
 
ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIOLOGI 1 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIOLOGI 

Pengertian Sosiologi 

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan lahir belakangan dibandingkan dengan ilmu 
pengetahuan alam. Sosiologi merupakan bagian dari human sciences atau ilmu-ilmu 
manusia, seperti psikologi, sejarah, antropologi, politik, dan ekonomi. Kekhususan 
sosiologi adalah mempelajari perilaku masyarakat manusia yang berkaitan dengan 
struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimilikinya dan ditunjang bersama. 

Secara etimologis sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang berarti kawan 
dan bahasa Yunani yaitu logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi arti harfiah 
sosiologi adalah memperbincangkan teman, kemudian diperluas artinya yaitu 
berbicara mengenai masyarakat (Soerjono, 2003). 

Batasan sederhana dari sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat. Kata masyarakat 
digunakan dalam konteks kehidupan bersama. Di mana ada kehidupan bersama dan 
saling mempengaruhi perilakunya, di situlah ada masyarakat yang menjadi fokus 
kajian sosiologi. Kesatuan masyarakat memiliki berbagai ukuran, dari yang kecil 
seperti, keluarga, tetangga, kelurahan, hingga yang besar seperti kabupaten, provinsi, 
negara dan seterusnya. 

Pada dasarnya, dalam kehidupan sosial masyarakat tingkat keragaman sudah 
diketahui, dimana dalam fenomena kehidupan masyarakat ada persamaan atau 
perbedaan dalam aspek tingkat perubahan , aspek tindakan sosial atau perilaku, aspek 
struktur sosial, dan sebagainya. Dalam hal ini, ada sesuatu yang perlu dipelajari 
sekaligus dipahami tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat, seperti mengapa 
ada masyarakat yang mengalami perubahan besar serta cepat?, tapi ada juga 
masyarakat yang mengalami perubahan sedikit dan sangat lambat, atau mengapa 
manusia memiliki persamaan dan perpedaan yang sangat penting  dalam hal-hal 
tertentu? Untuk itu perlu ada bidang ilmu yang mengkaji tentang kehidupan sosial 
masyarakat. 

Secara umum, sosiologi mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia, 
sejauh kehidupan itu dapat ditinjau dan diamati dengan metode empiris (Veeger, 
1993). Sosiologi berusaha mencari tahu tentang hakekat dan sebab-sebab dari berbagai 
pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang (Sanderson, 
2000). Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial masyarakat 
dalam arti kehidupan bersama yang mempunyai berbagai tingkatan. 

Sosiologi merupakan ilmu yang lahir dari hasil observasi dan pemikiran ilmiah 
manusia atas kehidupan bersama. Pemikiran ilmiah selalu berusaha menembus 
sampai ke latar belakang dari fenomenafenomena yang tampak. Mencari sebab-akibat 
dan menempatkannya dalam suatu hubungan yang lebih besar yang pada umumnya 
tidak langsung dapat diamati. Misalnya, orang awam yang tidak terlatih dalam 
sosiologi menyaksikan kecelakaan lalu-lintas, dan memahaminya sebagai akibat 
ngebut. Sosiologi mempelajari sebanyak mungkin kejadian kecelakaan lalu lintas 
dalam waktu dan tempat yang berbeda, kemudian membuat konsep “agresif”, 
“frustasi” serta yang lainnya, dilanjutkan dengan menyusun teori atau hipotesis yang 
menyatakan frustasi membuat orang agresif, dan sikap agresif itulah yang menyabkan 
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kecelakaan lalu-lintas. Akhirnya hipotesis tersebut diuji/dibuktikan di lapangan, 
apakah hipotesisnya bisa diterima atau ditolak. 

Obyek sosiologi adalah manusia. Berbeda dengan pengetahuan alam yang objeknya 
benda, manusia dengan perilakunya sulit untuk dipahami dan dimengerti karena 
mempunyai perilaku yang selakigus bercirikan individual dan sosial. Disatu pihak, ia 
menghayati dirinya sebagai pusat aksi atau kegiatan yang tiada rangkapnya dipihak 
lain ia berpikir dan bertindak dengan berpangkal pada suatu pola budaya serta 
struktur tertentu yang memberi arah, makna, dan bentuk pada kegiatannya dan 
membentuk suatu keseragaman dan keteraturan (Veeger, 1993). Jadi manusia adalah 
persilangan antara individualitas dan sosialitas. Dalam konsep baru sosiologi, individu 
dan masyarakat tidak mungkin dipisah-pisahkan satu dari yang lain. Kebebasan 
sebagai individu tidak mungkin dipikirkan tanpa ikatan dan keterkaitan dengan orang 
lain. Independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi dari 
masyarakat Tanpa individu tidak ada masyarakat, tanpa masyarakat tidak ada 
individu. 

Kajian ilmiah dalam sosiologi di arahkan pada struktur atau statika sosial dan proses 
atau dinamika sosial. Kehidupan bersama memiliki struktur, ditunjang oleh 
peraturan-peraturan, pola hirarki, dan lokasi tertentu. Ketiganya menghasilkan 
kemantapan dan kepastian yang mencirikan kehidupan bersama. Sedangkan proses 
sosial adalah tindakan-tindakan orang yang secara berkesinambungan menuju 
pertahanan atau perubahan. Setiap kehidupan bersama memperlihatkan suatu 
ketegangan, setidaknya laten di bawah permukaan antara struktur dan proses. Selalu 
ada pihak yang hendak mempertahankan struktur lama, dan pihak yang ingin 
merombaknya. 

Sosiologi di masa lampau tidak selalu berhasil memadukan struktur dan proses sosial, 
sehinga sosiologi tampak terbagi, ada yang berat ke arah struktur, namun ada juga 
yang menitik beratkan pada proses. Hal ini akibat pengaruh situasi di mana sosiologi 
berkembang. Misalnya tahun 1789, menyusul revolusi Perancis, masyarakat dilanda 
krisis moral, sebab kaidah lama dianggap tidak berlaku lagi, sementara kaidah baru 
belum ada. Dengan demikian ada keinginan yang besar untuk mengintegrasikan 
kaidah-kaidah baru yang mengatur perilaku masyarakat, maka hakikat masyarakat 
dicari ke dalam struktur-struktur sosial. Emile Durkheim (1858-1917), adalah sosiolog 
beraliran struktural. 

Situasi di Amerika Serikat sebelum tahun 1970 telah membuat banyak orang di sana 
mempercayai bahwa sistem dan susunan negara mereka adalah yang paling baik di 
dunia sehingga perlu dicontoh. Maka tidak mengherankan sosiologi Talcott Parsons 
berupa “Fungsional Struktural” menjadi aliran yang dominan di Amerika Serikat. 

Sebaliknya, dimana sebagian besar orang tidak puas terhadap keadaan dan sedang 
memperjuangkan suatu orde yang baru, sosiologi akan menitikberatkan pada sifatnya 
yang dinamis atau proses kehidupan bersama. Dalam membicarakan masyarakat 
sering hanya disinggung sebagian aspeknya saja seperti tentang keteraturan dan 
kebersamaan yang sifatnya statis, padahal hidup bermasyarakat adalah suatu kegiatan 
atau usaha konstruktif oleh anggota-anggotanya. Mereka senantiasa membangun dan 
menegakkan masyarakat, atau mengubahnya dan membangun kembali, hasilnya 
berupa perubahan sosial. 
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Dengan demikian, masyarakat bukan hanya berkaitan dengan tempat, tetapi juga 
proses dinamis yang terdiri dari perbuatan orang-orang yang prosesnya berlangsung 
terus menerus. Sering kali definisi sosiologi yang ditemukan dalam kepustakaan tidak 
merumuskan kedua aspek struktur dan proses dengan sama tegasnya, akibat pengaruh 
dari masyararat yang dikaji oleh para sosiolog tersebut. 

Jadi kehidupan sosial manusia bersifat majemuk dan mengandung unsur-unsur yang 
berbeda, maka untuk mendefenisikan sosiologi sangat luas karena adanya perbedaan-
perbedaan dalam mengkaji kehidupan manusia dari para pakar sosiologi, maka 
sulitlah kalau ada satu defenisi saja untuk menungkapkan semua aspek sekaligus. 
Untuk itu salah satu defenisi sosiologi dari Albert J. Reiss Jr (dalam Rianto, 1992) 
dapat mencakup pemahaman pengertian sosiologi, ia mengatakan bahwa sosiologi 
adalah studi tentang perkumpulan-perkumpulan atau kelompokkelompok sosial 
meniru pengorganisasian atau kelembagaan mereka (institusional), pranata-pranata 
dan susunan organisatoris mereka, dan penyebab-penyebab serta konsekwensi dari 
pranta-pranata dan organisasi sosial. Unsur-unsur penting yang diselidiki dalam 
sosiologi adalah: sistem-sistem soial beserta subsistem mereka, pranata-pranata sosial 
serta strktur sosial, dan semua perkumpulan, hubungan, kelompok, dan organisasi. 

Sifat dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan menurut R. Lawang (1989) adalah: 

1. Empirik, berdasarkan pengamatan penalaran 
2. Teoritik, hasil pengamatan yang tersusun dalam bentuk proposisi-proposisi yang 

berhubungan secara logis 
3. Komulatif, teori sosiologi berkembang dari teori yang ada melalui perbaikan, 

perluasan dan penghalusan. 
4. Non etik, tidak menanyakan apakah suatu tindakan perilaku sosial itu baik atau 

tidak baik dari segi moral, sosiologi hanya bermaksud menjelaskan. 

Struktur, Proses, dan Dua Definisi 

Struktur dan proses sosial memungkinkan adanya dua pandangan dalam mempelajari 
masyarakat. Mana yang dipentingkan akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi 
masyarakat. Pada keadaan kemantapan dan kestabilan dirasa sebagai prasyarat demi 
kelangsungan masyarakat, aspek struktural dan keteraturan yang menyeragamkan 
tingkah laku anggotanya, akan dipentingkan. Misalnya perilaku sosial orang yang 
mengendarai kendaraan di jalan umum dapat dipandang dari segi peraturan lalu-
lintas dan pengawasan oleh polisi. Namun demikian, pandangan ini tidak 
memperlihatkan seluruh perilaku sosial orang-orang. 

Pandangan di atas sengaja diciutkan agar mengerti lebih mendalam dari satru segi 
(struktur) saja. Tokoh sosiologi aliran ini adalah Emile Durkheim, Talcott Parsons, 
Robert K Merton. Menurut mereka sosiologi adalah ilmu tentang pranata sosial atau 
sistem sosial. Komponennya yang paling kecil adalah peranan sosial. Yaitu tugas 
kewajiban seseorang dalam posisi tertentu. Jadi kelakuan social diterangkan dengan 
titik tolak peran-peran sosial yang bersama-sama membentuk pranata-pranata sosial. 
Misalnya, peran sosial Ayah seperti diatur oleh masyarakat terdiri atas beberapa 
macam antara lain: sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pelindung keluarga, dan 
pendidik anak-anak. Peran sosial ini dirancang agar terjadi ketertiban dan kestabilan 
hidup berkeluarga serta melandasi pranata sosial keluarga. 
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Peran sosial memang nyata, namun harus diakui juga pandangan ini 
mengesampingkan peran dari subyeknya sendiri. Walaupun manusia dikekang oleh 
nilai-nilai dan kaidah-kaidah masyarakat, dia memiliki pemikiran tersendiri juga, 
sehingga pada akhirnya tindakan yang dia lakukan didasarkan pada pemikirannya 
sendiri dan dialah yang memutuskan untuk berperilaku tertentu. 

