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PROSES SOSIOLOGI DAN INTERAKSI SOSIOLOGI 

PENDAHULUAN 

Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan 
dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentu-
bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-
perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses 
sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan 
bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik 
dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum.  

Lalu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial ? 

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 
individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok. 

Interaksi sosial merupakan proses komunikasi diantara orang-orang untuk saling 
mempengaruhi perasaan, pikiran dan tindakan. 

Interaksi sosial akan berlangsung apabila seorang individu melakukan tindakan dan 
dari tindakan tersebut menimbulkan reaksi individu yang lain. Interaksi sosial terjadi 
jika dua orang atau lebih saling berhadapan, bekerja sama, berbicara, berjabat tangan 
atau bahkan terjadi persaingan dan pertikaian. 

Interaksi sosial merupakan hubungan tersusun dalam bentuk tindakan berdasarkan 
norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dan disinilah dapat kita amati 
atau rasakan bahwa apabila sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat, 
interaksi tersebut akan berlangsung secara baik, begitu pula sebaliknya, manakala 
interaksi sosial yang dilakukan tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat, 
interaksi yang terjadi kurang berlangsung dengan baik. 

Pengertian dan Faktor-faktor yang mendorong terjadinya Interaksi Sosial 

a. Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi berasal dari kata inter dan aksi. Aksi (action) yang dimaksud adalah 
tindakan. Tindakan oleh Max Weber diartikan sebagai perilaku yang mempunyai 
makna subjektif bagi pelakunya (the subjective meaning of action). Maksudnya adalah 
bahwa makna yang sebenarnya dari suatu tindakan hanya diketahui dengan benar oleh 
pelakunya (aktor) sendiri. Misalnya si A, seorang pemuda, menyanyi di kamar mandi. 
Apa makna tindakan A tersebut, apakah sekedar iseng, belajar bernyanyi ataukah agar 
didengar oleh si B gadis tetangga yang kepadanya si A menaruh perhatian? Orang lain, 
bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya atau tetangga si pemuda A tadi dapat 
memberikan penafsirannya masing-masing berdasarkan pengalaman dan 
pengetahuannya yang saling berbeda atas tindakan si A. Tetapi makna yang 
sebenarnya dari tindakan tadi benar-benar hanya diketahui oleh si A. 

Pernyataan seorang ahli sosiologi bernama Peter L. Berger bahwa dalam hidup ini 
kenyataan yang sering dihadapi adalah bahwa “things are not what they seem”, bahwa 
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segala sesuatu sering tidak seperti yang terlihat, kiranya dapat lebih menjelaskan apa 
yang dimaksud oleh Max Weber. 

Apabila dilihat dari orientasinya, tindakan dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu: 

a. Tindakan non-sosial, yakni tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang tetapi 
tidak diorientasikan kepada pihak lain. Sebagai contoh: seseorang yang sedang 
memandangi potret dirinya atau seseorang berdiam diri di kamar pribadinya sambil 
merenungi nasibnya. 

b. Tindakan sosial, yakni tindakan-tindakan yang oleh pelakunya diorientasikan 
kepada pihak lain. Sebagai contoh: seseorang menyapa teman yang lewat di depan 
rumahnya atau seorang murid berbicara dengan gurunya. Dilihat dari tekanannya 
tentang cara dan tujuan tindakan itu dilakukan, dapat dibedakan menjadi empat 
macam tindakan, yaitu: 

1) tindakan rasional-instrumental; yakni tindakan yang dilakukan dengan 
memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan; dalam hal ini actor 
memperhitungkan efisiensi dan efektivitas dari sejumlah pilihan tindakan. Contoh: 
tindakan memilih program atau jurusan di SMU dengan mempertimbangkan bakat, 
minat dan cita-cita, tindakan rajin belajar supaya lolos seleksi penerimaan mahasiswa 
baru, bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup, dan sebagainya. 

2) Tindakan berorientasi nilai; yakni tindakan-tindakan yang berkaitan dengan 

nilai-nilai dasar dalam masyarakat, sehingga aktor tidak lagi mempermasalahkan 
tujuan dari tindakan, yang menjadi persoalan dan perhitungan aktor hanyaalah 
tentang cara. Contoh: tindakan-tindakan yang bersifat religio-magis atau berdasarkan 
keyakinan agama tertentu. 

3) Tindakan tradisional; merupakan tindakan yang tidak memperhitungkan 
pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan 
kebiaasaan dan adat istiadat. Contohnya: berbagai macam upacara atau tradisi yang 
dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan leluhur. Agak tidak mudah 
membedakan tindakan tradisional dengan tindakan yang berorientasi nilai, karena dua 
tindakan ini memang memiliki kesamaan, misalnya ketidakpeduliannya tentang 
tujuan dari tindakan, orientasinya kepada caracara atau tahapan-tahapan yang harus 
dilalui, dan sebuah tradisi biasanya dipertahankan oleh sebagian besar warga 
masyarakat karena terkait dengan nilai tertentu. Namun, tetap dapat dibedakan yakni 
orientasi suatu tindakan tradisional adalah pada bahwa cara tersebut dilakukan 
menurut cara yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Makna dari tindakan tidak 
begitu dipermasahkan, sedangkan pada tindakan berorientasi nilai makna tindakan 
sangat diperhatikan karena berkait dengan nilai yang dijunjung tinggi. 

4) Tindakan afektif; yakni tindakan-tindakan yang dilakukan oleh actor 
berdasarkan perasaan (afeksi). Contohnya: tindakan mengamuk karena marah, 
meloncat-loncat kegirangan karena perasaan senang yang berlebihan, tindakan 
menolak karena benci, jatuh cinta, dan sebagainya. 

Interaksi sosial dapat diberi pengertian sebagai hubungan timbal-balik yang 
dinamis dan saling mempengaruhi yang terjadi di antara individu atau kelompok 
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individu dalam masyarakat. Pola interaksi sosial dapat berupa hubungan timbalbalik 
antara: 

1) individu dengan individu, misalnya dua orang teman yang sedang bercakap-cakap 

2) individu dengan kelompok, misalnya seorang guru yang sedang mengajar di kelas 

3) kelompok dengan kelompok, misalnya interaksi yang terjadi pada sebuah 

pertandingan sepakbola. 

Interaksi sosial dapat berlangsung apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Kontak sosial, yaitu peristiwa terjadinya hubungan, sambungan atau 
sentuhansosial (dapat disertai sentuhan jasmaniah maupun tidak) antara dua 
orang atau lebih. 

2) Komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak 
(komunikator) ke pihak lain (komunikan) dengan menggunakan symbol simbol. 
Simbol dapat berupa kata-kata, suara, gerak isyarat, benda, dsb. Proses 
komunikasi dinyatakan berlangsung apabila telah terjadi pemahaman yang sama 
atas simbol-simbol yang digunakan, baik oleh komunikator maupun komunikan. 

Kontak dan komunikasi dapat berlangsung secara primer maupun sekunder. Yang 
dimaksud kontak atau komunikasi primer adalah kontak atau komunikasi yang terjadi 
secara langsung berhadap-hadapan atau tatap muka (face to face). Misalnya: dua 
orang atau lebih yang saling bertemu dann berbicara dalam sebuah ruang pertemuan. 
Sedangkan kontak atau komunikasi sekunder adalah kontak atau komunikasi yang 
terjadi dengan bantuan alat-alat komunikasi seperti surat, telepon, e-mail, percakapan 
di internet, dan seterusnya (sekunder langsung), maupun yang melalui bantuan pihak 
ketiga (sekunder tidak langsung). 

Terjadinya interaksi sosial dapat digambarkan secara berurutan sebagai berikut: 

1) ada dua orang atau lebih 

2) terjadi kontak sosial di antaranya 

3) terjadi komunikasi 

4) terjadi reaksi atas komunikasi 

5) akhirnya, terjadi aksi timbal-balik (aksi-reaksi) yang saling mempengaruhi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Sosial, antara lain: 

1) Imitasi (peniruan) 

Imitasi adalah proses sosial ayau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui 
sikap, penampilan, gaya hidup, atau apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. 
Misalnya seorang anak meniru kebiasaan-kebiasaan orang tuanya, baik cara berbicara 
atau tutur kata, cara berjalan, cara berpakaian, dan sebagainya. Proses imitasi yang 
dilakukan oleh seseorang berkembang dari lingkup keluarga kepada lingkup 
lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan tetangga, lingkungan sekolah, 
lingkungan kerja, dan seterusnya, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 
pergaulan orang tersebut. Ruang lingkup imitasi menjadi semakin luas seiring dengan 
berkembangnya media massa, terutama media audio-visual. 
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Proses imitasi dapat berlangung terhadap hal-hal yang positif maupun negatif, maka 
pengaruhnya terhadap interaksi sosial juga dapat positif maupun negatif. Apabila 
imitasi berlangsung terhadap cara-cara atau hal-hal yang positif maka akan 
menghasilkan interaksi sosial yang berlangsung dalam keteraturan, sebaliknya apabila 
imitasi berlangsung terhadap cara-cara atau hal-hal yang negatif, maka akan berperan 
besar terhadap munculnya prosesproses interaksi sosial yang negatif. 

2) Identifikasi (menyamakan ciri) 

Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
menjadi sama (identik) dengan seseorang atau sekelompok orang lain. Identifikasi 
dapat dinyatakan sebagai proses yang lebih dalam atau lebih lanjut dari imitasi. 
Apabila pada imitasi orang hanya meniru cara yang dilakukan oleh orang lain, maka 
dalam identifikasi ini orang tidak hanya meniru tetapi mengidentikkan dirinya dengan 
orang lain tersebut. Dalam identifikasi yang terjadi tidak sekedar peniruan pola atau 
cara, namun melibatkan proses kejiwaan yang dalam. Sebagai contoh: seorang 
pengagum tokoh besar, apakah seorang pemikir, tokoh politik, ilmuwan, penyanyi 
ataupun bintang film, sebegitu berat kekaguman orang tersebut sehingga tidak hanya 
pola atau gaya perilaku tokoh yang dikaguminya yang ditiru, tetapi juga pikiran-
pikiran dan nilai yang didukung sang tokoh. Bahkan, orang tersebut menyamakan 
dirinya dengan sang tokoh. 

Dalam sosiologi orang-orang yang ditiru (dijadikan sumber imitasi atau identifikasi) 
disebut sebagai role model (model peran). 

3) Sugesti (diterimanya suatu sikap atau tindakan secara emosional) 

Sugesti adalah rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan oleh seseorang 
kepada individu lain sehingga orang yang dipengaruhi tersebut menerima pengaruh 
tersebut secara emosional, tanpa berfikir lagi secara kritis dan rasional. 

Sugesti dapat diberikan dari seorang individu kepada kelompok, kelompok kepada 
individu ataupun kelompok terhadap kelompok. Wujud sugesti dapat bermacam-
macam, dapat berupa tindakan, sikap-perilaku, pendapat, saran, pemikrian, dan 
sebagainya. Contoh: iklan obat batuk yang diperagakan oleh seorang bintang film 
ternama yang dengan sangat sempurna memerankan sebagai orang yang sedang batuk 
dan langsung sembuh begitu meminum obat tersebut, dapat mensugesti orang yang 
benar-benar sedang menderita batuk untuk membeli dan meminum obat tersebut. 
Contoh lain, pernyataan seorang tokoh besar sering diterima oleh pengagumnya 
sebagai kebenanaran yang diterimanya tanpa berfikir panjang lagi. 

Orang yang mudah tersugesti biasanya adalah orang-orang yang dalam kondisi lemah, 
tertekan, frustasi, kelompok minoritas atau berwawasan tidak luas. Orang yang 
mampu memberikan sugesti adalah orang-orang yang dikagumi, diakui luas ilmu, 
keahlian dan wawasannya, jumlahnya besar atau berkuasa. 

4) Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan 
oleh seseorang individu atau sekelompok individu kepada individu atau sekelompok 
individu lain dan diterima secara rasional, kritis serta bertanggungjawab. Apabila 
dibandingkan dengan sugesti, yang membedakan adalah cara penerimaan pengaruh, 
dalam sugesti pengaruh diterima secara tidak rasional, pada motivasi pengaruh 
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diterima dengan pertimbangan akal dan pikiran yang jernih dan kritis. Contoh seorang 
guru yang dikenal jujur dan berwibawa memberikan motivasi kepada para muridnya 
untuk rajin belajar dan bekerja keras demi meraih prestasi. 

5) Simpati (kemampuan merasakan diri dalam keadaan orang lain) 

Simpati adalah suatu proses ketika seorang individu atau sekelompok individu tertarik 
kepada (atau merasakan diri) dalam keadaan orang atau kelompok orang lain yang 
sedemikian rupa sehingga menyentuh jiwa dan perasaannya. 

Dinyatakan sedemikian rupa karena dapat jadi bagi jiwa dan perasaan orang lain 
keadaan tersebut biasa-biasa saja, artinya tidak menimbulkan simpati. Karena 
merupakan proses kejiwaan, berlangsungnya tidak selalu mudah dipahami secara 
rasional. Misalnya apa yang menjadi alasan sehingga seorang gadis yang cantik rupa 
dan perilakuannya menaruh simpati kepada seorang jejaka yang buruk rupa maupun 
perilakuanya. 

6) Empati 

Empati lebih dari simpati. Apabila pada simpati hanya melibatkan proses kejiwaan, 
maka pada empati proses kejiwaan tersebut diikuti dengan proses organisma tubuh. 
Misalnya ketika seseorang mendapatkan teman dekat atau saudaranya mengalami 
kecelakaan sehingga luka berat atau meninggal dunia, maka orang tersebut akan ikut 
merasakan dan menghayati kecelakaan itu seolah-olah terjadi pada dirinya atau 
diliputi perasaan kehilangan yang luar biasa sehingga sampai menitikkan air mata. 

Interaksi Sosial dalam hubungannya dengan Status dan Peran Sosial 
Antar-Individu dalam Masyarakat 

Status atau kedudukan sosial adalah tempat, posisi atau kedudukan individu di dalam 
struktur sosial kelompok atau masyarakat. Individu yang status sosialnya berbeda 
akan memiliki hak-hak, tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang berbeda pula. 
Untuk memudahkan pemahaman tentang status dapat dinyatakan bahwa di dalam 
masyarakat ada orang-orang yang berkedudukan tinggi, menengah dan ada pula yang 
berkedudukan rendah. 

Kedudukan atau status tersebut ada yang diperoleh oleh seseorang sejak kelahirannya 
(dinamakan ascribed statuses), misalnya: jenis kelamin, gelar kebangsawanan, gelar 
dalam kasta, dan sebagainya, ada yang diperoleh melalui perjuangan atau prestasi 
(dinamakan achieved statuses), misalnya: status sebagai seorang pakar, guru, dokter, 
wartawan, manejer perusahaan, dan sebagainya, dan ada yang diperoleh karena 
pemberian atas dasar jasa yang telah diberikan kepada masyarakat (dinamakan 
assigned statuses), misalnya gelar pahlawan pembangunan, pahlawan proklamasi, 
pahlawan reformasi, doctor kehormatan, dan sebagainya. 

Dalam hubungannya dengan tindakan dan interaksi sosial, ternyata dijumpai cara-cara 
bertindak dan berinteraksi sosial yang berbeda di antara orang-orang yang kedudukan 
sosialnya berbeda. Perbedaan-perbedaan itu tampak pada misalnya cara berbicara, 
tutur kata dan bahasa yang digunakan, sikap tubuh, cara berpakaian, simbol status 
yang digunakan, dan sebagainya. 

Status yang disandang oleh seseorang berhubungan pula dengan peran sosialnya. Yang 
dimaksud dengan peran sosial adalah perilaku yang diharapkan terhadap seseorang 
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atau kelompok sehubungan dengan status atau kedudukan yang disandangnya. 
Jelasnya, ketika seseorang menyandang status tertentu, misalnya seseorang berstatus 
sebagai ayah, guru, menteri ataupun presiden, maka masyarakat akan berharap atau 
bahkan menuntut agar orang tersebut berperilaku tertentu yang sesuai dengan status 
dan kedudukan yang disandangnya. Seorang ayah harus bertanggung jawab atas 
nafkah bagi anakanak dan isterinya, seorang guru dituntut untuk berperilaku yang 
dapat “digugu” dan “ditiru” oleh para muridnya, seorang menteri dituntut untuk 
menguasai seluruh permasalahan di departemennya, dan seorang presiden dituntut 
untuk dapat mengayomi seluruh golongan dan lapisan yang ada dalam masyarakat, 
ucapan dan tindakannya harus mencerminkan budaya bangsa yang mulia. 

Ada tiga macam peran sosial: 

1) Peran ideal, yaitu peran yang digagas, dirumuskan atau diharapkan oleh 

masyarakat terhadap orang-orang dengan status tertentu. 

2) Peran dipersepsikan, yaitu peran yang dilaksanakan dalam situasi tertentu. 

Misalnya seorang guru ketika mendampingi para siswanya berwidyawisata 

berperan seperti halnya kakak atau teman terhadap para siswanya. 

3) Peran dilaksanakan, yaitu peran yang secara nyata dilaksanakan oleh seseorang 

atau sekelompok orang. Dapat terjadi peran yang dilaksanakan tidak sama dengan 

peran ideal. 

Dalam pelaksanaan peran-peran sosialnya, seseorang dapat mengalami apa yang 
disebut sebagai konflik status dan konflik peran. 

Konflik status adalah pertentangan di antara status-status yang disandang oleh 
seseorang ketika suatu interaksi sosial berlangsung yang disebabkan oleh adanya 
perbedaan kepentingan di antara status-status tersebut. Hal ini dapat terjadi karena 
dalam kenyataannya seseorang akan sekaligus menyandang berbagaimacam status 
sosial. Ketika suatu interaksi sosial berlangsung, terdapat status aktif, yaitu status 
yang berfungsi ketika sebuah interaksi sosial berlangsung, dan ada status laten, 
yakni status yang tidak berfungsi ketika sebuah interaksi social berlangsung. Konflik 
status terjadi ketika dalam suatu interaksi sosial muncul lebih dari status aktif dan 
kepentingannya berbeda. Contoh seorang polisi muda yang bertugas di jalan raya 
harus memberikan sanksi kepada seorang gadis pengendara sepeda motor yang 
melanggar peraturan lalu-lintas, dan kebetulan gadis tersebut adalah calon isteri yang 
sangat dicintainya. Dalam diri polisi muda tadi dapat terjadi konflik antara status 
sebagai polisi yang harus menindak pelanggar aturan lalu-lintas dengan status sebagai 
calon suami yang harus melindungi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Konflik peran adalah keadaan yang terjadi 
apabila seseorang tidak dapat menjalankan peran sosialnya sesuai dengan harapan 
masyarakat. Dalam diri pak Polisi pada contoh di atas dapat terjadi konflik peran 
karena tidak dapat berperan sebagai polisi yang berhadapan dengan pelanggar aturan 
lalu-lintas. Konflik peran juga dapat terjadi ketika kita harus melakukan tindakan-
tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Seorang sarjana teknik yang 
bekerja sebagai bengkel sepeda, atau seorang sarjana ekonomi yang bekerja sebagai 
pelayan pada sebuah toko kelontong, dapat mengalami konflik peran karena akan 
merasa terpaksa menjalankan pekerjaan yang menurut penilaiannya tidak sesuai 
dengan status yang disandang. 



 
PROSES SOSIAL DAN INTERAKSI SOSIAL 37 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

Bentuk Interaksi yang mendorong terciptanya Keteraturan dan Organisasi Sosial 

Mark L. Knap merinci tentang pola tahapan-tahapan di antara orang-orang yang 
terlibat interaksi, baik yang mendekatkan atau yang menjauhkan. Tahap-tahap yang 
mendekatkan dirinci menjadi: (1) memulai (initiating), (2) menjajaki (experimenting), 
(3) meningkatkan (intensifying), (4) menyatupadukan (integrating), dan (5) 
mempertalikan (bonding). Peningkatan tahapan-tahapan pendekatan diikuti dengan 
peningkatan komunikasi pribadi dan komunikasi nonverbal dan meningkatnya 
kebersamaan dalam tindakan. 

Sedangkan tahapan-tahapan interaksi yang menjauhkan atau merenggangkan, oleh 
Knap dirinci sebagai berikut: (1) membeda-bedakan (differentiating), (2) membatasi 
(circumscribing), (3) memacetkan (stagnating), (4) menghindari (avoiding), dan (5) 
memutuskan (terminating). Latar belakang terjadinya hubungan sosial yang pada 
giliran berikutnya membentuk lembaga, kelompok dan organisasi sosial pada dasarnya 
adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. 

Maslow merinci kebutuhan hidup manusia ke dalam tuju macam, yaitu: 

a. kebutuhan fisik, seperti makan, minum, istirahat, tidur, dan sebagainya 

b. kebutuhan rasa aman seperti terhindar dari bahaya dan kecemasan 

c. kebutuhan diterima dan kasih sayang (keluarga, teman, dan sebagainya) 

d. kebutuhan untuk dihargai 

e. kebutuhan perwujudan diri 
f. kebutuhan untuk mengungkapkan rasa ingin tahu 

g. kebutuhan untuk mengungkapkan rasa seni dan keindahan 
 

Sebagai pembanding, berikut dikemukakan klasifikasi kebutuhan hidup manusia 
menurut Peddington: 

a. Kebutuhan mendasar, yakni kebutuhan yang muncul dari aspek 
biologis/organisme manusia (misalnya: makanan/minuman, pelepasan dorongan 
seksual, buang air besar/kecil, perlindungan dari iklim/cuaca, istirahat/tidur dan 
kesehatan yang baik) 

b. Kebutuhan sosial, yakni kebutuhan yang terwujud dari adanya usaha manusia 
memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara melibatkan pihak lain (berkomunikasi 
dengan sesama, kegiatan bersama, pendidikan, keteraturan dan kontrol sosial) 

c. Kebutuhan integratif, yakni kebutuhan yang muncul dan terpancar dari hakikat 
manusia sebagai mahluk yang berfikir dan bermoral (perasaan/prinsip benarsalah, 
ungkapan kebersamaan, ungkapan estetika dan keindahan, perasaan kayakinan 
diri, rekreasi dan hiburan). 

Pola (Bentuk Umum) Interaksi Sosial 

Gillin dan Gillin membedakan interaksi sosial ke dalam dua bentuk, yaitu: 

a. Bentuk interaksi sosial asosiatif, meliputi berbagai macam bentuk kerjasama, 
akomodasi dan asimilasi 

b. Bentuk interaksi sosial disosiatif, meliputi berbagai macam bentuk konflik, 
kompetisi dan kontravensi. 
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Kimball Young mengemukakan bentuk-bentuk interaksi sosial sebagai berikut: 

a. Oposisi, yaitu proses yang meliputi persaingan, pertikaian dan pertentangan 
b. Koperasi atau kerjasama yang menghasilkan akomodasi 
c. Diferensiasi, yakni kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan, 

misalnya pembedaan ciri-ciri biologis, sosial, ekonomi dan kultural 

Ciri-ciri interaksi sosial 

Interaksi sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Interaksi sosial dapat berpola: (1) individu dengan individu, (2) individu dengan 
kelompok, dan (3) kelompok dengan kelompok 

b. Interaksi dapat berlangsung sebagai proses positif (asosiatif) maupun negative 
(disosiatif), namun ada kecenderungan interaksi berlangsung positif. 

c. Hubungan dalam interaksi sosial dapat berlangsung dalam tingkat dangkal 
ataupun tingkat dalam 

d. Interaksi sosial menghasilkan penyesuaian diri bagi para pelakunya 
e. Interaksi sosial berpedoman kepada kaidah-kaidah dan norma-norma yang 

berlaku. 