Kesadaran individual sama mendasarnya seperti yang dikatakan oleh Durkheim 
kesadaran kolektif. Max Weber (1864-1920) sosiolog yang mengkaji kehidupan 
bermasyarakat dari segi manusia yang bertindak. Yang merupakan bentuk dari 
kesadaran individual. Menurutnya kesatuan paling kecil dari kehidupan bersama 
buykanlah peranan sosial melainkan tindakan sosial. 

Kelakuan individu berakar pada pikirannya sendiri, sekalipun sering atau kadang-
kadang menyesuaikan tingkah lakunya dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. 
Dalam kondisi ini belum ada kesesuaian antara perilaku dengan yang dipikirkannya. 
Manusia itu sendiri memiliki tujuan dalam pikirannya sebelum bertindak. Sebab itu, 
dengan titik tolak pada diri manusia, menjadikan pranata-pranata sosial bukan 
sebagai kenyataan obyektif yang diutamakan, tetapi jenis-jenis atau tipe-tipe perilaku 
sosial. 

Dalam pandangan ini, masyarakat akan dapat dipahami, kalau sosiolog berhasil 
mengungkap apa yang dimaksud oleh orang yang bertindak dengan cara-cara tertentu. 
Dengan kata lain, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mencari pemahaman 
interpretatif (verstchen) mengenai tindakan sosial manusia. 

Jadi, ada dua jenis sosiologi yang masing-masaing bertitik tolak dari pandangan 
terhadap hidup bermasyarakat yang berbeda. Keduanya merupakan pendekatan yang 
absah dan amat penting untuk dimengerti, walaupun untuk memadukan keduanya 
tidak begitu mudah. 

Dua Gambaran Manusia dan Dua Tujuan Sosiologi 

Faktor lain yang menyebabkan keanekaragaman sosiologi berawal dari pertanyaan 
“siapakah manusia?” atau citra manusia. Sosiologi aliran Naturalistis (alami) 
menyamakan manusia sebagai benda atau makhluk hidup lain yang terdapat di alam 
raya. Perilaku dan perkembangan manusia ditentukan oleh hukum-hukum tertentu, 
sehingga manusia tidak bebas dan tidak punya kuasa atas dirinya, serta tidak dapat 
menentukan kehidupan masyarakatnya sendiri. 

Sosiologi naturalistik berusaha mencari hukum-hukum sosial yang bisa menjelaskan 
kehidupan bermasyarakat. Misalnya, kehidupan social diterangkan dengan hukum 
evolusi, pengaruh kepentingan ekonomi, lingkungan alam, kekuasaan dan yang 
lainnya. Teori Pertukaran merupakan salah satu yang berkubu pada sosiologi 
naturalstik. Teori tersebut menjelaskan tiap individu dan kelompok secara mutlak 
didorong untuk memenuhi kepentinganya sendiri. Kehidupan bersama pada dasarnya 
merupakan usaha terus menerus untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri atas 
perhitungan untung-rugi. Dengan demikian, jika dapat diketahui apa kepentingan 
seseorang, maka perilakunya juga dapat diramalkan. 

Dalam aliran naturalistik terdapat lagi dua jalur paham yang berpengaruh terhadap 
sisiologi. Pendapat pertama menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya bersifat 
stabil akibat diterminisme budaya. Ciri utama masyarakat adalah adanya konsensus 
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sekitar nilai-nilai yang berperan sebagai daya pemersatu. Pendapat kedua menyatakan 
hal yang sebaliknya, kehidupan masyarakat justru ditentukan oleh konflik antar 
kepentingan yang saling bertentangan. Misalnya, menurut Karl Marx bahwa sifat dasar 
manusia adalah adanya pertentangan kelas sosial, dimana kelas yang bermodal 
memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah. Kalau masyarakat nampak 
stabil itu hanya kestabilan semu, sehingga sewaktu-waktu dapat meletus revolusi. 

Singkat kata, sosiologi naturalis selalu menggambarkan manusia sebagai makhluk 
yang tidak bertanggung jawan sendiri, baik terhadap masyarakat saat ini atau di 
kemudian hari. Faktor-faktor di luar manusia lah yang menentukan. 

Di lain pihak, sisiologi aliran Humanistis memiliki keyakinan yang berbeda dengan 
aliran naturalis, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk istimewa yang berbeda 
secara hakiki dengan makhluk lainnya. Keistimewaannya ialah dia dapat menentukan 
sendiri perilakunya. Boleh saja ada kesamaan kelakuan antara individu yang berbeda, 
namun hal tersebut tidak karena adanya diterminisme hukum-hukum tertentu. 

Dengan demikian analisis sosiologi humanistis lebih mementingkan pada arti yang 
dikenakan orang pada kehidupan sosial mereka. Seperti halnya pada kubu naturalis, 
pada kubu humanistis juga terjadi perbedaan paham. Ada sosiolog yang bersikeras 
bahwa setiap ilmu termasuk ilmu sosial harus bebas nilai, misalnya Peter Berger. 
Sementara yang lain justru berpendapat sebaliknya dan menyatakan harus evaluative. 

Penganut bebas nilai mengatakan, sosiolog tidak boleh menilai apakah suatu gejala 
sosial baik atau buruk secara moral, ia harus bersikap netral, a-etis, obyektif. Sikap 
netral tersebut mengedepankan agar faktanya sendiri yang berbicara. Sementara sikap 
yang bertentangan menyebutkan, obyektif itu sebagai tidak manusiawi dan tidak 
bertanggung jawab, sosiologi haruslah bersifat evaluatif. 

Sejarah dan Tokoh Sosiologi 

Sejak awal kehidupan manusia, sudah ada pemikiran tentang kehidupan bersama, 
namun renungan mereka tidak selalu bersifat ilmiah, sehingga tidak dapat dikatakan 
sosiologi sudah ada sejak awal dunia. Pemikiran mengenai masyarakat yang bersifat 
kontemplatif, pada awalnya kebanyakan berupa filsafat. 

Plato (427-347 sebelum Masehi) seorang filsuf dari Athena telah banyak 
menyumbangkan buah pikirannya pada perkembangan teori politik dan kehidupan 
masyarakat. Teori sosialnya sangat berorientasi kepada masyarakat dan agak 
mengesampingkan individu. Dalam sebuah karyanya menyatakan, “kamu telah 
diciptakan demi kepentingan masyarakat, dan bukan masyarakat diciptakan demi 
kepentingan kamu.” 

Aristoteles (364-322 sM) telah mempelajari perilaku manusia, baik sebagai individu 
maupun sebagai kelompok, sejauh merupakan fakta, namun pandangannya belum 
dapat dikatakan sosiologi sebab masih dalam pencarian bentuk sosial yang paling ideal 
dan semestinya, sehingga aspek etika masih sangat menonjol. Perilaku tersebut 
dipandang dari empat sisi: (1) philia atau kecenderungan bawaan kepada kebersamaan 
dan solidaritas, (2) koinonia atau pembentukan kelompokkelompok khusus seperti 
keluarga, desa, perkumpulan sukarela, (3) koinonia politik atau yang berkaitan dengan 
mendirikan suatu negara dan pemerintahan, dan (4) nomus yang menunjukkan 
keterikatan kepada peraturan sosial, adat-istiadat, kaidah moral dan hukum. 
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Thomas Hobbes (1588-1697) dan Spinoza (1632-1677) memakai istilah “fisika sosial”. 
Menurutnya kehidupan berasal dari dorongandorongan aktif manusia yang mengaraha 
pada individualisme ekstrem. Namun demikian, adanya pengaruh akal budi 
mengimbanginya untuk membuat kesepakan dan bentuk kehidupan bersama 
berdasarkan kewajiban-kewajiban yang diakui bersama. 

Montesquieu (1689-1755) mempelajari kehidupan masyarakat dari sisi hukum-
hukumnya. Ajarannya antara lain hukum yang berlaku di dalam masyarakat 
menunjukkan cara berfikir dan bertindak dari suatu bangsa pada umumnya. 

Akhir abad ke-19 sosiologi baru mulai dikembangkan sebagai ilmu yang sejajar dengan 
ilmu-ilmu “positif” atau empirik yang lain. Pada periode ini mulai dikenalkan nama 
sosiologi. 

Auguste Comte (1798-1857) adalah orang yang pertama kali mengintroduksi istilah 
sosiologi. Dia sendiri pada awalnya memakai istilah fisika sosial dengan maksud untuk 
memberi penegasan, bahwa ilmu masyarakat setara dengan ilmu eksakta, walaupun 
pada kenyataannya tulisan Comte masih bersifat spekulatif dan deduktif. 

Vilfredo Pareto (1848-1923) tidak setuju dengan tulisan-tulisan Comte yang bersifat 
spekulatif. Tulisan Pareto sendiri lebih bersifat ilmiah positif, namun sebagian 
karyanya termasuk kajian “psikologi sosial”. 

Emile Durkheim (1857-1917) lebih berhak diberi gelar “Bapak Sosiologi” bukanya 
Comte, demikian menurut pendapat banyak sosiolog. Comte lebih cocok disebut 
sebagai Godfather atau sebagai penggagas sosiologi sebagai ilmu positif, dan 
penerepannya oleh Durkheim. 

Penelitian Durkheim tentang bunuh diri (suicide) telah memakai meteode penelitian 
dan analisis kuantitatif. Selain itu dia juga merintis riset dengan memakai pendekatan 
historis dan kualitatif. Fenomena yang dipelajari adalah “fakta sosial” yang berarti 
kenyataan obyektif dan dapay diamati serta harus diolah dan dianalisis sama seperti 
fakta alam. Pandangannya tersebut ditulis dalam “The Rules of Sociological Method” 
tahun 1895. 

Ferdinand Tonies (1855-1936) menentang pandangan sosiologi empirik sebagai 
pengumpul data saja dari fakta sosial yang statis. Dalam pemikirannya, sosiografi 
merupakan hakikat dari sosiologi yang mencakup observasi sistematis, studi kasus, 
dan metode-metode kualitatif lain yang seharusnya melengkapi data. 

George Simmel (1858-1918) tidak memandang fenomena social sebagai “fakta” yang 
dari luar manusia mengekang dan mempengaruhi, melainkan sebagai suatu interaksi 
individu. Menurutnya pemikiran yang ada dalam diri manusia merupakan penentu 
bagi kehidupan manusia. 

Max Weber (1864-1920) memiliki pemikiran yang sejalan dengan Simmel. Dia 
merupakan orang yang mencemaskan terjadinya perubahan relasi keakraban, tolong-
menolong, dan keagamaan yang makin diganti dengan relasi fungsional, terlalu 
menekankan pertimbangan rasional, serta motivasi sekular. 

Mazhab Frankfurt (Adorno, Habermas, dll), mulai dikenal sesudah perang dunia 
kedua. Penganutnya menekankan kebebasan dan peran kritis dari individu. 
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Talcott Parsons dan muridnya Robert Merton amat berjasa dalam perkembangan 
teori sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu empirik mulai memperlihatkan kemajuan di 
Amerika. Pada awalnya sosiologi Amerika merasa puas dengan keberhasilan 
negaranya di bidang politik dan ekonomi, dan mengutamakan struktur di atas proses. 
Namun sejak akhir tahun enampuluhan sosiologi Amerika menyuarakan kebebasan 
individu dan kebingungan masyarakat. 

Herbert Blumer (interaksionisme simbolik), Harold Garfinkel (etnometodologi), dan 
Peter Berger (sintesis strukturalisme dan interaksionisme) merupakan penentang teori 
struktural fungsional yang dikembangkan oleh Parson. 

Perkembangan sosiologi di Indonesia barangkali dapat dilihat dari berbagai tulisan 
yang telah lama ada, walaupun isinya hanya memasukan aspek-aspek tertentu saja dan 
tidak berbicara sosiologi secara teoritis. Mangkunegara IV dari Surakarta telah 
menciptakan ajaran “Wulang Reh” mengenai tata hubungan antara anggota 
masyarakat Jawa dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dalam sosiologis hubungan 
tersebut dibahas dalam aspek intergroup relations. 

Ki Hadjar Dewantara, sebagai peletak dasar-dasar pendidikan nasional Indonesia 
memberi sumbangan yang berharga pada sosiologi dengan konsep-konsepnya 
mengenai kepemimpinan dan kekeluargaan di Indonesia yang dipraktekan dalam 
organisasi Taman Siswa. 

Mencermati uraian di atas, terlihat bahwa sosiologi tidak digunakan dalam suatu 
ajaran atau teori-teori yang murni sosiologi, tetapi hanya sebagai landasan bagu tujuan 
lain. Dengan kata lain sosiologi hanya digunakan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu 
pengetahuan lain, sebab pada saat itu sosiologi belum dianggap cukup penting dan 
cukup dewasa untuk digunakan sebagai ilmu pengetahuan. 

Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, waktu itu satu-satunya lembaga perguruan tinggi 
sebelum perang dunia kedua yang memberikan kuliahkuliah sosiologi yang sifatnya 
filsafat sosial dan teoritis. Kemudian mata kuliah tersebut dihilangkan pada tahun 
1934/1935 karena dianggap tidak ada hubungannya dengan pelajaran hukum. 

Soenario Kolopaking, merupakan sarjana Indonesia yang pertama kali memberikan 
kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia (1948) pada Akademi Ilmu Politik di 
Yogyakarta. 

Djodi Gondokusumo, penulis pertama buku sosiologi dalam bahasa Indonesia, 
bukunya diberi judul “Sosiologi Indonesia”. Disusul tulisan Bardosono yang berupa 
diktat hasil kreativitasnya ketika mengikuti kulaih sosiologi. 

Hassan Shadily, merupakan penulis pertama sosiologi modern dengan bukunya “ 
Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia”. Diikuti oleh buku tulisan Mayor Poltak, 
“Pengantar Sosiologi Pengetahuan, Hukum, dan Politik”. 

Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia ditulis pula oleh Satjipto Rahardjo dan 
Soerjono Soekamto (sosiologi hukum), N. Daldjoeni (sosiologi perkotaan). 

Selo Soemardjan menulis disertasi berbahasa Inggris di Cornell Univertisy, “Social 
Changes in Yogyakarta”. Selo Soemardjan bersama-sama dengan Soelaeman 
Soemardi juga menerbitkan kumpulan tulisan penting dalam bahasa Inggris dengan 
pengantar bahasa Indonesia yang diberi judul “Setangkai Bunga Sosiologi”. 
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Pada saat ini sejumlah universitas negeri telah memasukan sosiologi sebagai salah satu 
mata kuliah dalam kurikulumnya. Walaupun demikian penelitian-penelitian sosiologi 
belum mendapatkan tempat yang layak, sebab masyarakat masih terlampau percaya 
pada angka-angka kuantitatif. 

Sosiologi dan Ilmu Pengetahuan 

Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan (science). Dalam pengertian, ilmu 
pengetahuan yang bersifat induktif (bertolak dari data Inderawi), memakai metode 
yang sistematis untuk pengumpulan data, menggunakan alat-alat analisis yang tepat, 
mempunyai peralatan konseptual yang abstrak dan umum, dilatarbelakangi oleh teori 
yang sistematis, dan akhirnya menghasilkan pengetahuan yang lebih besar. 

Pembelaan status ilmiah sosiologi sering juga dinyatakan, sebagai ilmu pengetahuan 
sosiologi harus bebas nilai dan tidak evaluatif. Akan tetapi, pendapat itu perlu 
dibantah, sebab struktur kesadaran dan akal budi manusia perlu menilai baik 
buruknya dari apa yang diketahui. Hanya saja sosiolog perlu mengemukakan 
argumentasi nilai-nilai yang mendasarinya agar dapat ditanggapi oleh pihak lain. 

Tiga Paradigma Sosiologi yang Mutakhir 

Telah diuraikan bahwa ilmu pengetahuan memakai peralatan konseptual yang bastrak 
dan umum. Keterkaitan antara konsep-konsep tersebut membentuk suatu keseluruhan 
yang konsisten. Dalam sosiologi, konsep atau pengertian dasar tidak selalu sama, hal 
ini berhubungan dengan pola pikir orang tentang hakikat masyarakat dan manusia. 

Kerangka pandangan dasar yang dipakai oleh ilmuwan untuk mempelajari obyeknya 
disebut paradigma. Jadi paradigma adalah pandangan yang mendasar tentang apa 
yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Berdasarkan paradigma 
tertentu, ilmuwan merumuskan obyek atau sasaran ilmunya, merumuskan 
permasalahannya, serta menentukan metode apa yang akan dipakai untuk mencari 
jawaban dari permasalahan. 

Paradigma Fakta Sosial 

Masyarakat dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan 
apakah individu suka atau tidak suka. Masyarakat dalam strukturnya, yaitu bentuk 
pengorganisasiannya, hirarki kekuasaan dan wewenang, peranan-peranan, nilai-nilai, 
pranata sosial, merupakan suatu fakta yang terpisah dari individu, tetapi 
mempengaruhi individu tersebut. 

Seorang anak kecil tidak diperkenankan memberikan suatu barang dengan tangan kiri 
kepada orang tuanya, tetapi harus menggunakan tangan kanan, sebab diharuskan 
menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di masyarakatnya. 

Contoh penting paradigma fakta sosial digunakan oleh Emile Durkheim. Menurutnya 
hidup sosial manusia adalah fakta tersendiri yang tidak mungkin dimengerti 
berdasarkan ciri-ciri personal individu dalam masyarakat tersebut. Kehidupan sosial 
memiliki hukum dan akibatnya tersendiri. Sehingga sosiologi tidak dapat 
dikembalikan ke psikologi. Memang ada fakta psikis, namun ada juga fakta sosial. 
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Paradigma Definisi Sosial 

Pandangan ini tidak berpijak pada fakta sosial yang obyektif, yaitu struktur dan 
pranata sosial, melainkan pada proses berfikir manusia. 

Dalam merancang dan mendefinisikan arti aksi dan interaksi sosial, manusia 
diposisikan sebagai pelaku yang bebas dan bertanggungjawab, dengan kata lain aksi 
dan interaksi sosial terjadi karena adanya kemauan dari manusianya itu sendiri. Jadi 
tindakan sosial tidak berpokok pangkal pada struktur-struktur sosial, tetapi berpijak 
pada definisi bersama yang dimiliki oleh individu-individu. 

Contoh penting paradigma definisi sosial digunakan oleh Max Weber. Konsep 
sosiolloginya adalah verstchen atau pemahaman yang mendalam yang diharapkan kan 
dihasilkan oleh sosiologi. Tindakan manusia harus diuraikan dari perspektif subyektif, 
dan peneliti sosiologi harus menempatkan dirinya dalam alam pikiran orang yang 
dipelajarinya. 

Tulisan Weber yang terkenal adalah “Inti Semangat Kapitalisme dan Inti Sermangat 
Kalvinisme”. Dia menunjukkan adanya kemiripan antara nilai-nilai kapitalisme 
(struktur sosial) dengan cara orang menafsirkan nilai-nilai agama tertentu. Jadi 
masyarakat dipahami dari caranya subyek/manusia berfikir, dan bukan nilai-nilai 
sosial sebagai kanyataan obyektif. 

Paradigma Perilaku Sosial 

Pandangan ini tidak berpijak pada perbuatan sosial manusia, atau manusia yang 
berinteraksi. Perbedaan dengan paradigma definisi sosial adalah adanya penekanan 
pada pendekatan obyektif empiris. Alasanya, hanya perilaku lah yang dapat diamati 
dan dipelajari dari luar. Jadi dalam paradigma ini, memfokuskan kajian pada perilaku 
dan perulangan perilaku. 

Manusia dipandang sebagai makhluk yang perilakunya diterministik atau dipengaruhi, 
sehingga bisa dimanipulasi melalui indoktrinasi. Contoh penting paradigma ini adalah 
Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Homas. Manusia digambarkan sebagai 
makhluk yang selalu bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Jadi yang 
menjadi pokok kajian sosiologi paradigma perilaku sosial adalah memahami 
kepentingankepentingan manusia. Menyelami keyakinan dan kebebasan manusia 
dipandang semata-mata sebagai mitos. 

Teori-teori Sosiologi 

Teori adalah seperangkat preposisi yang dinyatakan secara sistematis dan saling 
berhubungan secara logis serta didasarkan secara teguh pada data empiris. Setiap 
orang baik secara sadar ataupun tidak, senantiasa menghubung-hubungkankan 
kejadian-kejaidian tertentu dalam upayanya untuk mamahami kejadian tersebut. 
Tentang orang yang kecanduan rokok, bisa saja orang mengatakan untuk kenikmatan 
semata, atau ada juga yang menyatakan untuk menghilangkan stres dan lain-lain. 

Pembuatan teori secara sadar, eksplisit, teratur dan teliti, serta kemudian 
membuktikannya merupakan bagian usaha ilmuwan. Dalam sosiologi telah banyak 
teori. Reobert Merton membedakan antara grand theoryies dan theories of the middle 
range. 
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Grand theories atau teori besar bersifat sedemikaan abstrak dan umum, sehingga 
diibaratkan mampu mencakup realitas sosial. Misalnya teori Karl Marx mengajarkan 
bahwa seluruh kehidupan sosio-budaya manusia disebabkan oleh cara manusia 
menyusun relasi-relasi ekonominya. 

Contoh lain adalah teori Pitirm Sorokin, bahwa kehidupan sosiobudaya diresapi dan 
disebabkan oleh mentalitas tertentu. Dia membedakan tipe mentalitas budaya yaitu: 
(1) ideational, peka pada nilai nilai spiritual, (2) sensate atau inderawi yang 
mementingkan nilai-nilai material dan empiris, dan (3) mentalitas campuran 
keduanya. 

Teori Talcott Parsons yang menganalisis realitas sosial di tingkat yang paling abstrak 
dan umum sebagai “sistem sosial” adalah contoh lain grand theory. 

Theories of The Middle Range adalah teori yang tidak bertujuan untuk mencakup 
seluruh realitas sosial, tetapi menyoroti aspek terbatas atau gejala sosial tertentu. 
Melalui teori tersebut dapat dibangun hipotesis sehingga dapat mengujinya secara 
empiris. 