Sehubungan dengan hal ini, perlu diidentifikasi bentuk interaksi sosial yang cenderung 
berlangsung positif dan berkesinambungan. Interaksi yang demikian penting artinya 
dalam pembentukan lembaga, kelompok dan organisasi sosial, yaitu interaksi sosial 
yang memiliki ciri: 

� didasarkan kepada kebutuhan yang nyata 

� memperhatikan efektifitas 

� memperhatikan efisiensi 

� menyesuaikan diri kepada kebenaran dan kaidah-kaidah yang berlaku 

� tidak bersifat memaksa baik secara fisik dan mental 

Lembaga, kelompok dan organisasi sosial pada dasarnya adalah bentuk-bentuk atau 
wujud adanya keteraturan dan dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, untuk memahami tentang proses pembentukan lembaga, kelompok dan 
organisasi sosial perlu memahami terlebih dahulu mengenai keteraturan sosial budaya 
dalam masyarakat. 

Mari kita bayangkan aktivitas di jalan raya. Banyak kendaraan dalam berbagai ukuran 
yang melaju di jalan dengan arah dan kecepatan yang tidak sama, orang berjalan kaki 
menyeberang jalan, dan sebagainya. Pada keadaan tertentu lalu lintas di jalan itu 
berlagsung lancar, tetapi dalam keadaan lain diwarnai kemacetan. 

a. Temukan dan tunjukkan bilamanakah lalu lintas berlangsung lancar, dan 

bilamanakah lalu lintas diwarnai kemacetan! 

b. Dapatkah kamu menganalogikan situasi di jalan raya itu dengan kehidupan social 

masyarakat? Cobalah! 

c. Carilah contoh-contoh keteraturan dan ketidakteraturan yang terjadi dilingkungan 

sekitarmu (rumah atau kampus)! 
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Menurut para penganut teori fungsionalisme struktural, meskipun di dalam 
masyarakat terdapat unsur-unsur sosial yang saling berbeda, tetapi unsur-unsur 
tersebut cenderung saling menyesuaikan sehingga membentuk suatu keseimbangan 
(equilibrium) dalam kehidupan sosial. Wujud nyata dari keseimbangan ini adalah 
keteraturan sosial, yaitu kondisi di mana cara berfikir, berperasaan dan bertindak serta 
interaksi sosial di antara para warga masyarakat selaras (konformis) dengan nilai-nilai 
dan norma-norma sosial yang belaku dalam masyarakat yang besangkutan. 

Keteraturan sosial akan tercipta dalam masyarakat apabila: 

a. terdapat sistem nilai dan norma sosial yang jelas. Jika nilai dan norma dalam 
masyarakat tidak jelas akan menimbulkan keadaan yang dinamakan anomie 
(kekacauan norma). 

b. individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami nilai-nilai 
dan norma-norma yang berlaku 

c. individu atau kelompok menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai 
dan norma-norma yang berlaku 

d. berfungsinya sistem pengendalian sosial (social control) 

Berkembangnya keteraturan sosial dapat dicermati melalui bagan berikut ini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seperti telah dikemukakan di depan bahwa interaksi atau proses sosial  hubungan 
timbal-balik yang dinamis di antara unsur-unsur sosial) dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu proses-proses asosiatif dan proses-proses disosiatif. Proses-proses asosiatif 
merupakan proses-proses yang mendorong dicapainya akomodasi, kerjasama dan 
asimilasi, yang pada giliran selanjutnya menciptakan keteraturan sosial. Proses-proses 

SOCIAL ORDER 
(TERTIB SOSIAL) 

Suatu sistem atau tatanan nilai dan norma yang 
diketahui, diakui dan dipatuhi 

KONTINUITAS 
(Keteraturan yang tetap dan 
berlangsung terus menerus) 

POLA SOSIAL 
(Bentuk umum aktivitas atau 

interaksi sosial) 

Perilaku warga masyarakat dapat 
diramalkan 

KETERATURAN SOSIAL 
(kondisi dinamis di mana tindakan dan interaksi sosial 

berlangsung tertib dan teratur sehingga mendukung 
tercapainya tujuan hidup bermasyarakat ) 
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disosiatif merupakan proses-proses yang mengarah kepada terciptanya bentuk-bentuk 
hubungan sosial yang berupa persaingan (kompetisi), kontravensi ataupun konflik 
(pertikaian), yang pada giliran berikutnya menghambat terjadinya keteraturan social 

Proses-proses Asosiatif (proses-proses yang mendorong terciptanya 
Keteraturan Sosial) meliputi: 

1) Akomodasi 

Sebagai proses, akomodasi merupakan upaya-upaya menghindarkan, meredakan atau 
mengakhiri konflik atau pertikaian. Akomodasi dapat pula berarti keadaan, yaitu 
keadaan di mana hubungan-hubungan di antara unsur-unsur sosial dalam keselarasan 
dan keseimbangan, sehingga warga masyarakat dapat dengan mudah menyesuaikan 
dirinya dengan harapan-harapan atau tujuan-tujuan masyarakat. 

Gillin dan Gillin menyatakan bahwa akomodasi merupakan istilah yang dipakai oleh 
para sosiolog untuk menggambarkan keadaan yang sama dengan pengertian adaptasi 
yang digunakan oleh para ahli biologi untuk menggambarkan proses penyesuaian 
mahluk hidup dengan lingkungan alam di mana ia hidup. 

Tujuan akomodasi: 

a) Untuk mengurangi pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok 

akibat perbedaan faham. Dalam hal ini akomodasi diarahkan untuk memperoleh 

sintesa baru dari faham-faham yang berbeda. 

b) Untuk mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu 

c) Untuk memungkinkan dilangsungkannya kerjasama di antara individu-individu 

atau kelompok-kelompok yang karena faktor psikologi atau kebudayaan menjadi 

terpisah satu dari lainnya 

d) Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah 

Bentuk-bentuk akomodasi sebagai proses menghindarkan, meredakan atau 
mengakhiri konflik: 

a) Kompromi (pihak yang bertikai saling mengurangi tuntutan) 

b) Toleransi (saling menghargai, menghormati, membiarkan di antara pihakpihak 

yang sebenarnya saling berbeda) 

c) Konsiliasi (usaha mempertemukan pihak-pihak yang bertikai sehingga dicapai 

kesepakatan bersama) 

d) Koersi (keadaan tanpa konflik karena terpaksa; akibat dari berbedanya secara 

tajam kedudukan atau kekuatan di antara fihak-fihak yang berbeda, misalnya 

antara buruh–majikan, orangtua-anak, pemimpin-pengikut, dan seterusnya) 

e) Mediasi (penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang netral sebagai penasehat) 

f) Arbitrasi (penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang berwenang untuk 

mengambil keputusan penyelesaian) 

g) Ajudikasi (penyelesaian konflik melalui proses hukum) 

h) Stalemate (perang dingin, yakni keadaan seimbang tanpa konflik karena yang 

bertikai memiliki kekuatan yang seimbang 

i) Displacement (menghindari konflik dengan mengalihkan perhatian) 
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2) Kerjasama 

Kerja sama (koperasi) timbul ketika orang-orang menyadari adanya kepentingan yang 
sama pada saat bersamaan, dan mempunyai pengertian bahwa kepentingan yang sama 
tersebut dapat lebih mudah dicapai apabila dilakukan bersama-sama. 

Motivasi bekerjasama: 

a) kesadaran menghadapi tantangan bersama 

b) menghadapi pekerjaan yang memerlukan tenaga massal 
c) melaksanakan upacara keagamaan 

d) menghadapi musuh bersama 

e) memperoleh keuntungan ekonomi 

f) untuk menghindari persaingan bebas 

g) menggalang terjadinya integrasi sosial (keutuhan masyarakat) 
 

Bentuk-bentuk kerjasama: 

a) bargaining (pertukaran “barang” atau “jasa” di antara dua individu/kelompok) 

b) kooptasi (penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan untuk menghindari kegoncangan stabilitas kelompok) 

c) koalisi (penggabungan dua kelompok atau lebih yang mempunyai tujuan sama) 

3) Asimilasi (pemesraan/perkawinan sosial-budaya) 

Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang ditandai oleh adanya upaya-
upaya mengurangi perbedaan serta mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan 
proses-proses mental di antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok dengan 
memperhatikan kepentingan atau tujuan bersama. 

Asimilasi akan terjadi apabila: 

a) dua kelompok yang berbeda kebudayaan 

b) individu/warga kelompok saling bertemu dan bergaul intensif dalam waktu yang 

lama, sehingga 

c) terjadi kontak kebudayaan (akulturasi) yang memungkinkan dua kelompok yang 

berbeda itu saling mengadopsi (meminjam) unsur-unsur kebudayaan 

d) cara hidup dan kebudayaan dua kelompok itu saling menyesuaikan diri sehingga 

masing-masing mengalami perubahan 

e) kelompok-kelompok tersebut melebur membentuk kelompok baru dengan cara 

hidup dan kebudayaan baru yang berbeda dari kelompok asal 

Interaksi sosial yang menghasilkan asimilasi: 

� bersifat pendekatan 

� tidak mengalami hambatan dan pembatasan 

� interaksi berlangsung primer 

� interaksi berlangsung dengan frekuensi yang tinggi dan dalam keseimbangan 
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Hal-hal yang mempermudah asimilasi: 

a) toleransi 

b) kesempatan yang seimbang dalam proses ekonomi 

c) sikap menghargai orang asing dengan segenap kebudayaannya 

d) sikap terbuka dari golongan yang berkuasa (elite/the rulling class) 

e) persamaan unsur-unsur kebudayaan 

f) perkawinan campuran (amalgamasi) 

Hal-hal yang menghambat asimilasi: 

a) terisolirnya suatu kelompok 

b) kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan lain 

c) adanya prasangka terhadap kebudayaan lain 

d) penilaian bahwa kebudayaan kelompoknya lebih tinggi derajatnya (ethnosentrisme) 

e) Loyalitas yang berlebihan kepada kelompok bawaan lahirnya (primordialisme) 

f) in group feeling yang kuat 

g) perbedaan warna kulit dan ciri-ciri badaniah (ras) 

Karena asimilasi berkaitan dengan proses yang mendahuluinya, yakni akulturasi, maka 
berikut dikemukakan beberapa hal yang berkait dengan proses akulturasi atau kontak 
kebudayaan itu. 

Unsur-unsur kebudayaan yang mudah diterima: 

a) Unsur kebudayaan material dan teknologi 

b) Unsur kebudayaan yang mudah disesuaikan 

c) Unsur kebudayaan yang dampaknya tidak begitu mendalam, misalnya mode (fashion) 

atau unsur kesenian  

Unsur kebudayaan yang tidak mudah diterima: 

a) Unsur-unsur yang berkaitan dengan nilai yang mendasari pola berfikir dan cara hidup, 

misalnya: agama, ideologi atau falsafah hidup 

b) Unsur kebudayaan yang telah tersosialisasi dan terinternalisasikan secara luas dan 

mendalam: sistem kekerabatan (discent), makanan pokok, kebiasaan makan, dan 

sebagainya. 