Contoh teori golongan ini adalah tentang “bunuh diri” dari Durkheim yang 
menyatakan persentase kejadian bunuh diri berubah-ubah menurut besar kecilnya 
derajat integrasi orang ke dalam kelompoknya. Di Negara mayoritas protestan yang 
derajat integrasinya rendah terjadinya bunuh diri lebih banyak dibandingkan dengan 
di negara yang mayoritas katolik dengan derajat integrasi yang lebih kuat. 

Teori Berparadigma Fakta Sosial 

Teori-teori penting yang bernaung di bawah paradigma fakta social antara lain teori 
fungsionalisme-struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori-teori sosiologi makro. 

Teori Fungsionalisme-Struktural. Mempelajari dampak atau fungsi struktur dan 
pranata sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang teratur dan stabil. Tiap fenomena 
mempunyai akibat obyektif baik positif maupun negatif. Analisis terhadap fenomena 
tersebut membantu memahami megapa fenomena dipertahankan, diubah, atau 
dibatalkan. 

Prinsip yang dipakai, adaptasi hidup bersama dengan situasi lingkunganya. Misalnya 
fenomena pelapisan sosial dipelajari sejauh pembagian kerja, pembagian hak dan 
kewajiban serta yang lainnya, yang diperlukan demi kestabilan dan pertahan diri 
masyarakat. 

Teori Konflik. Menjelaskan kehidupan sosial sebagai dampak dari struktur 
kekuasaan dan kepentingan kelompok. Prinsip dasarnya, kehidupan sosial didominasi 
oleh pihak yang kuat atas pihak yang lemah. Penekanan hidup rakyat, manipulasi 
pendapat umum, intimidasi, dan penindasan merupakan mekanisme untuk 
mempertahankan kestabilan. Namun sebetulnya, masyarakat berada pada kondisi 
labil, karena merupakan arena persaingan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya 
pelapisan sosial dipahami sebagai akibat dari dominasi pihak yang kuat. 

Teori Sistem. Menekankan bahwa semua struktur dan pranata sosial berhubungan 
satu dengan yang lain, sehingga perubahan di bidang satu menyebabkan perubahan 
di bidang lain. Setiap sistem social bergantung pada prasyarat-prasyarat tertentu 
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seperti: keanggotaan selalu diperbaharui, kemampuan mencapai tujuannya, integrasi, 
dan mekanisme mengatasi krisis sistem. 

Teori Makro. Memandang hidup keseluruhan bermasyarakat sebagai akibat suatu 
proses perkembangan yang berjalan sendiri. 

Teori Berparadigma Definisi Sosial 

Teori-teori di atas beraliran fakta sosial, sedangkan teori yang menganut paradigma 
definisi sosial antara lain: teori aksi (tindakan sosial), interaksionisme simbolik, dan 
teori sosiologi fenomenologis. 

Teori Aksi. Perintis teori ini adalah Max Weber. Pandangan utama teori ini bahwa 
untuk memahami kehidupan bersama kuncinya ada di tangan manusia. Manusia lah 
yang berpikir dan mengungkapkan pikirannya ke dalam masyararakat. Apa yang 
disebut struktur dan pranata sosial tidak lain sebagai pencerminan tingkah laku 
manusia. 

Teori Interaksionisme Simbolik. Menekankan adanya corak simbolik sebagai inti 
dari interaksi manusia. Manusia yang bertindak memberi arti tertentu pada tingkah 
lakunya dan menginterpretasikan tingkah laku orang lain menurut artinya juga. Tokoh 
teori ini antara lain G.H. Mead (1863-1931) dan Herbert Blumer. 

Teori Sosiologi Fenomenologi. Didasarkan atas ajaran Alfred Schultz yang 
mementingkan “intersubyektifitas”. Sama seperti interaksi antar individu, terjadi pula 
interaksi antar kelompok. Interaksi sosial terjadi melalui penafsiran dan pemahaman 
tindakan masing-masing baik antar individu maupun antar kelompok. 

Teori Berparadigma Perilaku Sosial 

Teori yang mengacu pada paradigma perilaku sosial antara lain: teori pertukaran 
dengan tokohnya George Homas. 

Teori Pertukaran atau Exchange Theory dirumuskan dalam lima proposisi yang 
saling berhubungan, yakni: 

a. Semakin sering tindakan seseorang memperoleh imbalan, maka orang itu akan 
kerap kali melakukan tindakan yang sama. 

b. Jika ada stimuli terhadap suatu tindakan yang menyebabkan seseorang 
mendapat imbalan, maka stimuli yang mirip akan membuat orang untuk 
melakukan tindakan serupa. 

c. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka orang akan kian menyenangi 
tindakannya tersebut. 

d. Semakin seseorang menerima imbalan, maka nilai dari setiap unit imbalan 
tersebut akan dirasakan menjadi kurang bernilai. 

e. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh imbalan, maka dia akan kecewa dan 
menunjukkan kecenderungan agresif. 
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Bidang-bidang Sosiologi 

Sosiologi mempelajari semua bidang kehidupan dimana orang berinteraksi atau 
bertindak di bawah pengaruh faktor sosio-budayanya. Mengingat sosiologi tidak 
dikuasai oleh satu paradigma tetapi berparadigma ganda, maka tidak ada 
pengelompokan logis rasional dari bidang-bidangnya. 

Di jaman Durkheim, sosiologi dibagi menjadi: sosiologi umum, sosiologi agama, 
sosiologi hukum, sosiologi etika, kriminologi, sosiologi ekonomi, morforlogi sosial, dan 
sosiologi kesenian. 

Saat ini di Amerika studi sosiologi di Amerika mencakup sedikitnya 40 bidang yang 
dicakup beberapa kelompok penting yaitu: teori sosiologi dan metodologi, orde sosial 
termasuk isntitusi dan struktur social komparatif, serta kelompok sosial seperti 
keluarga, partai politik dan lain-lain. 
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HAKEKAT DAN KONSEP SOSIOLOGI POLITIK  

A. Pengertian Sosiologi Politik  

Sebelum membahas perkembangan, pendekatan dan peranan sosiologi politik, 
terlebih dahulu perlu memahami pengertian dan hakikat sosiologi politik. Hal ini 
penting, agar dalam mempelajari materi selanjutnya memiliki pemahaman yang 
jelas mengenai apa itu sosiologi politik, apa cakupannya dan di mana posisinya 
antara sosiologi dan ilmu politik? Apakah sebagai cabang dari sosiologi, atau 
merupakan pokok bahasan tersendiri terpisah dari kedua disiplin ilmu tersebut?  

Sosiologi politik berasal dari dua kata, yang secara terpisah mempunyai arti 
sendiri-sendiri sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Istilah 
"sosiologi" pertama kali dimunculkan oleh Auguste Comte (1798-1857), salah 
seorang pendiri disiplin ilmu ini, pada tahun 1839 di dalam bukunya Cours de 
Philosophie Positive, jilid IV (Duverger, 1989, hal 1). Secara sederhana "sosiologi" 
berarti studi tentang masyarakat dipandang dari suatu segi tertentu. Comte dan 
'Spencer (1820-1903) yang juga seorang pendiri lainnya (Rush & Althoff, 1990: 1), 
menekankan masyarakat sebagai unit dasar dari analisis sosiologis. Sementara, 
berbagai lembaga lainnya, seperti: keluarga, dan lembaga-lembaga politik, 
ekonomi dan keagamaan dan interelasi antara lembaga-lembaga tersebut 
merupakan sub-unit dari analisk  

Para sosiolog modern mendefinisikan sosiologi sebagai "ilmu pengetahuan yang 
membahas kelompok-kelompok sosial" (Jhonson, 1961: 2) dan "studi mengenai 
interaksi-interaksi manusia dan interrelasinya" (Ginsburg, 1934: 7). Dari sudut 
pandang ini, sosiologi memberikan pusat perhatian pada tingkah laku individual 
dan tingkah laku kolektifnya secara terpisah dari masyarakat, karena hal ini bukan 
merupakan bidang kajian psikiarti dan psikologi, melainkan tingkah laku manusia 
dalam konteks sosial.  

Dari uraian di atas, dapat kita ikhtisarkan beberapa pengertian sosiologi sebagai 
berikut:  

1. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat;  

2. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelompok-kelompok sosial 
dalam masyarakat;  

3. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik individu 
maupun kelompok dan relasinya dengan masyarakat, atau tingkah laku 
manusia dalam konteks sosial. Setelah dipahami apa itu sosiologi, selanjutnya 
perlu dipahami apa itu "politik". Banyak batasan mengenai apa itu "politik". 
Beragamnya batasan ini sangat tergantung dari sudut pandang para pembuat 
batasan itu masing-masing. Para pembuat batasan hanya meneropong satu 
aspek atau unsur saja dari politik. Unsur itu diperiakukannya sebagai konsep 
pokok, yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Hal ini tentu 
saja sangat menyulitkan kita untuk memahami apa itu politik. Namun 
demikian untuk memberikan gambaran mengenai apa itu politik, berikut akan 
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diuraikan konsep-konsep pokok yang mendasari perumusan atasan mengenai 
politik.  

Miriam Budiarjo (7) mengemukakan bahwa konsep-konsep pokok mengenai 
politik adalah "negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan 
(decision making), kebijaksanaan (policys beleid) dan pembagian (distribution) 
atau alokasi (allocation)". Secara terurai, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa 
politik adalah "bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang 
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan 
tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". 
Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-
kebijaksanaan umum (pubilc policies) yang menyangkut pengaturan dan 
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaaan (power) dan 
kewenangan (authority) yang akan dipakai baik, untuk membina kerjasama 
maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.  

Penjelasan yang lebih kurang sama, dikemukakan oleh Rush dan Althoff mengenai 
esensi dari politik. Menurutnya batasan mengenai politik bermacam-macam. 
Politik bisa diartikan sebagai proses penyelesaian dari konflik-konflik manusia: 
atau proses dimana masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun 
mengembangkan kebijakan-kebijakan tertentu: atau secara otoritatif 
mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu', atau berupa pelaksanaan 
kekuasaan dan pengaruh di dalam masyarakat.  

Namun demikian, menurut Rush dan Althoff, meskipun politik itu memiliki 
batasan yang bermacam-macam, akan sangat membantu apabila menganggap 
kekuasaan sebagai titik sentral dari studi politik. Batasan ini juga disepakati oleh 
Duverger (1989) dan beberapa pakar lainnya. Dengan demikian tampaknya kita 
menyepakati bahwa politik dibatasi sebagai "masalah kekuasaan", dan tentunya 
kita pun sepakat pula membatasi ilmu politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan".  

Dua pengertian, yaitu "sosiologi" dan "politik" atau "ilmu politik" telah dipahami 
dengan baik. Selanjutnya perlu dipahami apa itu "sosiologi politik", bagaimana 
konsepsi dasarnya? Apakah pengertiannya merupakan gabungan dari pengertian 
sosiologi dan pengertian politik atau memiliki pengertian tersendiri. Uraian 
berikut akan memberikan pemahaman?  

Mengacu pada pemikiran Duverger (1989), ada dua arti mengenai "sosiologi 
politik". Pengertian pertama, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang 
negara", dan yang kedua, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang 
kekuasaan".  

B. Konsep Sosiologi Politik sebagai Ilmu Negara dan sebagai llmu 
Tentang Kekuasaan  

Konsep ini mempergunakan kata politik dalam konotasi yang biasa, yaitu yang 
berhubungan dengan "negara". Kata negara di sini dimaksudkan untuk 
mengartikan kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. 
Pertama negara bangsa (nation state) dan kedua negara pemerintah (government 
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state). Negara bangsa menunjukkan masyarakat nasional, yaitu komunitas yang 
muncul pada akhir zaman pertengahan dan kini menjadi paling kuat terorganisir 
dan paling utuh berintegrasi. Negara pemerintah menunjukkan pada penguasa dan 
pemimpin dari masyarakat nasional ini.  

Mendefinisikan sosiologi politik sebagai ilmu negara berarti menempatkannya 
dalam klasifikasi ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat-
masyarakat yang dipelajari. Sosiologi politik dalam pengertian ini berbeda dari 
sosiologi keluarga, sosiologi kota, sosiologi agama, sosiologi etnik atau kelompok 
minoritas.  

Konsep yang diuraikan di atas merupakan konsep tua dari sosiologi politik. Konsep 
lain yang lebih modern menganggap bahwa dari sosiologi politik adalah ilmu 
tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua, masyarakat 
manusia bukan saja di dalam masyarakat nasional. Konsepsi ini berasal dari Leon 
Duguits, ahli hukum Perancis, yang dinamakan perbedaaan anatara yang 
memerintah (goverments) dan yang diperintah (gouvemes) (Duverger, 1989: 19). 
Dia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia dari yang terkecil sampai yang 
terbesar, dari yang sifatnya sementara sampai yang stabil, ada orang yang 
memerintah dan mereka yang diperintah, mereka yang memberikan perintah dan 
mereka yang menaatinya, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang 
mematuhi keputusan tersebut. Pembedaan ini merupakan fakta politik yang 
fundamental yang berada dalam setiap masyarakat dan pada setiap tingkatan 
sosial.  

Pandangan ini menempatkan sosiologi politik di dalam klasifikasi yang lain dari 
pengertian yang pertama, yaitu suatu yang didasarkan bukan pada hakikat 
masyarakat yang dipelajari, tetapi pada jenis fenomena yang ada dalam setiap 
masyarakat. Dengan demikian, sosiologi politik dalam pengertian ini berbeda 
tetapi sejajar dengan sosiologi ekonomi, sosiologi kesenian, sosiologi agama dan 
lain sebagainya. Dari sudut pandang ini sosiologi politik diartikan sebagai "ilmu 
tentang kekuasaan dalam masyarakat".  

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kekuasaan dalam masyarakat yang 
bagaimana yang menjadi cakupan sosiologi politik. Apa dalam setiap lapisan 
masyarakat atau dalam lingkup masyarakat tertentu? Menjawab pertanyaan ini 
Duverger memberikan dua penjelasan. Penjelasan pertama dilihat dari ukuran dan 
kompleksitas kelompok-kelompok sosial dan kedua dilihat dari hakikat ikatan-
ikatan organ isatorisnya.  

Menurut Duverger (1989) dilihat dari ukuran (size) dan kompleksitasnya ada dua 
kelompok masyarakat, yaitu kelompok elementer atau kelompok kecil dan 
kelompok kompleks. Kekuasaan dalam kelompok yang lebih besar inilah yang ada 
sangkut-pautnya dengan sosiologi politik, sedangkan pada kelompok-kelompok 
yang kecil menjadi wilayah kajian psikologi sosial. Namun demikian, pembedaan 
secara demikian dianggap kurang akurat. Karena teramat sulit membedakan 
antara kelompok-kelompok elementer dan kelompok-kelompok kompleks. Karena 
pada kelompok-kelompok elementer pun terdapat kompleksitas tersendiri. Dalam 
kelompok sekecil apa pun menurut Duverger menunjukkan adanya proses 



 
ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIOLOGI 16 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

diferensiasi yang menghasilkan klik, koalisi-koalisi, dan groups yang melibatkan 
peranan atau menggunakan kekuasaan. Berdasarkan ukuran (size) ini, maka kajian 
sosiologi politik mencakup "makropolitik" yang berada dalam komunitas-
kominitas yang besar dan "mikropolitik" yang berada pada kelompok-kelompok 
kecil.  

Sementara itu dilihat dari ikatan-ikatan organisatorisnya, masyarakat dapat 
dibedakan dalam masyarakat "swasta" dan masyarakat "universal". Masyarakat 
swasta adalah "kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan khusus dan 
rasa solidaritas terbatas yang masing-masing kelompok sesuai dengan kategori 
tertentu dari aktivias manusia". Termasuk dalam kategori masyarakat ini, 
misalnya serikat buruh, organisasi olahraga, organisasi kesenian, perusahaan 
komersial, organisasi-organisasi profesi dan organisasi-organisasi sosial lainnya. 
Masyarakat universal adalah masyarakat yang meliputi dan melebihi semua 
masyarakat-masyarakat swasta ini. Masyarakat universal adalah "masyarakat yang 
memiliki kategori umum tertentu, tidak hanya didasarkan pada kegiatan atau 
aktivitas tertentu saja". Tetapi juga, rasa solidaritas lebih besar, lebih dalam, lebih 
mesra daripada masyarakat-masyarakat swasta.  

Bagi sebagian penulis, kekuasaan dalam masyarakat universal merupakan objek 
analisa sosiologi politik bukan kekuasaan di dalam masyarakat swasta. Alasan bagi 
golongan ini adalah bahwa di dalam masyarakat swasta, otoritas atau kekuasaan 
dianggap hanya memiliki hakikat teknis tidak mempersoalkan masalah 
ketergantungan individuindividu dalam hubungan dengan yang lain suatu hal yang 
justru merupakan dasar dari kekuasaan.  

Secara sekilas pembedaan ini tampak sesuai dengan arti populer dari "politik". 
Misalnya, jika kita membicarakan pemimpin-pemimpin politik dan pemerintah 
berarti membicarakan otoritas dalam masyarakat universal. Namun, jika dikaji 
secara mendalam perbedaan antara masyarakat universal dan masyarakat swasta 
tidak bisa menjadi dasar bagi definisi sosiologi politik. Pertama, pembedaan 
tersebut samarsamar sifatnya. Misalnya, apakah keluarga merupakan masyarakat 
universal atau masyarakat swasta? Demikian juga apakah masyarakat agama 
merupakan masyarakat universal atau masyarakat swasta? Bagi kepala keluarga, 
keluarga dipandang sebagai masyarakat universal. Begitu juga bagi pemimpin 
agama, masyarakat agama merupakan masyarakat universal. Namun, bagi yang 
lain tentu belum tentu dipandang demikian. Kedua, ada dua paham mengenai 
masyarakat universal. Paham pertama, didefinisikan oleh perasaan memiliki 
(sense of belonging) rasa kekariban (sense of fellowship) yang mempengaruhi 
totalitas kegiatan anusia. Paham kedua adalah konsep lebih bersifat formal dan 
yuridis, yakni menganggap masyarakat universal pada masa kini sebagai nation 
state (negara bangsa). Sementara pada zaman lain, bisa kota, suku, dan lainnya. 
Jika paham kedua yang dipakai, maka akibatnya akan terjebak pada teori yang 
menyamakan sosiologi politik dengan negara.  

Masyarakat mana yang menjadi kajian sosiologi politik? Apakah masyarakat 
universal? Menurut Duverger, hal tersebut sulit diterima, jika sosiologi politik 
didefinisikan sebagai "ilmu tentang kekuasaan di dalam masyarakat universal" 
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tidak lebih baik daripada didefinisikan sebagai "ilmu tentang kekuasaan di dalam 
negara". Karena seringkali kedua ungkapan tersebut dianggap sinonim oleh yang 
mempergunakannya. 

Agar dapat keluar dari kesulitan itu, Duverger menyarankan lebih baik melihatnya 
dari segi "hubungan-hubungan otoritas" (authority relationship) yang berjenis-
jenis di dalam semua masyarakat baik itu kecil atau besar, sederhana atau 
kompleks, swasta atau universal. Hubungan otoritas yang dimaksudkan adalah 
setiap hubungan yang tidak sama di mana seseorang atau beberapa individu 
menguasai yang lain dan mengarahkannya menurut kehendaknya sendiri. Pada 
umumnya hubungan manusia memang demikian. Dalam kenyataannya, sangat 
sedikit yang benar-benar egalitarian (sama sederajat).  

Persoalannya sekarang adalah hubungan otoritas yang bagaimana yang melibatkan 
"kekuasaan" dalam arti yang tepat. Untuk menjelaskan masalah ini, Duverger 
membedakan hubungan-hubungan yang bersifat luas yakni hubungan yang 
bersifat "institusional" dan hubungan dalam arti sempit yang bersifat "personal". 
Kekuasaan dari sudut pandang ini adalah terdiri atas seluruh kerangka institusi 
sosial yang berhubungan dengan otoritas yang berarti adanya dominasi beberapa 
orang terhadap yang lainnya. la bukan hubungan-hubungan yang sederhana yang 
tidak sama dan tidak memiliki sifat institusional dan tidak berasal dari institusi.  

Ada dua kriteria untuk membedakan institusi dengan hubungan yang bersifat 
sempit. Pertama, yang bersifat fisikal dan kedua sikap kolektif dan keyakinan. 
Secara fisikal hubungan yang bersifat sempit adalah hubungan manusia yang tidak 
terikat kepada model-model yang sudah ada terdahulu, iasanya berlangsung tidak 
permanen, sporadis, sekejap, dan tidak stabil. Sedangkan, institusi adalah model 
hubungan yang berlaku sebagai pola hubungan yang kongkrit, bersifat stabil, 
berlangsung lama dan kohesif. Model-model institusional relatif sama dengan 
pengertian "struktur" dalam sosiologi modern. Struktur adalah sistem hubungan-
hubungan yang tidak akan terlepas dari hubungan itu sendiri dan keasliannya 
ditentukan oleh hubungannya dengan model struktural. Dalam arti ini, maka 
parlemen, menterimenteri kabinet, kepala-kepala negara dan pemilihan umum 
adalah institusi.  

Atas dasar keyakinan manusia kekuasaan dirasakan sebagai kekuasaan oleh 
mereka yang menaatinya dan mereka yang menggunakannya. Bagi mereka, hal 
tersebut bukan hanya fenomena fisik sebuah dominasi, melainkan juga fenomena 
psikologis. Dalam hal ini, masalah "legitimasi" (keabsahan) menjadi penting. 
Kekuasaan selalu dianggap sebagai sesuatu yang "legitimate" (sah untuk diterima) 
sampai tingkat tertentu. Oleh karena kita menerima kekuasaan tersebut, maka 
sangatiah wajar bila kita menaatinya. Kekuasaan ditaati, karena kita pikir kita 
harus berbuat demikian, karena kita percaya bahwa kekuasaan "sah" adanya untuk 
ditaati. Jadi, keabsahan ini yang membedakan kekuasaan dari sekedar hubungan 
otoritas.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah 
"ilmu tentang kekuasaan dalam setiap kelompok manusia atau masyarakat". 
Secara lebih tegas, Duverger menganggap sosiologi politik sama dengan ilmu 
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politik hampir tidak ada bedanya. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa sosiologi 
sama dengan ilmu-ilmu sosial. Jika ilmu politik adalah salah satu bidang dari ilmu-
ilmu sosial, maka sosiologi politik dianggap seagai salah satu cabang dari sosiologi. 
Oleh karena itu, menurut Duverger yang juga mendapat pengakuan di Perancis, 
sosiologi politik sama dengan ilmu politik yakni sama-sama mengkaji kekuasaan 
dalam masyarakat sebagai objek studi.  