Kelompok dalam masyarakat yang mudah menerima kebudayaan baru: 

a) golongan muda yang identitas diri dan kepribadiannya belum mantap 

b) kelompok masyarakat yang tidak mapan atau anti kemapanan 

c) kelompok masyarakat yang berada dalam tekanan, misalnya kaum minoritas 

d) golongan terdidik (kelas menengah/perkotaan) 

Proses-proses Disosiatif, (proses-proses yang menghambat tercapainya 
keteraturan sosial) meliputi: 

1) Persaingan (kompetisi). Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana orang-
perorangan atau kelompok-kelompok saling memperebutkan sesuatu yang menjadi pusat 
perhatian dengan cara berusaha menarik perhatian atau mempertajam prasangka, tanpa 
disertai dengan tindakan kekerasan ataupun ancaman, melainkan dengan peningkatan 
mutu atau kualitas diri. Persaingan mempunyai dua tipe umum, yaitu: (a) bersifat 
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personal/pribadi atau perorangan (rivalry), (b) bersifat korporasi atau kelompok. Ruang 
lingkup persaingan dapat diberbagai bidang kehidupan: ekonomi (perdagangan), sosial 
(kesempatan pendidikan), budaya (kesenian, olahraga), politik (pemerintahan, partai 
politik) maupun keagamaan (antar kelompok agama, aliran, madzab, sekte, dst.) 

2. Pertikaian (konflik). Pertikaian atau konflik merupakan proses sosial seperti halnya 
kompetisi atau persaingan, hanya bedanya pada pertikaian disertai dengan ancaman 
dan/atau tindak kekerasaan, baik fisik maupun nonfisik. 

Pertikaian dapat timbul karena: 

a) perbedaan individual, berupa pendirian atau perasaan 

b) perbedaan kebudayaan, berupa perbedaan sistem nilai atau norma 

c) perbedaan kepentingan, berupa kepentingan ekonomi atau politik 

d) perubahan sosial dan budaya yang berlangsung cepat sehingga para warga masyarakat 

kesulitan menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya antara kelompok yang 

mempertahankan status quo dengan kelompok reformis (pembaru). 

Seperti halnya persaingan, pertikaian pun dapat berlangsung antara perorangan ataupun 
kelompok. 

4) Kontravensi 

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. 
Kontravensi merupakan sikap yang tersembunyi terhadap pihak-pihak lain atau terhadap 
unsur-unsur kebudayaan suatu golongan. Sikap tersebut dapat berubah menjadi 
kebencian, tetapi tidak sampai menimbulkan pertikaian. 

Bentuk-bentuk kontravensi: 

a) proses umum: perbuatan menolak, keengganan, menganggu proses atau mengacaukan 
rencana 

b) sederhana: menyangkal pernyataan di depan umum, memaki, mencerca, memfitnah, 
menyebarakan selebaran atau melemparkan pembuktian kepada orang lain 

c) intensif: menghasut, menyebarkan desas-desus 
d) taktis: mengejutkan lawan dengan perang urat syaraf (psy war), unjuk kekuatan (show 

of force), dan sebagainya. 

Faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan dan Dinamika Sosial Budaya 

Perubahan dan dinamika sosial budaya merupakan gejala yang pasti terjadi pada setiap 
masyarakat. Tidak ada masyarakat yang stagnant atau mandeg. Semua masyarakat 
mengalami perubahan-perubahan, hanya ada masyarakat yang mengalami perubahan 
yang cepat, ada masyarakat yang perubahan-perubahan di dalamnya berlangsung lambat. 
Cepat atau lambatnya perubahan-perubahan dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-
faktor atau unsur-unsur dinamika dan unsur-unsur statika dalam masyarakat. Unsur 
dinamika adalah unsur-unsur yang menghendaki adanya perubahan-perubahan, misalnya 
golongan atau kelas menengah yang berfungsi sebagai kontrol sosial, golongan atau 
kelompok yang kecewa dengan keadaan dan para inovator yang ingin memperbaiki dan 
menyempurnakan keadaan. Unsur-unsur statika adalah unsur-unsur yang menghambat 
perubahan, misalnya golongan orang-orang yang memiliki vested interested, golongan 
orang yang dengan keadaan yang ada berada pada zone nyaman sehingga berupaya 
mempertahankan status quo. Bagi orang-orang yang memiliki vested interested atau 
berada pada zone nyaman, perubahan yang akan terjadi dikawatirkan akan menggangu 
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keseimbangan sistem sosial yang pada akhirnya mengganggu kepentingannya atau 
menggusurnya dari zone nyaman. 

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan serta dinamika sosial budaya: 

Faktor internal masyarakat (faktor dalam masyarakat), antara lain: (1) penemuan-
penemuan baru (ide baru, teknologi baru atau alat baru) yang terjadi dalam masyarakat, 
(2) konflik antar kelompok dalam masyarakat, (3) munculnya pemberontakan atau 
gerakan sosial, dan (4) perubahan aspek demografik (bertambah dan berkurangnya 
penduduk) 

Faktor eksternal masyarakat (faktor yang berasal dari luar masyarakat), meliputi: (1) 
perubahan lingkungan alam, misalnya karena bencana alam, (2) peperangan, dan (3) 
pengaruh kebudayaan lain yang terjadi karena adanya kontak dengan kebudayaan lain, 
melalui komunikasi dan interaksi dengan orang-orang dari masyarakat dan kebudayaan 
lain. Dalam interaksi dengan kebudayaan lain ini terjadi proses-proses seperti difusi, 
akulturasi, asimilasi, imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, sosialisasi, internalisasi, 
enkulturasi, persaingan, konflik, dan sebagainya yang merupakan unsur-unsur dinamika 
sosial dan budaya dalam masyarakat. 

Di antara konsep-konsep penting dari dinamika sosial adalah sebagai berikut: 

� Interaksi social. Interaksi sosial dapat dinyatakan sebagai proses utama dalam 
lapangan/kajian sosiologi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal-balik di antara 
orang perorangan, perorangan dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok 
dalam masyarakat. Hubungan timbal-balik ini dapat berupa kerjasama, persaingan 
atau bahkan pertikaian. 

� Inovasi. Secara singkat inovasi dapat dirumuskan sebagai gerakan digunakannya ide-
ide atau alat-alat baru yang melengkapi atau menggantikan yang sudah ada. Inovasi 
berkaitan dengan proses-proses yang mengawalinya, yakni penemuan-penemuan baru, 
baik berupa discovery dan invention. 

� Difusi. Difusi dapat dirumuskan sebagai penyebaran ide-ide atau alat-alat baru dari 
satu individu ke individu lain dalam suatu masyarakat, ataupun dari suatu masyarakat 
ke masyarakat yang lain. 

� Mobilitas sosial. Proses ini menunjuk kepada terjadinya perubahan-perubahan posisi 
atau kedudukan/status individu atau kelompok individu dalam struktur sosial 
masyarakat. Mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi mobilitas vertikal, mobilitas 
horizontal, mobilitas antar-generasi maupun mobilitas geografik, seperti urbanisasi 
dan transmigrasi. 

� Akulturasi. Akulturasi merupakan kontak atau bertemunya dua kelompok atau lebih 
yang memiliki kebuayaan saling berbeda yang diikuti oleh proses imitasi, identifikasi 
atau saling meminjam unsur kebudayaan. 

� Akomodasi. Akomodasi merupakan proses yang berupa upaya-upaya untuk 
menghindari, meredakan atau menghilangkan konflik/pertikian di antara unsur-unsur 
dalam kelompok atau masyarakat. Termasuk dalam akomodasi adalah kompromi, 
toleransi, mediasi, arbitrasi, ajudikasi, dan sebagainya. 

� Asimilasi. Asimilasi adalah proses yang timbul ketika ada golongan-golongan manusia 
dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara langsung dan 
intensif, sehingga sifat-sifat maupun unsur-unsur kebudayaan dari golongangolongan 
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tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan baru yang berbeda dari 
kebudayaan semula. 

� Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari nilai-nilai dan norma-norma 
kelompok, sehingga seseorang dapat menghayati dan melaksanakan norma-norma 
yang berlaku dalam kelompok. Apabila seseorang berhasil dalam sosialisasi maka ia 
dapat menjadi orang wajar dalam masyarakat, bukan menjadi orang aneh yang 
mungkin saja ditolak oleh masyarakat. 

� Internalisasi. Internalisasi adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan 
untuk menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu serta emosi 
yang diperlukannya dalam kehidupan pribadi maupun pergaulan sosial di sepanjang 
hidupnya. 

KESIMPULAN 

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, 
dan antar kelompok. Interaksi sosial merupakan intisari kehidupan sosial, artinya 
kehidupan sosial dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan individu dengan 
individu lainnya. Terdapat dua syarat bagi terjadinya interaksi sosial, yaitu: adanya kontak 
sosial dan komunikasi sosial.  

Interaksi sosial memiliki ciri, yaitu: pelaku interaksi sosial lebih dari satu orang, adanya 
komunikasi di antara pelaku tindakan sosial, adanya tujuan, dan adanya dimensi waktu 
berlangsungnya interaksi sosial. Berlangsungnya interaksi sosial dipengaruhi oleh faktor 
eksternal, yaitu: (1) imitasi, yaitu meniru perilaku dan tindakan orang lain; (2) sugesti, 
yaitu suatu proses dimana seorang individu menerima suatu cara pandangan tingkah laku 
dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu; (3) identifikasi, yaitu kecen-derungan dalam 
diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain; dan (4) simpati, yaitu suatu proses 
di mana seseorang merasa tertarik terhadap orang lain. Rasa tertarik ini didasari atau 
didorong oleh keinginankeinginan untuk memahami pihak lain untuk memahami 
perasaannya ataupun bekerjasama dengannya. 

Apabila interaksi sosial diulang-ulang dalam jangka waktu relatif lama, maka akan 
terbentuk pola interaksi sosial. pola interaksi sosial memiliki empat ciri, yaitu: berdasarkan 
status dan peran, kegiatan yang terus berlanjut, dinamis, tidak mengenal waktu, tempat 
dan kondisi atau situasi. Terdapat tiga pola interaksi sosial, yaitu: pola interaksi individu 
dengan individu, pola interaksi individu dengan kelompok, dan pola interaksi kelompok 
dengan kelompok. Interaksi sosial bersifat mendekatkan dan menjauhkan hubungan antar 
pelakukanya. Terdapat lima tahapan interaksi sosial yang mendekatkan antar pelakunya, 
yaitu: tahap memulai, tahap menjajaki, tahap meningkatkan, tahap menyatukan, dan 
tahap mempertalikan. Sedangkan tahapan interaksi sosial yang menjauhkan, yaitu: tahap 
membedakan, tahap membatasi, tahap menahan, tahap menghindar, dan tahap 
memutuskan. Terdapat empat faktor penghambat terjadinya interaksi sosial, yaitu: 
kehidupan yang terasing/terisolasi, sistem sosial bersifat tertutup, prasangka, dan 
kelangkaan saran komunikasi. 
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Konsep Dasar Sosiologi Simmel Serta Max Weber 

Max Weber adalah seorang sosiolog besar yang ahli kebudayaan, politik, hukum, dan 
ekonomi. Ia dikenal sebagai seorang ilmuwan yang sangat produktif. Makalah-
makalahnya dimuat di berbagai majalah, bahkan ia menulis beberapa buku. The 
Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1904) merupakan salah satu bukunya 
yang terkenal. Dalam buku tersebut dikemukakan tesisnya yang sangat terkenal, yaitu 
mengenai kaitan antara Etika Protestan dengan munculnya Kapitalisme di Eropa 
Barat. 