Pemikiran Duverger yang sangat sosiologis tersebut, tentu ditolak oleh para ahli 
politik. Rush dan Althoff, misalnya keduanya tidak sependapat dengan pemikiran 
bahwa sosiologi politik adalah cabang dari sosiologi dan dianggap sebagai ilmu 
politik. Keduanya hanya mengakui bahwa ada studi-studi politik yang dilakukan 
oleh para sosiolog, seperti Marx Webwer, Mosca, dan Pareto dengan menggunakan 
pendekatan sosiologis. Menurut Rush dan Althoff, sosiologi politik merupakan 
bidang subjek yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara 
struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku 
sosial dan tingkah laku politik. Menurutnya sosiologi politik merupakan jembatan 
teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik, atau yang oleh 
Sartori disebut hybrid inter-dicipliner.  

Bila disimak lebih mendalam, maka posisi sosiologi politik sebagaimana 
diungkapkan oleh Duverger di atas, tampaknya lebih tepat jika diterapkan pada 
program sudi Ilmu Sosiologi. Sementara pemikiran Rush dan Althoff sangat tepat 
diterapkan pada program studi ilmu politik. Untu kepentingan pembelajaran pada 
program studi PPKn, maka pendapat Rush dan Althoff, secara substantial 
tampaknya lebih cocok menjadi acuan mata kuliah ini. Artinya, hakikat sosiologi 
politik dalam mata kuliah ini dipandang sebagai "suatu kajian yang menyajikan 
konsep-konsep sosiologi dan konsep-konsep ilmu politik serta mengkaji masalah-
masalah politik yang ditinjau secara sosiologis".  

C. Skema Konseptual  

Sosiologi politik didefinisikan sebagai subjek area (bidang subjek) beberapa orang 
lain menamakan mata rantai antar politik dan masyarakat, antara struktur-
struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan 
tingkah laku politik dengan melihat sosiologi politik merupakan jembatan teoritis 
dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik, atau yang oleh Sartori 
disebut hybird inter-dicipliner.  

Skema konsepsi tersebut dilandaskan pada empat konsep, yaitu; sosialisasi politik, 
partisipasi, penerimaan atau perekrutan politik dan komunikasi politik. Semua 
konsep itu sifatnya interdependent, bergantung satu sama lain dan saling 
berpautan.  

Karenanya kita mendefinisikannya sebagai berikut:  

1.  Sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seseorang individu 
bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi-
persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejaiagejala politik. 
Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkugan kultural, 
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lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang 
bersangkutan. Juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya 
terhadap politik. Maka sosialisasi politik itu merupakan mata rantai paling 
penting di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik, namun 
satu sistem bisa berbeda sekali dengan sistem lainnya.  

2.  Partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-
macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktiviatas politik itu bisa bergerak 
dari ketidak-terlibatan sama-pai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena 
itu, partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan 
masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi di dalam masyarakat- masyarakat 
khusus, maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari konsep-konsep 
mengenai apa itu politik dan alienasi serta peranan mereka dalam ketidak-
terlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas.  

3.  Perekrutan politik adalah proses dengan mana individu-individu menjamin 
atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Perekrutan ini 
merupakan proses dua arah dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. 
Merupakan proses dua arah karena individuindividunya mungkin mampu 
mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain dan 
kemudian bida menjabat posisi-posisi tertentu.  

4. Komunikasi politik ialah proses dimana informasi plitik yang relevan 
diteruskan dari sauatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan 
diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian 
tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula 
pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-
kelompoknya pada semua tingkat masyarakat.  
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Pengertian Sosialisasi Politik 

Sosialisasi Politik, merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang 
berlaku di negara-negara manapun juga baik yang menganut sistem politik 
demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Sosialisasi politik, merupakan proses 
pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat.  

Tingkah Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, 
ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga 
ditentukan oleh interaksi pengalaman¬-pengalaman serta kepribadian seseorang. 
Sosialsiasi politik, merupakan proses yang ber¬langsung lama dan rumit yang 
dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan 
pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah 
laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap¬-sikap yang diperoleh seseorang 
itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-
rangsangan politik. laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur. 

Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat 
memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik 
masyarakatnya. Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem 
politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan 
pengingkaran terhadap legitimasi. Akan tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi 
atau perubahan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. 
Apabila tidak ada legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap 
sistem politiknya, maka perubahan mungkin terjadi. Akan tetapi, apabila legitimasi itu 
dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tak mungkin yang 
dihasilkan stagnasi 

Pengertian Sosialisasi Politik Menurut Para ahli  

a. David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization”  

Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah 
laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk 
ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan 
peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus 
berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru 
masih harus terus dipelajari. 

b. Gabriel A. Almond  

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola 
tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu 
generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan 
politik kepada generasi berikutnya. 

c. Irvin L. Child  

Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan 
dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan 
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tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya 
dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya. 

d. Richard E. Dawson dkk.  

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai 
dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi 
yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. 

e. S.N. Eisentadt, dalam From Generation to Ganeration  

Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan 
siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi 
umum. Oleh Mochtar Mas’oed disebut dengan transmisi kebudayaan. 

f. Denis Kavanagh 

Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan 
menumbuhkan pandangannya tentang politik. 

g. Alfian 

Mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses 
sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-
nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. 
Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang 
mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah 
kebudayaan politik baru. Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, 
yakni:  

pertama: sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-
menerus selama peserta itu hidup. 

Kedua: sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara 
langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan 
mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, 
kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung. 

Sosialisasi politik adalah proses, dengan mana individu-individu dapat memperoleh 
pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. 
Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, 
sekalipun hal ini mungkin terjadi. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran 
terhadap legitimasi; akan tetapi apakah hal ini menuju pada stagnasi atau pada 
perubahan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. 
Apabila tidak adanya legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif 
terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin saja terjadi, akan tetapi apabila 
legitimasi itu dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tidak 
mungkin terjadi stagnasi. 
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MANUSIA INDONESIA DALAM DIMENSI SOSIOLOGI BUDAYA 

PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat radikal di segala lini 
kehidupan. Baik dalam dimensi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. 
Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara seakan-akan terputus dengan 
sejarah masa lalu, dimana nilai-nilai ideologi bangsa, sosial, budaya, dan nilai-nilai 
agama kurang mendapatkan perhatian yang selayaknya, kebinekaan dalam kesatuan 
mulai memudar, dan pembangunan spiritual serta material belum mencapai tujuan 
yang diinginkan karena berjalan tersendat-sendat. Meminjam istilah Endang 
Sumantri, bangsa Indonesia mengalami masa-masa discontinue, unlinier, dan 
unpredictable (www.setneg.go.id). 

Kondisi seperti ini memicu masyarakat untuk bertindak anarkis dalam menampakan 
antisosial dan antikemapanan, berdemonstrasi dengan cara merusak. Para pejabat 
menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dengan cara 
korupsi atau menyelewengkan amanahnya. Tawuran antar pelajar dan antar 
mahasiswa, maraknya penggunaan dan peredaran narkoba dan pornografiyang 
mengancam masa depan remaja sebagai generasi masa depan bangsa. Para pengadil 
yang diadili, aparat keamanan yang diamankan, serta para politisi dan elit kekuasaan 
yang tidak peduli dengan etika berpolitik dan nasib rakyatnya yang kesusahan. 

Di daerah tertentu muncul keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) karena ketidakpuasan terhadap pembagian “kue” 
pembangunan dari pusat. Nilai-nilai nasionalisme pun turut melemah, Pancasila 
sudah mulai jarang dibicarakan dalam konteks kenegaraan, kebangsaan dan 
kemasyarakatan (Asshiddiqie, 2009). Kondisi tersebut di atas kalau dicermati karena 
lemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara serta moralitas bangsa yang buruk. 
Lebih khususnya adalah karena sumber daya manusia Indonesia yang mengalami 
penurunan kualitas hidupnya. 

KONDISI MANUSIA INDONESIA 

Membicarakan manusia Indonesia berarti membicarakan masyarakat Indonesia. 
Gambaran umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau pluralistis. 
Kemajemukan masyarakat dapat dilihat dari segi horizontal seperti perbedaan etnis, 
bahasa daerah, agama, dan geografis maupun dari segi vertikal, seperti perbedaan 
tingkat pendidikan, ekonomi dan tingkat sosial budaya (Usman Pelly & Asih Menanti, 
1994). Manusia Indonesia yang diinginkan adalah manusia seutuhnya yaitu manusia 
yang dididik untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup 
manusia sebagai pribadi, makhluk sosial, dalam hubungan manusia dengan 
masyarakat, sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhannya dalam mengejar 
kemajuan dan kebahagiaan rohaniah (ibid: 14). 

Faktor manusia menjadi ujung tombak mencegah keterpurukan bangsanegara. 
Sumber daya manusia adalah kunci sehingga perlu dipersiapkan secara terstruktur dan 
terencana. Repotnya pengembangan kompetensi dan karakter manusia Indonesia 
kurang mendapat perhatian serius, tidak hanya tecermin dalam penganggaran, tetapi 
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juga dalam pengembangan praksis pendidikan. Banyak dari kalangan ilmuwan dan 
budayawan Indonesia yang mengenali sisi-sisi negatif manusia Indonesia, diantaranya 
uraian ”manusia Indonesia”-nya Mochtar Lubis dan ”mental menerabas”-nya 
Koentjaraningrat. 

Melihat fenomena kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari citacita 
pembangunan Indonesia, Muchtar Lubis secara lisan pada tahun 1977, menyebut 
enam ciri manusia Indonesia. Meliputi hipokrit alias munafik (1), enggan bertanggung 
jawab atas perbuatan dan keputusannya (2), berjiwa feudal (3), percaya takhayul (4), 
artistik (5), dan berwatak lemah (6). Ketika tahun 1982 Mochtar Lubis diminta 
merefleksikan kembali ”manusia Indonesia”, dengan tegas ia mengatakan tidak ada 
perubahan, semakin parah. Andaikan permintaan itu disampaikan kembali, di saat 
Mochtar Lubis sudah tiada (meninggal 2 Juli 2004), niscaya ia menangis di alam baka. 

Koentjaraningrat (2004) menyatakan, manusia Indonesia mengidap mentalitas yang 
lemah, yaitu konsepsi atau pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan yang 
sudah lama mengendap dalam alam pikiran masyarakat, karena terpengaruh atau 
bersumber kepada sistem nilai budaya (culture value system) sejak beberapa generasi 
yang lalu, dan yang baru timbul sejak zaman revolusi yang tidak bersumber dari sistem 
nilai budaya pribumi. Artinya, kelemahan mentalitas manusia Indonesia diakibatkan 
oleh dua hal yaitu karena sistem nilai budaya negatif yang berasal dari bangsa sendiri 
dan dari luar akibat dari penjajahan bangsa lain. Koentjaraningrat (2004: 45) 
memperinci kelemahan mentalitas manusia Indonesia, diantaranya: (1) sifat 
mentalitas yang meremehkan mutu; (2) sifat mentalitas yang suka menerabas; (3) sifat 
tak percaya kepada diri sendiri; (4) sifat tak berdisiplin murni; (5) sifat mentalitas 
yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. 