Sejak Weber memperkenalkannya pada tahun 1905 tesis yang memperlihatkan 
kemungkinan adanya hubungan antara ajaran agama dengan perilaku ekonomi, 
sampai sekarang masih merangsang berbagai perdebatan dan penelitian empiris. 
Tesisnya dipertentangkan dengan teori Karl Marx tentang kapitalisme, demikian pula 
dasar asumsinya dipersoalkan, kemudian ketepatan interpretasi sejarahnya juga 
digugat. Samuelson, ahli sejarah ekonomi Swedia, tanpa segan-segan menolak dengan 
keras keseluruhan tesis Weber. Dikatakannya dari penelitian sejarah tak bisa 
ditemukan dukungan untuk teori Weber tentang kesejajaran doktrin Protestanisme 
dengan kapitalisme dan konsep tentang korelasi antara agama dan tingkah laku 
ekonomis. Hampir semua bukti membantahnya. 

Weber sebenarnya hidup tatkala Eropa Barat sedang menjurus ke arah pertumbuhan 
kapitalisme modern. Situasi sedemikian ini barangkali yang mendorongnya untuk 
mencari sebab-sebab hubungan antar tingkah laku agama dan ekonomi, terutama di 
masyarakat Eropa Barat yang mayoritas memeluk agama Protestan. Apa yang menjadi 
bahan perhatian Weber dalam hal ini sesungguhnya juga sudah menjadi perhatian 
Karl Marx, di mana pertumbuhan kapitalisme modern pada masa itu telah 
menimbulkan keguncangan-keguncangan hebat di lapangan kehidupan sosial 
masyarakat Eropa Barat. Marx dalam persoalan ini mengkhususkan perhatiannya 
terhadap sistem produksi dan perkembangan teknologi, yang menurut beliau akibat 
perkembangan itu telah menimbulkan dua kelas masyarakat, yaitu kelas yang terdiri 
dari sejumlah kecil orang-orang yang memiliki modal dan yang dengan modal yang 
sedemikian itu lalu menguasai alat-alat produksi, di satu pihak dan orang-orang yang 
tidak memiliki modal/alat-alat produksi di pihak lain. Golongan pertama, yang 
disebutnya kaum borjuis itu, secara terus menerus berusaha untuk memperoleh 
untung yang lebih besar yang tidak di gunakan untuk konsumsi, melainkan untuk 
mengembangkan modal yang sudah mereka miliki. 

Muncul dan berkembangnya Kapitalisme di Eropa Barat berlangsung secara 
bersamaan dengan perkembangan Sekte Calvinisme dalam agama Protestan. 
Argumennya adalah ajaran Calvinisme mengharuskan umatnya untuk menjadikan 
dunia tempat yang makmur. Hal itu hanya dapat dicapai dengan usaha dan kerja keras 
dari individu itu sendiri. Ajaran Calvinisme mewajibkan umatnya hidup sederhana dan 
melarang segala bentuk kemewahan, apalagi digunakan untuk berpoya-poya. Akibat 
ajaran Kalvinisme, para penganut agama ini menjadi semakin makmur karena 
keuntungan yang mereka perolehnya dari hasil usaha tidak dikonsumsikan, melainkan 
ditanamkan kembali dalam usaha mereka. Melalui cara seperti itulah, kapitalisme di 
Eropa Barat berkembang. Demikian menurut Weber. 
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Tindakan, Kelas, dan Status Sosial 

Sosiologi menurut Weber adalah suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tidak 
semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan 
hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. 

Suatu tindakan adalah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi 
pelakunya. Sosiologi bertujuan untuk memahami (verstehen) mengapa tindakan sosial 
mempunyai arah dan akibat tertentu, sedangkan tiap tindakan mempunyai makna 
subjektif bagi pelakunya, maka ahli sosiologi yang hendak melakukan penafsiran 
bermakna, yang hendak memahami makna subjektif suatu tindakan sosial harus dapat 
membayangkan dirinya di tempat pelaku untuk dapat ikut menghayati 
pengalamannya. Hanya dengan menempatkan diri di tempat seorang pekerja seks atau 
mucikari misalnya, seorang ahli sosiologi dapat memahami makna subjektif tindakan 
sosial mereka, memahami mengapa tindakan sosial tersebut dilakukan serta dampak 
dari tindakan tersebut. 

Weber mendefinisikan kelas sebagai sekelompok orang. Pandangan lain menyatakan 
bahwa kelas tidak hanya menyangkut orang-orang tertentu yang terlibat langsung 
dalam kegiatan ekonomi, tetapi mencakup pula keluarga mereka. Hal ini 
mencerminkan pandangan bahwa kedudukan seorang anggota keluarga dalam suatu 
kelas terkait dengan kedudukan anggota keluarga lain. Kadang-kadang seorang 
anggota keluarga dapat memperoleh status yang sama atau bahkan melebihi status 
yang semula diduduki kepala keluarga. Karena adanya keterkaitan status seorang 
anggota keluarga dengan status anggota yang lain maka bilamana status kepala 
keluarga naik, status keluarga akan ikut naik. Sebaliknya penurunan status kepala 
keluarga akan menurunkan pula status keluarganya. 

Secara ideal sistem kelas merupakan suatu sistem stratifikasi terbuka karena status di 
dalamnya dapat diraih melalui usaha pribadi. Dalam kenyataan sering terlihat bahwa 
sistem kelas mempunyai ciri sistem tertutup, seperti misalnya endogami kelas. 
Pergaulan dan pernikahan, misalnya lebih sering terjadi antara orang-orang yang 
kelasnya sama dari pada dengan orang dan kelas lebih rendah atau lebih tinggi. 

Simmel dan Konsep Sosiologinya 

Simmel, yang mengawali studinya di Universitas Berlin pada tahun 1876, lulus doktor 
filsafat tahun 1881 dengan disertasi yang berjudul The Nature of Matter According to 
Kant’s Physical Monadology. Ia tidak pernah menjadi dosen tetap di universitas di 
Jerman, namun berbagai tulisannya yang brilian sangat mempengaruhi 
perkembangan sosiologi. Di Jerman, Simmel berupaya menanamkan dasar-dasar 
sosiologinya di mana ia berhadapan dengan konsep sosiologi yang positivistik yang 
dikembangkan oleh Comte, serta teori evolusi yang dikembangkan oleh Spencer. 
Dalam mengembangkan konsep sosiologinya, Simmel merujuk kepada doktrin-doktrin 
atomisme logis yang dikemukakan oleh Fechner di mana masyarakat lebih merupakan 
sebuah interaksi individu-individu dan bukan merupakan sebuah interaksi substansial. 
Dengan demikian, sosiologi memfokuskan pada atom-atom empirik, dengan berbagai 
konsep dan individu-individu di dalamnya, serta kelompok-kelompok yang 
kesemuanya berfungsi sebagai suatu kesatuan. Masyarakat, dalam skala yang paling 
luas, justru ditemukan di dalam individu-individu yang melakukan interaksi. Bagi 
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Simmel, sosiologi haruslah diarahkan untuk merujuk kepada konsep utamanya yang 
mencakup bentuk-bentuk sosiasi dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. 
Bila kita dapat menunjukkan totalitas berbagai bentuk hubungan sosial dalam 
berbagai tingkatan dan keragaman, maka kita akan memiliki pengetahuan yang 
lengkap mengenai ‘masyarakat’. Simmel yang berupaya keras untuk memisahkan 
sosiologi dari psikologi menganggap bahwa perlakuan ilmiah atas data psikis, tidak 
secara otomatis menjadi data psikologis manakala suatu realitas dari studi ilmiah 
ilmu-ilmu sosial dianggap sebagai konsep yang berbeda. Di sini, struktur-struktur yang 
spesifik di dalam kehidupan sosio-kultural yang sangat kompleks harus dihubungkan 
kembali, tidak saja dengan berbagai interaksi sosial tetapi juga dengan berbagai 
pernyataan psikologis. Jadi, sosiologi harus membatasi diri dari hal-hal yang 
bermakna psikologis. Sosiologi harus jauh melampui pemikiran-pemikiran yang 
bermakna psikologis dengan melakukan abstraksi-abstraksinya sendiri. 

Interaksi sebagai Konsep Dasar Sosiologi Simmel 

Teori yang dikemukakan Simmel mengenai realitas sosial terlihat dari konsepnya yang 
menggambarkan adanya empat tingkatan yang sangat mendasar. Pertama, asumsi-
asumsinya yang merujuk kepada konsep-konsep yang sifatnya makro dan menyangkut 
komponen-komponen psikologis dari kehidupan sosial. Kedua, dalam skala luas, 
mengungkap masalah-masalah yang menyangkut berbagai elemen sosiologis terkait 
dengan hubungan yang bersifat inter-personal. Ketiga, adalah konsep-konsepnya 
mengenai berbagai struktur dan perubahan-perubahan yang terjadi dan terkait dengan 
apa yang dinamakannya sebagai spirit (jiwa, ruh, substansi), yaitu suatu esensi dari 
konsep sosio-kultural. Keempat, yaitu penyatuan dari ketiga unsur di atas yang 
melibatkan prinsip-prinsip kehidupan metafisis individu maupun kelompok. 

Menurut Simmel, ada tiga elemen yang masing-masing ‘menempati’ wilayahnya 
sendiri di dalam sosiologi yang terkait dengan tingkatan-tingkatan realitas sosial. 
Elemen pertama adalah apa yang dijelaskannya sebagai sosiologi murni (pure 
sociology), di mana variabel-variabel psikologis dikombinasikan dengan bentuk-
bentuk interaksi. Konsepnya yang dianggap bersifat mikro adalah yang menyangkut 
bentuk-bentuk (forms) di mana interaksi yang terjadi di dalamnya melibatkan 
berbagai tipe (types) dan ini menyangkut individu yang terlibat di dalam interaksi itu. 
Elemen kedua adalah sosiologinya yang bersifat umum dan terkait dengan produk-
produk sosio-kultural dari sejarah manusia. Sedangkan elemen ketiga adalah 
konsepnya mengenai sosiologi filsafat yang terkait dengan pandangan-pandangannya 
menyangkut konsepsi dasariah (hukum) alam serta takdir manusia. Untuk mengatasi 
masalah-masalah interrelasi di antara tiga tingkatan dari realitas sosial itu, Simmel 
melakukan pendekatan dialektik seperti yang terdapat di dalam ajarannya Marx, 
meskipun tujuannya berbeda. Dengan pendekatan ini, Simmel berupaya menyatukan 
fakta dan nilai, menolak ide-ide yang memisahkan antara berbagai fenomena sosial, 
memfokuskan pada kurun waktu masa lalu dan masa yang akan datang, serta sangat 
memperhatikan konflik dan kontradiksi. Simmel mewujudkan komitmen atas konsep-
konsepnya melalui cara (berpikir) dialektis, dengan selalu mengkaji berbagai 
hubungan yang ada, dan selalu merujuk kepada konsep dualisme yang 
menggambarkan konflik dan kontradiksi. 
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Teori dan Paradigma Karl Marx: Aktivitas Ekonomi sebagai 
Penentu Organisasi Sosial dalam Masyarakat 

Karl Marx dikenal sebagai pemikir dan penulis tentang banyak hal. Berbeda dengan 
ahli lain, misalnya kalangan ekonom yang banyak dikritiknya, semasa hidupnya, Marx 
menggunakan pendekatan sejarah. Di sisi lain, meskipun keilmuannya menyumbang 
kepada berbagai bidang, namun minat utama Marx adalah kritiknya terhadap ekonomi 
politik. Beda dengan yang lain, Marx selalu melihat dan mendasarkan bangun 
keilmuan dan metodenya kepada adanya kontradisksi-kontradiksi. Kontradiksi yang 
pokok pada masyarakat kapitalisme adalah yang terjadi antara kelompok dominan 
yaitu pemilik pabrik (borjuis) dengan kelompok tersubordinasi yaitu buruh (proletar). 

Dalam Turner (1981) disebutkan bahwa Marx membangun teorinya dari filsafat Hegel 
dan Feuerbach. Marx mengambil dialektika gagasan dari Hegel yang lalu dipadu 
dengan material religius dari Feuerbach, meskipun dalam hal tertentu ia menolak 
pemikiran kedua ahli tersebut. Dalam konsep dialektika Marx, ia melihat ada 
hubungan timbal balik antara materi dan pikiran. Melalui penggalian sejarah, Marx 
berkesimpulan bahwa sejarah manusia pada hakekatnya adalah sejarah perjuangan 
kelas. 

Tulisan ini hanya membahas sebagian dari bangun teori Karl Marx, khususnya tentang 
organisasi sosial (social organization). Dalam menyusun model analisanya, Marx 
mendasarkan pada premis bahwa organisasi produksi pada hakekatnya 
mempengaruhi struktur sosial masayaarkat. Marx menekankan bahwa hal ini dapat 
dilihat secara gamblang. 

Permasalahan organisasi sosial dibahas Marx baik pada buku German Ideology, 
Manifesto maupun The Capital; dimana sifat organisasi sosial merupakan pokok 
perhatiannya. Marx menguraikan pola-pola bagaimana organisasi sosial lahir, 
bertahan, dan berubah dalam perjalanan waktu. Ia ingin mengungkapakan bagaimana 
hal itu berjalan dalam sejarah manusia. Marx melihat adanya kesalinghubungan 
antara tingkat teknologi, produktivitas, diferensiasi sosial, ukuran populasi, tingkat 
diferensiasi, pemusatan kekuasaan, serta kepercayaan (beliefs) dan norma. 

Hal seperti ini tentu bukan suatu yang baru, karena banyak pemikir sebelumnya juga 
telah melihat ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu sumbangan Marx 
yang penting dalam konteks ini adalah bagaimana integrasi dari sistem-sistem yang 
berbeda (differentiated systems) tersebut dapat dicapai. Untuk menjawab ini, berbeda 
dengan penjelasan ahli lain, ia melihat pengaruh dari tingkat diferensiasi, terpusatnya 
kekuasaaan, dan manipulasi dari sistem ide. 

Sesuai dengan pemikiran Marx yang khas secara keseluruhan - yang berpusat pada 
kesenjangan, konflik dan semacamnya – Marx melihat distribusi kekuasaan yang tidak 
seimbang lah sebagai akar munculnya konflik kepentingan. Marx melihat kesejajaran 
antara keduanya, dimana konflik akan semakin berpeluang terjadi antara dua 
kelompok, yaitu kelompok mereka yang dominan dan kelompok yang tersubordinasi. 
Dalam masyarakat kapitalis, kedua kelompok dimaksud adalah pemilik perusahaan 
atau pemilik modal, dan kelompok buruh. 
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Hal ini disebut dengan prinsip kesenjangan dan perubahan dalam sistem sosial 
(Turner dan Beeghley, 1981). Kesenjangan menjadi semakin besar ketika pihak yang 
memiliki kekuasaan semakin mengkonsentrasikan kekuasaaannya sehingga menjadi 
semakin kuat, sehingga ia semakin mudah mengontrol sumberdaya ekonomi. Selain 
itu, kesenjangan distribusi terhadap sumberdaya yang langka terjadi karena pihak 
yang berkuasa tadi membatasi mobilitas kelompok yang tersubordinasi. 

Benih konflik dimulai ketika kelompok yang dirugikan dan berada di posisi lebih 
rendah mempertanyakan keabsahan penguasaan sumber daya (yang cenderung 
langka) oleh kelompok yang dominan. Disini Marx meyakini bahwa semakin kelompok 
tersubordinasi merasa sadar, maka pertanyaan tentang legitimasi ini semakin 
menguat. Kesadaran ini semakin cepat tumbuh dan berkembang luas, jika mereka 
terkonsentrasi pada satu tempat secara geografis dan semakin mudahnya 
berkomunikasi. Kelompok-kelompok buruh yang tinggal berdekatan dan 
bermomunikasi secara intensif, menjadikan kesadaran tersebut semakin tumbuh 
cepat. 

Pada rumusan lebih detail disebutkan bahwa para buruh akan mudah tumbuh 
kesadaran kolektifnya dengan mengembangan kesatuan sistem kepercayaannya 
(unifying systems of beliefs). Hal ini hanya dimungkinkan apabila di antara mereka 
terjalin komunikasi yang semakin baik, dan termasuk pengorganisasian diri di antara 
mereka. Para buruh harus bisa mengembangkan ideologi perjuangannya sendiri, 
dimana kecepatan pertumbuhannya tergantung kepada kemampuan untuk 
membangkitkan juru bicara, serta kemampuan kelompok dominan untuk 
mengendalikan proses sosialisasi dan komunikasinya. Dengan kata lain, semakin 
banyak campur tangan apalagi hambatan dari pihak pemilik pabrik, maka ideologi 
dimaksud menjadi semakin sulit berkembangan dan menyebar. Sepintas terlihat 
bahwa probabilitas-probabilitas ini disusun dalam bentuk linier, dan juga sangat 
determinan dari satu faktor ke faktor lain secra berantai. 

Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok buruh berkembang dari apa 
yang disebut dengan “class of it self” menjadi “class for itself”. Kesadaran kelas belum 
terjadi pada kondisi class-in-itself dimana orang-orang yang sama belum memiliki 
sadar kelas. Sedangkan kondisi class-for-itself tercapai saat mereka sadar penuh dan 
lalu mengorganisasikan diri. Syarat terbentuknya kelas adalah apabila ada kesadaran 
ditambah dengan tidak adanya kompetisi horizontal. Jadi, kesadaran kelas tercipta 
jika muncul kesadaran tentang kepentingan objektif di antara mereka. 

Pengorganisasian diri kelompok tersubordinasi (dalam hal ini buruh) dan 
kepemimpinannya dapat menjadi inisiasi untuk terjadinya konflik terbuka. Dan ini 
berhubungan terbalik dengan pengorganisasian di kelompok dominan. Pada 
gilirannya, jika organisasi buruh semakin kuat, yang disertai pula dengan resistensi di 
kalangan kelompok dominan (penguasa atau pemilik modal), maka peluang konflik 
untuk muncul menjadi semakin besar. 

Pada akhirnya, konflik ini akan merubah struktur sosial masyarakat. Disini Marx pada 
hakekatnya bermaksud menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur dan sistem 
sosial masyarakat berasal dari perubahan dalam sistem produksi yang merupakan 
aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi, oragnisasi sosial yang dimaksud pada hakekatnya 
adalah organisasi yang melayani agar aktivitas ekonomi masyarakatnya berjalan. 
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Namun, dari pembahasan di atas sedikit disebut bahwa meskipun aktor perubahan 
sejarah adalah manusia, tapi teknologi dan perkembangan ekonomi juga berperan 
penting. Perkembangan teknologi membantu komunikasi antar buruh sehingga 
menjadi makin mudah dan intensif. Sementara perkembangan ekonomi yang 
cenderung terpusat di kota misalnya bersama-sama dengan perkembangan demografi 
juga memberikan kontribusi. 

Dari uraian ini terlihat Marx berupaya memberikan analisis mengenai organisasi inti 
dari cara produksi kapitalis. Marx menyusun hukum gerak ekonomi dan perubahan 
sosial secara lebih luas dari masyarakat. Ia merumuskan hukum-hukum yang 
menentukan asal-usul, keberadaan, perkembangan dan kematian suatu organisasi 
sosial tertentu dan digantikan oleh organisasi sosial lain (yaitu sosialis). Terlihat dari 
paparan dalam buku Turner dan Beeghley (1981) ini bahwa cara produksi kapitalis itu 
sebagai suatu struktur yang berkembang-sendiri, yaitu lahir-sendiri namun akan 
hancur pula sendiri. Karena di dalam diri kapitalisme itu ada benih-benih yang dapat 
menghancurkanm dirinya sendiri. 

Sebagaimana metode Marx yang menggunakan materialisme sejarah, ia mengurai 
abstraksi-abstraksi sistem dan dunia kehidupan dalam masyarakat kapitalis. Marx 
menjelaskan tentang struktur dasar sosial masyarakat melalui tinjauan kelas-kelas 
sosial beserta perjuangan-perjuangannya. 

Hal ini juga sudah digarisbawahi dalma tulisan Mills (Inventory of Ideas; dalam Mills, 
1962), dimana basis ekonomi dari suatu masyarakat menentukan struktur sosial 
masyarakat tersebut secara keseluruhan dan juga psikologi orang-orang di dalamnya. 
Basis ekonomi dimaksud terdiri atas 3 hal yaitu mode of production, substruktur, dan 
fondasi ekonomi. 

Buruh sebagai Sumber Nilai Lebih dan Penumpukan Modal bagi Kapitalis 

Tulisan ini hanya membahas sebagian dari bangun teori Karl Marx, yaitu tentang 
proses pertukaran dan pengembangan kapital atau modal dalam ekonomi industri. 
Sumber penulisan berasal dari tulisan Turner dan Beeghley (1981) terutama pada 
halaman 158 – 169. Marx menjelaskan hal ini melalui beberapa perhitungan sederhana 
berkenaan dengan nilai kapital, mesin, upah tenaga kerja dan keuntungan atau nilai 
lebih. 

Turner dan Beeghley memulai paparan ini dengan menjelaskan sistem ekonomi 
sebelum kapitalisme. Pada sistem ekonomi sederhana yang belum mengenal uang, 
komoditas dipertukarkan langsung antar barang, dimana nilai barang yang 
dipertukarkan disamakan dengan nilai total barang dari pihak lain. Apabila per unit 
barang memiliki nilai yang berbeda, maka jumlah unitnya dapat berbeda antar pihak 
tersebut. 

Ketika sudah dikenal uang, maka uang menjadi alat pengukur nilai yang dikandung 
barang, yaitu dengan melekatkan harga pada barang tersebut. Karenanya, uang 
akhirnya berkembang menjadi simbol kerja manusia yang melekat pada komoditas. 
Proses pertukaran pada tahap-tahap awal ini adalah berpola ”komoditas-uang-
komoditas”. Uang semata-mata hanya difungsikan untuk memudahkan besar nilai 
barang, sehingga uang hanya membantu dalam pertukaran. Pola seperti ini kemudian 
berubah menjadi ”uang-komoditas-uang”. 
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Kapitalisme dicirikan oleh pola pertukaran yang kedua ini yaitu uang-komoditas-uang. 
Jika pada pola pertama uang hanyalah alat yang membantu pertukaran, pada pola 
kedua pertukaran dipersembahkan untuk uang. Orang membeli komoditas untuk 
kemudian dijual lagi adalah untuk mendapatkan uang lebih banyak. Tujuan pokoknya 
disini adalah memperbanyak uang. Dalam bahasa Marx disebut: ”commences with 
money and ends with money” (dimulai oleh uang dan diakhiri dengan uang). Hal ini 
terjadi ketika ”uang berikutnya” dalam pola uang-komoditas-uang lebih besar 
dibandingkan ”uang pertama”. Kapitalis membeli barang dengan harga murah dan lalu 
menjualnya lebih tinggi. Ini merupakan salah satu bentuk nilai lebih (surplus value). 