Mansyur Semma (2008) mengutip pendapat Samuel P. Huntington tentang kondisi 
masyarakat yang mempersubur korupsi. Korupsi cenderung meningkat dalam periode 
pertumbuhan dan demokratisasi yang cepat karena perubahan nilai dan sumber-
sumber baru kekayaan dan kekuasaan. Ryan Sugiarto (2009: 11-13) memperinci watak 
negatif manusia Indonesia dengan mengemukakan 55 kebiasaan kecil yang 
menghancurkan bangsa. Walaupun demikian kita yakin bahwa masih banyak diantara 
manusia Indonesia yang memiliki kebiasaan positif atau memiliki karakter yang baik. 

Namun, menurut Myrdal kondisi yang demikian sesungguhnya tidak bisa 
dikembalikan kepada ciri-ciri jelek yang alamiah yang ada pada bangsa-bangsa itu, 
melainkan pada struktur tempat mereka berada. Kelemahan itu bukan disebabkan 
oleh inherent evil character straits of their peoples, melainkan merupakan hasil dari 
sejarah yang cukup panjang (Satjipto Rahardjo, 1986: 67).  

Koentjaraningrat, mengakui akan pengaruh dekolonisasi dan penjajahan Belanda telah 
menjungkir-balikan tatanan dan tata kerja yang mapan untuk digantikan oleh sesuatu 
yang belum jelas kaidah dan strukturnya dan sebagai akibatnya terjadilah 
kemunduran-kemunduran dalam prestasi orang Indonesia pasca revolusi, dan hal 
tersebut yang dapat melemahkan mentalitas bangsa Indonesia (2004). Muchtar Lubis 
juga mengiyakan bahwa ciri-ciri manusia Indonesia yang telah dipaparkan di atas 
disebabkan oleh struktur yang mencekam, yaitu karena adanya pemerintahan orde 
baru yang represif dan otoriter (Lubis, 1992; Ramadhan K.H., 1995). 
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BISA DIUBAH, DAN HARUS BERUBAH 

Manusia Indonesia masa depan perlu dipahami bukan sebagai ”sudah begitu, mau 
apalagi”, tetapi bisa diubah, melalui strategi kebudayaan, yaitu dengan melakukan 
perubahan sistem nilai budaya (culture value sistem). Misalnya, membuat 
perbandingan pengalaman negara lain sebagai bahan belajar dan perbaikan internal 
secara radikal. Misalnya, perbandingan yang disampaikan Huntington dalam 
artikelnya Culture Count di bunga rampai Culture Matters (2000) yang disuntingnya 
bersama Lawrence Harrison merangsang kita untuk memiliki keyakinan. 

Huntington menggambarkan Ghana pada tahun 1960-an serba sama dengan Korea 
Selatan. Namun, 30 tahun kemudian, Korsel melampaui Ghana dalam segala hal. 
Mengapa? Pertanyaan ini dijawab Lawrence Harrison dalam artikel Promoting 
Progressive Culture Change di buku yang sama. Akar masalahnya, Korsel menghidupi 
dan mengembangkan nilai budaya progresif dengan 10 tipologi manusia, di antaranya 
berorientasi waktu, kerja keras, hemat, pendidikan, dan menghagai prestasi. Contoh 
kedua Jepang, walaupun bencana datang bertubi-tubi dalam bentuk gempa bumi, 
tsunami, meledaknya reaktor nuklir, mereka mampu mensikapi dengan tenang. Dalam 
kondisi yang kritis masyarakat Jepang tetap mengedapankan nilai-nilai positif. Dalam 
acara berita di TV, disampaikan pengalaman warganegara Indonesia yang tinggal di 
Jepang, mendapatkan pengalaman menarik ketika gempa datang dan dia sedang 
berbelanja di mall. 

Setelah peristiwa gempa telah usai dari pihak penanggung jawab mall segera 
mengembalikan kartu kredit warganegara Indonesia yang tertinggal. Hal ini 
merupakan refleksi teguhnya integritas dan kejujuran warga Jepang. Gambaran bahwa 
di Jepang setiap dompet yang jatuh umumnya akan kembali dalam keadaan utuh. 
karakter integritas dan kejujuran ini telah melekat dalam masyarakat Jepang karena 
adanya spirit dan ajaran Bushido yang menekankan karakter amanah, pengasih, 
santun, sopan, mulia, hormat dan lain-lain (Zaim Uchrowi, 2009). 

Jadi, sebenarnya sumber persoalan buruknya kualitas manusia Indonesia adalah 
adanya nilai-nilai yaitu sistem nilai budaya yang negatif dan penjajahan yang sangat 
lama yang dialami bangsa Indonesia–meminjam istilah dari Koentjaraningrat. Sistem 
nilai budaya itu dihidupi dan dikembangkan oleh manusia, yang menjadi subyek atas 
perilaku dan tindakannya. Sedangkan untuk membangkitkan mental negara terjajah 
adalah dengan banyak belajar kepada negara-negara lain yang telah maju, sehingga 
termotivasi untuk meningkatkan kepribadiannya ke arah yang lebih baik. 

PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN SISTEM NILAI BUDAYA 

Dalam makalah ini, untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapai 
manusia Indonesia, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi 
khususnya teori sibernatik Talcott Parson dan sistem nilai budaya (Culture Value 
System) khususnya kerangka mengenai lima dasar nilai budaya manusia Kluckhohn. 

Pertama, pendekatan Sosiologi. Pada dasarnya sosiologi melihat manusia dalam serba 
keterhubungannya dengan manusia atau orang lain. Manusia adalah manusia dalam 
masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1986). Dengan berdasar pada paradigma manusia-
masyarakat tersebut dapatlah selanjutnya diketahui aspek-aspek apa saja yang muncul 
manakala kita membicarakan manusia itu, yaitu: sistem kepribadian yang menyangkut 
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diri manusia itu sendiri, sistem sosial, dan sistem kebudayaan (Talcott Parson, 1951). 
Dengan demikian, dari segi pemahaman sosiologis, manusia itu senantiasa berada 
pada posisi didisiplinkan oleh struktur di luar dirinya, apakah itu berupa sistem sosial 
ataukah kebudayaan. Keadaan yang demikian ini tampak dalam tindakannya. 
Tindakan manusia ini tidak pernah bisa dilihat terlepas dari jaringan struktur yang 
merangkumnya. Oleh karena itu, dari sudut pemahaman sosiologi sulit untuk melihat 
tindakan manusia itu sebagai suatu perbuatan yang spontan, melainkan sebagai hasil 
perhitungannya dengan struktur yang merangkumnya, baik berupa perbuatan yang 
sesuai dengan struktur maupun yang menentangnya (Satjipto rahadjo, 1986).  

Namun, dalam pandangan sosiologi, konsep manusia dan masyarakat ada dua aliran 
yang membahasnya. Pertama, yang diwakili oleh Rousseau, dimana bangunan 
pemikiran Rousseau terhadap manusia didirikan pada tatanan dimana manusia 
sebagai individu dalam menunjang kemajuan suatu masyarakat. Rousseau 
berpendirian bahwa man’s impules, passions dan reasons yang menentukan 
masyarakatnya (Loekman Soetrisno, 1986: 56). 

Sedangkan aliran yang kedua diwakili oleh Louis De Bonald dan Auguste Compte, 
dimana Bonald sebaliknya berpendapat bahwa bukan individuindividu yang 
menunjang kemajuan masyarakat tetapi justru sebaliknya, masyarakatlah yang 
menentukan individu-individu yang tinggal dalam masyarakat itu (ibid). 

Bagi Bonald individu secara sendirian adalah “helpnes” dan “Steril” untuk dapat 
mengembangkan masyarakatnya. Karena itu individu tidak dapat menciptakan atau 
menemukan sesuatu. Untuk membuktikannya, menurut teori Bonald manusia sebagai 
tidak memiliki secara alamiah kata-kata dan ideas (Botttomore dan Nisbet dalam 
Soetrisno, 1986). Bonald berpendapat bahwa hanya dalam masyarakat kita dapati 
ideas and symbols, dan masyarakatlah yang mengkomunikasikan keduanya kepada 
individu manusia. Ide dapat timbul dalam makhluk yang berpikir tetapi karena 
berpikir itu sendiri tidak dapat timbul tanpa bahasa maka jelaslah, bahwa kita tidak 
mungkin memperoleh the thought of language tanpa kita memiliki bahasa itu sendiri. 

Satjipto Raharjdo (1986) memperjelas keterangan tersebut di atas, bahwa sejak 
manusia (belajar) menggunakan bahasa sudah tampak fenomena keterikatannya 
dalam jaringan struktur yang demikian itu. Berbahasa, atau berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa (bahkan juga dengan menggunakan isyarat lain) menunjukkan 
keterikatan manusia belaka. Dalam menggunakan serta mengucapkan suatu perkataan 
kita memperhitungkan kemampuan orang lain untuk menangkap maksud yang kita 
kirimkan melalui perkataan tersebut. Anak Indonesia akan berbahasa Indonesia, 
inilah contoh yang paling mudah tentang perwujudan paradigma manusia –-dalam 
masyarakat atau pemahaman sosiologis tentang manusia itu. 

Kemudian Auguste Compte berpendapat bahwa krisis yang dihadapi oleh masyarakat 
Eropa pada waktu abad pencerahan disebabkan karena individualisme yang melanda 
masyarakat Eropa melalui gerakan reformasi. Compte melihat bahwa manusia adalah 
nonrational. Oleh karena itu, menurutnya, individual liberty justru akan 
menimbulkan bahaya bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam 
masyarakat manusia tak seorangpun dapat berpendapat lain daripada apa yang telah 
diputuskan oleh golongan tertinggi masyarakat yaitu the intellectual-scientific-
religious group (Bottomore dan Robert Nisbet dalam Soetrisno, 1986). Compte juga 
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berpendapat bahwa Modernisasi berbahaya bagi budaya dan tertib sosial, karena spirit 
modernisasi menciptakan manusia yang individualistik. 

Diantaranya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, 
juga memberikan dampak perubahan kehidupan masyarakatIndonesia. Penggunaan 
teknologi modern dalam masyarakat telah menjepit posisi manusia, sehingga untuk 
bisa menjelaskan sikap-sikap dan perilakunya, kita memerlukan pengamatan terhadap 
pengaruhnya yang bekerja atas diri manusia. 

Semenjak revolusi industri membebaskan manusia dari kedudukannya yang pasif dan 
ketergantungannya pada alam, maka secara perlahan manusia masuk ke dalam situasi 
keterikatan yang lain, bahkan sangat mengekang sifatnya. Alam mengikat manusia 
dengan cara memangku dan menghidupinya, sedangkan teknologi mencekeram 
manusia dengan memberikan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan 
tertentu dan secara bersamaan menekan dan merusaknya, hingga manusia tidak 
mampu lagi menghindarkan diri dari ketergantungan terhadapa teknologi modern. 