Hal ini dicontohkan dalam produksi tekstil, dimana seorang penjahit membeli bahan 
kain seharga 1000 dollar, lalu memperkerjakan penjahit lain yang dibayar 500 dollar, 
dan lalu menjual hasilnya seharga 2000 dollar. Dari hasil ini setelah dikurangi total 
biaya, ia mendapat untung 500 dollar. Nilai ini merupakan surplus value dari kegiatan 
si penjahit tadi yang berperan sebagai pengusaha. Perbedaan yang penting disini yang 
harus dicatat adalah bahwa si penjahit sejak semula memang tidak berniat untuk 
memakai sendiri hasil jahitannya, namun semata-mata dalam tujuan memperoleh 
keuntungan (provit making). Kapitalisme pada hakekatnya adalah sirkulasi dari 
aktivitas ini yang berjalan secara terus menerus dan dalam skala luas. 

Dalam konteks ini, nilai lebih (surplus value) tersebut sesungguhnya diperoleh dari 
tenaga kerja. Mereka yang diperkerjakan oleh si pemilik modal itulah yang sejatinya 
menjadi sumber pendapatan, bukan dari komoditas yang menjadi bahan baku. 
Meskipun dari harga pembelian bahan baku (commodity) dapat pula menjadi salah 
satu sumber nilai lebih, namun Marx menegaskan bahwa tenaga kerjalah yang 
sesungguhnya menjadi sumber nilai lebih. Tenaga kerja menjadi sumber perolehan 
nilai lebih untuk kapitalis, bukan yang lain. Dengan membayar buruh berupa upah, 
secara tidak langsung merupakan upaya menyembunyikan si buruh dari relasi 
langsung dalam sistem pertukaran. Dengan kata lain, si buruh dihalangi untuk terlibat 
langsung dalam sistem pasar dan ekonomi secara lebih luas. Implikasi lain, karena 
kapitalis menginginkan nilai lebih, maka ia akan menjual produk lebih tinggi. Harga 
yang ditawarkan ke pasar jauh lebih tinggi dibandingkan andai si buruh itu sendiri 
yang menjualkannya langsung. 

Upah juga menyembnyikan nilai tenaga kerja sesungguhnya. Dengan membayar 3 
shilling per hari kerja, seolah-olah nilai buruh memang hanya 3 shilling tersebut, 
padahal nilainya lebih besar. Marx juga menekankan bahwa sumber nilai lebih adalah 
karena pembedaan antara tenaga kerja (labor) dengan kemampuan tenaga kerja (labor 
power). Tenaga kerja adalah orang-orang yang berkerja pada kapitalis, sedangkan 
kemampuan tenaga kerja adalah nilai kapasitas si pekerja menurut kapitalis. Nilai 
tersebut sama dengan besar upah yang kapitalis bersedia memberikan kepada pekerja. 
Nilai tersebut sudah mencakup mental dan fisik si pekerja. 

Pada hakekatnya, kemampuan tenaga kerja tersebut adalah komoditas, yang 
maknanya menjadi serupa dengan komoditas lain. Dalam bahasa yang lebih lugas 
dikatakan bahwa itulah yang tenaga kerja bisa jual dari dirinya. Dalam sistemn 
kapitalis, tenaga kerja hanya bisa menjual tenaganya tersebut kepada kapitalis yang 
memiliki alat produksi (means of production). Nilai tenaga kerja - atau harga jualnya 
(selling price) – ditentukan berbagai faktor terutama nilai komoditas lain serta jumlah 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkejaan. Satu pertimbangan lain 
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yang dipakai adalah berapa kebutuhan hidup si buruh, baik untuk makanan, pakaian 
dan perumahan. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena si buruh harus dijaga 
sedemikian rupa sehingga ia bisa dan siap kembali ke industri atau dalam bahasa 
ekonomi disebut kembali ke pasar kerja. 

Tambahan lain lagi, kapitalis juga harus mempertimbangkan agar terjamin regenerasi 
tenaga kerja. Untuk itu, harus dihitung juga berapa yang harus dibayarkan ke buruh 
agar anak-anaknya nanti di masa berikutnya siap untuk menjadi tenaga kerja seperti 
orang tuanya. 

Marx menyebut bahwa sumber dari nilai lebih sesungguhnya adalah buruh yang 
dipaksa berkerja lebih lama dibandingkan kebutuhannya untuk hidup subsisten. 
Kapitalis hanya membeli kemampuan tenaga kerja (power labor) itu belaka. Upah 
yang dibayarkan kapitalis semata-mata untuk menjaga kapasitas tenaga kerja, yaitu 
agar mereka tidak sakit sehingga produktivitas kerjanya menurun. Jika hanya untuk 
bertahan hidup seorang buruh cukup bekerja 6 jam per hari, si kapitalis membuatnya 
bekerja 12 jam, sehingga si kapitalis memperoleh nilai lebih. Jadi, nilai lebih tersebut 
datang dari jam kerja buruh yang dipanjangkan. 

Nilai lebih dapat pula diperoleh kapitalis dengan menekan nilai modal vairabel 
(variable capital) yaitu dari tenaga kerja. Dengan berkerja lebih produktif, berarti nilai 
modal variabel menjadi rendah. Jadi, disini terjadi eksploitasi tenaga kerja oleh 
kapitalis. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dicapai melalui dua cara, yaitu 
dengan menata organisasi produksi sehingga menjadi lebih efisien misalnya dengan 
sistem ban berjalan, dan kedua dengan menerapkan teknologi yang lebih baik. Dengan 
memakai teknologi lebih baik – yang lebih efisien dan cepat misalnya – kapitalis juga 
dapat lebih bersaing dibandingkan kapitalis lain yang menjadi kompetitornya. 

Namun, inovasi teknologi bukanlah sesuatu yang permanen, karena pemilik industri 
lain dengan mudah dapat menirunya. Karena itu, hal ini tidak dapat diandalkan 
sebagai sumber nilai lebih yang mantap. Kreatifitas dan daya inovatif industriawan 
tidak dapat menjadi sumber perolehan keuntungan yang dapat diandalkan. Karena 
alasan itulah, sumber nilai lebih kembali datang dari tenaga kerja atau buruh. Analisa 
dari data-data ekonomi kapitalis sepanjang abad ke-19 membuat Marx menyimpulkan 
bahwa produktivitas atau pertumbuhan ekonomi meningkat secara mantap melalui 
eksploitasi kaum proletar, bukan dari penerapan teknologi dan lain-lain. Buruh lah 
mesin ekonomi yang sesungguhnya, demikian kira-kira maksud Marx. 

Dalam membicarakan akumulasi kapital, Marx menyebut ada dua hal yang saling 
berhubungan berkenaan dengan sifat nilai lebih, yaitu reproduksi sederhana (simple 
reproduction) dan konversi nilai lebih menjadi kapital (conversion of surplus value 
into capital). Konversi nilai lebih menjadi kapital disebut Marx sebagai proses 
penumpukan kapital. Proses ini diprediksi Marx memiliki tiga konsekuensi yang saling 
berhubungan, yaitu kalangan proletar terpisah dari kepemilikan dan kontrol terhadap 
barang-barang privat dan bahkan terhdap kerjaannya sendiri (=teralienasi), buruh 
yang semakin miskin karena mesin menggantikan kerja buruh, dan kecepatan 
keuntungan akan semakin menurun sehingga akan menuju pada krisis. 

Pada bagian akhir dari buku ini, Marx menjelaskan tentang bagaimana asal 
terbentuknya kapitalisme, yang dikutip Turner dan Beeghley (1981) dari buku The 
Capital. Terbentuknya kapitalisme menurut Marx merupakan suatu proses yang 
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dilabelinya dengan istilah primitive accumulation. Dalam menjelaskan ini Marx 
menyebut bahwa perlu dipelajari sekaligus bagaimana tumbuhnya kaum proletar dan 
borjuis bersama-sama. Marx menggunakan pendekatan struktural dalam menjelaskan 
ini. Kelahiran kalangan proletar bisa dirunut dari abad ke 15 dan 16 ketika 
tercerabutnya petani-petani mandiri (self supporting) ke kota dan lalu menjadi 
kelompok yang tidak memiliki pegangan. Bersamaan dengan itu, juga terjadi beberapa 
perubahan dalam sistem perekonomian beserta institusi-institusinya misalnya sistem 
kredit. 

Dari penjelasan ini terlihat bahwa Marx telah menemukan jawaban bagaimana 
kapitalisasi berlangsung. Perolehan nilai lebih bagi kalangan kapitalis pada hakekatnya 
berasal dari tenaga kerja yang disekploitasi sedemikian rupa terutama dengan 
memperpanjang waktu kerjanya dan selalu berupaya menekan upahnya. Kondisi ini 
jelas sangat merisaukan Marx. Karena itu, ia meyakini bahwa pada saatnya sistem 
kapitalisme ini akan menemukan kehancurannya sendiri. Akar penyebabnya adalah 
karena sistem ini tidak manusiawi. Marx dalam posisinya sebagai teoritikus dan aktor 
lapangan sekaligus berupaya mewujudkan mimpinya ini, yaitu menggantikan sistem 
kapitalisme menjadi komunisme yang diyakini akan lebih manusiawi. 

Prinsip-Prinsip Teoritikal Marx: Organisasi Sosial, Ketimpangan dan Perubahan Sosial 

Paper ini didasarkan atas buku Turner dan Beeghley (1981) khususnya berkenaan 
dengan sub bab prinsip-prinsip teori Marx (hal. 183-190). Bagian ini menjelaskan apa 
dasar-dasar Marx dalam membangun teorinya, setelah pada bagian-bagian 
sebelumnya dipaparkan berbagai hal berkenaan dengan dasar filsafat Marx, serta 
bangun dasar dari teorinya tentang sistem kapitalisme. Menurut Turner dan Beeghley, 
secara jelas Marx telah mneguraikan dalam berbagai bukunya, bagaimana organisasi 
produksi memberi pengaruh pokok kepada terbentuknya struktur sosial dalam 
masyarakat. Sistem produksi kapitalisme, meskipun sejatinya hanya berlangsung 
dalam aktvitas-aktivitas di pabrik, namun secara tidak langsung juga memberikan 
warna kepada kehidupan di masyarakat secara luas. 

Penjelasan dan prediksi Marx sangat jelas tentang kapitalisme. Marx melihat 
bagaimana fenomena perkembangan yang besar dalam kepitalisme diikuti oleh 
fenomena terbaginya masyarakat atas dua kelas utama (buruh dan majikan kapitalis), 
serta timbulnya alienasi (keterasingan) dan pemiskinan buruh. Kedua hal ini, serta 
berbagai perkembangan yang mengikutinya, pada waktunya akan menyebabkan 
tingkat keuntungan kapitalis semakin rendah sehingga menimbulkan krisis yang 
meluas. Pada tahap terakhir dari proses ini, akan lahir revolusi komunis. Revolusi ini 
dipercaya Marx akan menghancurkan sistem kapitalis, sehingga merubah secara 
besar-besaran baik struktur di pabrik maupun di tengah masyarakat. 

Meskipun sepanjang hidup Marx, dan pola sejarah secara umum, hal ini tidak terjadi, 
namun Turner dan Beeghley melihat bahwa bebarapa prinsip yang disampaikan Marx 
tetap berlaku. Prinsip-prinsip tersebut berkenaan dengan dua hal, yaitu sistem 
keorganisasian dalam sistem sosial, dan adanya ketimpangan serta perubahan dalam 
sistem sosial. 

Prinsip Organisasi Sosial 

Dalam menyusun model analisanya, Marx mendasarkan pada premis bahwa organisasi 
produksi pada hakekatnya mempengaruhi struktur sosial masayarakat. Marx 
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menekankan bahwa hal ini bukan sesuatu yang rumit, namun dapat dilihat secara 
gamblang. Bagaimana pengaruh sistem keorganisasian dalam aktivitas industri secara 
mudah terlihat pengaruhnya kepada terbentuknya sistem keorganisasian masyarakat 
di tempat mana kapitalisme tersebut dipraktekkan. 