Masyarakat dan pemerintah sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia, melainkan oleh 
mesin. Manusia menjadi bionik, masyarakat menjadi sosionik dan pemerintah menjadi 
administronik (Rahardjo, 1986). Ruh kemanusiaan telah hilang dari sisi-sisi 
kehidupan manusia, yang ada adalah manusia hidup seperti robot yang diatur oleh 
teknologi. Pergulatan besar yang sedang berlangsung sekarang ini pada hakekatnya 
adalah bagaimana mengembalikan semuanya kembali ke tangan manusia. Dengan 
perkataan lain, bagaimana mesin-mesin itu kembali menjadi hamba dan bukan 
menjadi tuan manusia. 

Penilaian negatif manusia Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari perubahan 
pola kehidupan masyarakat Indonesia yang komunitarian ke arah individualistik. Hal 
ini mempengaruhi nilai-nilai kepentingan bersama menjadi kepentingan pribadi. 
Munculnya para koruptor yang menilep uang rakyat demi kemakmuran pribadi, 
kehidupan permisif di kalangan pemuda demi meraih kenikmatan pribadi, mentalitas 
menerabas demi mendapatkan keuntungan pribadi dan sebagainya telah 
menghancurkan sendi-sendi kebersamaan. 

Nilai-nilai kejujuran, taat pada aturan, menghargai prestasi kerja, dan sebagainya 
berawal dari rasa empati kepada kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat 
sebagai rasa kepemilikan bersama. 

Talcott Parson dengan teori struktural fungsionalismenya, menyusun ide tentang teori 
sibernetika mencoba untuk memberikan jawaban, bahwa system sosial merupakan 
suatu sinergi antara tiga subsistem sosial sistem sosial, personalitas, dan sistem 
budaya--yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan (Peter Beilharz, 
2002). Ketiga subsistem (pranata) tersebut akan bekerja secara mandiri tetapi saling 
bergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan & kelestarian sistem sosial 
secara keseluruhan. Contohnya keterkaitan antara Hukum,agama, pendidikan, 
budaya, ekonomi, politik, sosial yang tak dapat terpisahkan dan saling berinteraksi 

Menurut Talcott Parson (dalam Ritzer & Goodman, 2004), ada 4 subsistem yang 
menjalankan fungsi utama dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan sistem 
“tindakan”, yaitu dengan skema AGIL: 
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1. Fungsi adaptasi (Adaptation) dilaksanakan oleh subsistem ekonomi contoh: 
melaksanakan produksi & distribusi barang-jasa, dimana jalur produksi dan 
distribusi barang dan jasa untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteran 
masyarakat dengan seadil-adilnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. 

2. Fungsi pencapaian tujuan (Goal attainment) dilaksanakan oleh subsistem Politik, 
contoh: melaksanakn distribusi-distribusi kekuasaan & memonopoli unsure 
paksaan yg sah (negara). Dalam pembagian kekuasaan ini harus didasarkan 
kepada etika dan moral politik (moral excellen) untuk menghindari kekuasaan 
absolut dan tindakan korupsi yang dilakukan elit. 

3. Fungsi integrasi (Integration) dilaksanakan oleh subsistem hukum dengan cara 
mempertahankan keterpaduan antara komponen yg beda pendapat/ konflik untuk 
mendorong terbentuknya solidaritas sosial. 

4. Fungsi mempertahankan pola & struktur masyarakat (Lattent pattern 
maintenance) dilaksanakan oleh subsistem budaya menangani urusan 
pemeliharaan nilai - nilai & norma-norma budaya yg berlaku dengan tujuan 
kelestarian struktur masyarakat dibagi menjadi subsistem keluarga, agama,dan 
pendidikan. 

Dengan demikian, implikasinya, masyarakat akan berkembang dengan baik, jika setiap 
individu taat kepada norma-norma yang telah disepakati baik dalam norma negara, 
masyarakat, dan agama. Untuk mengatasi dampak negatif globalisasi dan modernisasi 
dalam kehidupan masyarakat, Auguste Compte berpendapat bahwa setiap individu 
membutuhkan agama yang humanis. Yaitu agama yang mampu memberikan dan 
menunjukkan manusia kepada kehidupan yang manusiawi. Karena agama diturunkan 
oleh Tuhan untuk kebutuhan hidup manusia, bukan sebaliknya manusia harus 
menghamba kepada agama. Komarudin Hidayat (2008) menyatakan, jika memang 
agama diwahyukan untuk manusia, dan bukan manusia untuk agama, maka salah satu 
ukuran baik-buruknya sikap hidup beragama adalah dengan menggunakan standar 
dan kategori kemanusiaan. Bukannya ideologi dan sentimen kelompok.  

Kedua, pendekatan Sistem Nilai Budaya (Culture Value System). Pendekatan ini untuk 
memperbaiki mentalitas manusia Indonesia yang lemah karena faktor nilai budaya 
negatif dan inferior complex yang diwariskan penjajah kepada bangsa Indonesia. 
Koentjaraningrat (2004) menyatakan, sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-
konsepsi, yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-
hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Untuk menganalisis sistem 
nilai budaya Koentjaraningrat (2004) menggunakan kerangka Kluckhohn, yaitu lima 
dasar nilai budaya manusia : 

1. Hakekat hidup manusia. Ada kebudayaan yang menganggap hakekat hidup 
manusia adalah buruk dan menyedihkan, namun manusia dapat berusaha untuk 
mengubah dirinya dari kondisi buruk ke arah kondisi yang lebih baik dan bahagia. 

2. Karya manusia dalam kebudayaan pada hakekatnya bertujuan untuk menjaga 
eksistensi kehidupannya, memberikan status dan kedudukan yang terhormat 
dalam masyarakat, dan sebagai usaha untuk menghasilkan produk yang lebih 
banyak lagi 
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3. Kedudukan manusia dengan ruang waktu berinteraksi dengan kehidupan masa 
lalu sebagai cermin untuk memandang kehidupan ke masa depan. Sehingga 
manusia mampu untuk menghargai dan menggunakan ruang waktunya untuk 
kemajuan hidupnya. 

4. Hubugan manusia dengan alam sekitarnya, agar terjalin secara harmonis, maka 
manusia harus mampu mensikapi alam dengan bijaksana. Melakukan eksploitasi 
alam tanpa melupakan upayaupaya pemeliharaan dan pelestariannya. Agar alam 
tidak “marah” dan dapat berlanjut kepada anak cucu kelak dikemudian hari.  

5. Hubungan manusia dengan sesamanya dapat tetap terpelihara, apabila mereka 
mampu bekerja sama dan saling pengertian. Dengan cara seperti itulah kehidupan 
masyarakat dapat terpelihara tertib sosialnya yang diikat dengan sistem sosial dan 
sistem budaya. 

Selain itu, untuk menjawab persoalan kualitas manusia Indonesia, Muchtar Lubis juga 
menyarankan agar melakukan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak berhenti 
pada 6 (enam) karakter negatif yang sudah dipaparkan di atas. Dimana masih banyak 
budaya kebaikan yang dimiliki bangsa Indonesia telah menjadi karakter positif dan 
berjalan di tengah-tengah masyarakat, misalnya budaya gotong royong, kasih orang 
tua kepada anak dan sebaliknya, hati yg damai/ lembut, bersabar, dan cepat belajar. 
Walaupun untuk kehidupan masyarakat di perkotaan sepertinya budaya positif 
tersebut mulai luntur dan tidak sedikit yang meninggalkannya. Hal ini menjadi 
tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat untuk menumbuhkan kembali budaya 
positif tersebut. Dan lembaga pendidikan baik di rumah, sekolah, maupun di 
masyarakat menjadi sarana yang paling ideal untuk melaksanakannya. 

Sedangkan nilai-nilai negatif yang berasal dari bangsa asing baik yang di bawa pada 
masa penjajahan maupun karena adanya dampak globalisasi, maka pemerintah harus 
membuat peraturan yang membatasi efek globalisasi tersebut walaupun tidak bisa 
sama sekali menghindarinya dan mengganti budaya-budayapenjajah dengan budaya 
genuine Indonesia yang positif, serta disusunnya kurikulum berbasis budaya lokal 
untuk pendidikan. 

Misalnya, untuk merubah kebiasaan masyarakat yang tidak peduli terhadap 
kelestarian lingkungan, maka pemerintah harus membuat undang-undang yang ketat 
dengan hukuman tegas bagi yang melanggar. Kemudian menghilangkan sapaan-
sapaan penjajah yang tidak sesuai budaya bangsa dengan mengimplementasikan 
karakter positif dari budaya bangsa sendiri dan membangkitkan kembali tradisi-tradisi 
besar dan mengembangan kesenian secara struktural maupun kultural. 

Namun, dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini, usaha perbaikan ke arah 
yang positif pasti akan menemuai berbagai macam hambatan. Misalnya, jumlah 
penduduk yang sekarang mencapai lebih dari 200 juta menjadi kendala tersendiri, jika 
pemerintah tidak mampu menekan pertumbuhannya. Dimana dengan besarnya 
jumlah penduduk dipastikan kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan juga akan 
semakin meningkat. Hal ini jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerawanan 
pangan, persaingan memperoleh pekerjaan semakin meningkat, lahan pertanian 
banyak berubah menjadi tempat hunian, keberadaan hutan semakin menyempit, dan 
berdampak kepada semakin meningkanya problem penumpukan sampah, banjir, 
bencana alam, kemiskinan dan sebagainya. 
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Belum lagi masalah karakter negatif bangsa yang sangat sulit dirubah kalau hanya 
mengandalkan kesadaran warga negara. Kasus korupsi yang tidak pernah habis-
habisnya, peredaran dan penggunaan narkoba, pornogarafi dan porno aksi, tawuran, 
kriminalitas dan sebagainya telah membawa masyarakat ke jurang dekadensi moral 
yang lebih parah lagi. Jika ini benar-benar terjadi, maka kualitas atau mentalitas 
manusia Indonesia akan semakin memburuk, dan pada akhirnya bangsa ini akan 
semakin berat menanggung beban segala permasalahannya. Dalam kondisi seperti ini, 
bangsa yang bernama Indonesia akan menuju kebangkrutan atau bahkan yang lebih 
ekstrim akan menuju kehancurannya? 

PENUTUP 

Pengenalan manusia Indonesia dengan menonjolkan sisi-sisi negatifnya justru amat 
relevan, kontributif, dan produktif untuk membangun manusia Indonesia yang postmo 
(Mangunwijaya), yang well informed (Soedjatmoko), yang berpengharapan—dalam 
sisi spirituil (Mukti Ali), yang mandiri dan tahu batas kemampuan diri (Slamet Iman 
Santoso), yang tidak gagap teknologi (BJ Habibie). Kata kunci mengatasi keterpurukan 
Indonesia adalah culture matters, kata Jakob Oetama dalam pidato peluncuran 
Koentjaraningrat Memorial Lecture I, 15 Maret 2004. Tipologi manusia budaya statis 
perlu diubah menjadi tipologi manusia berbudaya progresif. Walaupun teori Talcott 
Parson dan Kluckhohn mungkin tidak sepenuhnya dapat menjawab permasalahan 
karakter dan mentalitas bangsa Indonesia, namun setidaknya ada jalan keluar yang 
dapat dijadikan sebagai landasan. Dan yang paling penting adalah solusi itu 
sebenarnya dapat digali melalui kebudayaan lokal yang lebih genuine dan tidak asing 
bagi pengembangan manusia Indonesia ke depan ke arah yang lebih baik dan 
bermartabat sesuai dengan kepribadian bangsa. 
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