Marx secara luas membahas persoalan ini pada berbagai buku yaitu buku German 
Ideology, Manifesto maupun The Capital; dimana sifat organisasi sosial merupakan 
pokok perhatiannya. Marx menguraikan pola-pola bagaimana organisasi sosial lahir, 
bertahan, dan berubah dalam perjalanan waktu. Marx mendapatkan bahwa hal itu 
berjalan dalam sejarah manusia. Ia juga melihat adanya kesalinghubungan antara 
tingkat teknologi, produktivitas, diferensiasi sosial, ukuran populasi, tingkat 
diferensiasi, pemusatan kekuasaan, serta kepercayaan (beliefs) dan norma. 

Hal seperti ini tentu bukan suatu yang baru, karena banyak pemikir sebelumnya juga 
telah melihat ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu sumbangan Marx 
yang penting dalam konteks ini adalah bagaimana integrasi dari sistem-sistem yang 
berbeda (differentiated systems) tersebut dapat dicapai. Untuk menjawab ini, berbeda 
dengan penjelasan ahli lain, ia melihat pengaruh dari tingkat diferensiasi, terpusatnya 
kekuasaaan, dan manipulasi dari sistem ide. 

Dalam menjelaskan bagaimana organisasi sosial sistem kapitalis mempengaruhi 
sistem sosial masyarakat, Marx menggunakan beberapa proposisi. Marx melihat 
adanya kesejajaran dan hubungan timbal balik yang positif antara penerapan tingkat 
teknologi dengan tingkat produktivitas yang dapat dicapai suatu masyarakat. 
Produktivitas yang meningkat menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial. Kedua 
fenomena ini juga saling berhubungan secara positif. 

Selanjutnya, dengan semakin tingginya produktivitas dan stratifikasi sosial, maka 
semakin kuat kemampuan sistem tersebut untuk mendukung kehidupan populasi 
penduduk yang semakin besar. Pada gilirannya, populasi yang besar lalu menekan 
kepada kebutuhan untuk semakin meningkatkan produktivitas, serta juga semakin 
tegas dan meluasnya stratifikasi sosial. 

Populasi yang lebih besar dengan derajat stratifikasi yang juga besar, menyebabkan 
tercapainya integrasi sosial yang kuat, setidaknya dalam jangka pendek. Hal ini terjadi 
melalui diferensiasi dan kosentrasi kekuasaan. Selanjutnya, kedua hal ini – 
diferensiasi dan konsentrasi kekuasaan – menjadikan bahwa norma dalam sistem 
dikontrol dan dikuasai oleh mereka yang memiliki keuasaan besar. Mereka 
menggunakan ini untuk melegitimasi ketimpangan distribusi sumber daya yang langka 
yang juga berkaitan dengan diferensiasi. 

Ketimpangan dan Perubahan Sistem Sosial 

Marx secara panjang lebar mengupas bagaimana ketimpangan atau ketidakadilan yang 
berlangsung dalam sistem kapitalis menuju kepada terjadinya konflik, dan dengan 
demikian menjadi sumber untuk perubahan. Kekuasaan (power) merupakan akarnya, 
sehingga dengan adanya ketimpangan kekuasaan – antara buruh dan kapitalis – akan 
menuju kepada distribusi yang juga tak seimbang. Hal ini menjadi sinyal kepada 
lahirnya konflik kepentingan. Marx menyusun beberapa proposisi berkenaan dengan 
ini. 
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Sesuai dengan pemikiran Marx yang khas secara keseluruhan - yang berpusat pada 
kesenjangan, konflik dan semacamnya – Marx melihat distribusi kekuasaan yang tidak 
seimbang lah sebagai akar munculnya konflik kepentingan. Marx melihat kesejajaran 
antara keduanya, dimana konflik akan semakin berpeluang terjadi antara dua 
kelompok, yaitu kelompok mereka yang dominan dan kelompok yang tersubordinasi. 
Dalam masyarakat kapitalis, kedua kelompok dimaksud adalah pemilik perusahaan 
atau pemilik modal, dan kelompok buruh. 

Semakin tidak seimbang distribusi sumberdaya dalam sebuah sistem sosial, maka 
akan melahirkan konflik kepentingan yang juga lebih besar antara kalangan yang 
dominan dan tersubordinasi tersebut. Marx melihat bahwa kekuasaan yang besar 
memudahkan konsolidasi kontrol terhadap sumber daya. Hal ini sejajar dengan 
semakin timpangnya distribusi kekuasaan terhadap sumber daya. 

Marx menyebut ini dengan prinsip kesenjangan dan perubahan dalam sistem sosial. 
Kesenjangan menjadi semakin besar ketika pihak yang memiliki kekuasaan semakin 
mengkonsentrasikan kekuasaaannya sehingga menjadi semakin kuat, sehingga ia 
semakin mudah mengontrol sumberdaya ekonomi. Kesenjangan distribusi terhadap 
sumberdaya yang langka terjadi karena pihak yang berkuasa membatasi mobilitas 
kelompok yang tersubordinasi. Hal ini merupakan strategi yang mudah dipahami, 
karena kontrol terhadap sumber daya merupakan hal pokok yang akan menentukan 
posisi dalam struktur ekonomi. 

Konflik sesungguhnya terjadi ketika kelompok yang dirugikan dan berada di posisi 
lebih rendah (subordinat) mempertanyakan keabsahan penguasaan sumber daya 
langka oleh kelompok yang dominan. Marx melihat bahwa semakin kelompok 
tersubordinasi merasa sadar, maka pertanyaan tentang legitimasi ini semakin 
menguat. Kesadaran ini semakin cepat tumbuh dan berkembang luas, jika mereka 
terkonsentrasi pada satu tempat secara geografis. Mereka menjadi mudah 
berkomunikasi satu sama lain. 

Hal ini merupakan fenomena yang umum di wilayah industri, dimana kelompok-
kelompok buruh yang tinggal berdekatan berpeluang dapat bermomunikasi secara 
lebih intensif. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan kesadaran tumbuh semkain cepat 
pula. Selain itu, para buruh yang tersubordinasi akan mudah tumbuh kesadaran 
kolektifnya apabila berkembang kesatuan sistem kepercayaannya (unifying systems of 
beliefs). Hal ini hanya dimungkinkan apabila di antara mereka terjalin komunikasi 
yang semakin baik, dan termasuk pengorganisasian diri di antara mereka. 

Perkembangan ini baru bisa tercapai jika para buruh bisa mengembangkan ideologi 
perjuangannya. Cepat atau lambatnya pertumbuhan ideologi ini tergantung kepada 
beberapa hal, misalnya kepemimpinan buruh. Kemampuan kelompok dominan untuk 
mengendalikan proses sosialisasi dan komunikasinya dapat berperan sebaliknya, atau 
bisa memperlambat laju penyebaran ideologi dan kesadaran. Artinya, dengan semakin 
banyak campur tangan dan hambatan dari pihak kapitalis, maka ideologi dimaksud 
menjadi semakin sulit berkembang dan terdistribusi di kalangan buruh. 

Pergerakan buruh sesungguhnya tercapai bila terjadi perkembangan dari “class of it 
self” menjadi “class for itself”. Kondisi class-for-itself tercapai saat buruh sadar secara 
penuh dan lalu mengorganisasikan diri dengan baik. Jadi, kesadaran kelas hanya 
tercipta jika muncul kesadaran tentang kepentingan objektif di antara mereka sesama 
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buruh. Pada gilirnanya pula, pengorganisasian buruh ini dapat menjadi inisiasi untuk 
terjadinya konflik terbuka. Jika organisasi buruh semakin kuat, maka konflik 
berpeluang untuk semakin besar dan luas. 

Konflik yang pada mulanya terjadi di lingkungan pabrik atau aktivitas ekonomi, akan 
merubah struktur sosial masyarakat. Jadi, sekali lagi, Marx memperlihatkan 
bagaimana perubahan dalam struktur dan sistem sosial masyarakat sesungguhnya 
berasal dari perubahan dalam sistem produksi. Perubahan aktivitas ekonomi 
masyarakat di pabrik, menjadi pemicu perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan 
kata lain, perubahan material menjadi sumber perubahan sosial di masyarakat. 

Pada hakekatnya Marx berupaya menganalisis mengenai organisasi pokok dari cara 
produksi kapitalis. Marx menyusun hukum gerak ekonomi dan perubahan sosial 
secara lebih luas. Marx telah berhasil menyusun hukum-hukum yang menentukan 
asal-usul, proses, dan arah perubahan sosial dalam masyarakat. Ia menguraikan 
berbagai abstraksi-abstraksi sistem kehidupan sosial dalam masyarakat kapitalis. 
Keorganisasian cara berproduksi sistem kapitalis di pabrik-pabrik merupakan 
penyebab utama perubahan sosial, berupa kemajuan maupun kehancuran, yaitu 
kehancuran sistem kapitalis itu sendiri. Bersama dengan ini, ketimpangan dalam 
struktur pabrik, yang pada hakekatnya juga merupakan struktur dari keorganisasian 
pabrik, juga menjadi pemicu perubahan sosial di masyarakat. 

Konsep Marx tentang Perubahan Sosial 

Karl Marx dikenal sebagai pemikir dan penulis tentang banyak hal. Berbeda dengan 
ahli lain, misalnya kalangan ekonom yang banyak dikritiknya, semasa hidupnya, Marx 
menggunakan pendekatan sejarah. Di sisi lain, meskipun keilmuannya menyumbang 
kepada berbagai bidang, namun minat utama Marx adalah kritiknya terhadap ekonomi 
politik. Beda dengan yang lain, Marx selalu melihat dan mendasarkan bangun 
keilmuan dan metodenya kepada adanya kontradisksi-kontradiksi. Kontradiksi yang 
pokok pada masyarakat kapitalisme adalah yang terjadi antara kelompok dominan 
yaitu pemilik pabrik (borjuis) dengan kelompok tersubordinasi yaitu buruh (proletar). 

Dalam Turner (1981) disebutkan bahwa Marx membangun teorinya dari filsafat Hegel 
dan Feuerbach. Marx mengambil dialektika gagasan dari Hegel yang lalu dipadu 
dengan material religius dari Feuerbach, meskipun dalam hal tertentu ia menolak 
pemikiran kedua ahli tersebut. Dalam konsep dialektika Marx, ia melihat ada 
hubungan timbal balik antara materi dan pikiran. Melalui penggalian sejarah, Marx 
berkesimpulan bahwa sejarah manusia pada hakekatnya adalah sejarah perjuangan 
kelas. 

Tulisan ini hanya membahas sebagian dari bangun teori Karl Marx, khususnya tentang 
organisasi sosial (social organization). Dalam menyusun model analisanya, Marx 
mendasarkan pada premis bahwa organisasi produksi pada hakekatnya 
mempengaruhi struktur sosial masayaarkat. Marx menekankan bahwa hal ini dapat 
dilihat secara gamblang. 

Aktivitas Ekonomi sebagai Pembentuk Organisasi Sosial dalam Masyarakat 

Permasalahan organisasi sosial dibahas Marx baik pada buku German Ideology, 
Manifesto maupun The Capital; dimana sifat organisasi sosial merupakan pokok 
perhatiannya. Marx menguraikan pola-pola bagaimana organisasi sosial lahir, 
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bertahan, dan berubah dalam perjalanan waktu. Ia ingin mengungkapakan bagaimana 
hal itu berjalan dalam sejarah manusia. Marx melihat adanya kesalinghubungan 
antara tingkat teknologi, produktivitas, diferensiasi sosial, ukuran populasi, tingkat 
diferensiasi, pemusatan kekuasaan, serta kepercayaan (beliefs) dan norma. 

Hal seperti ini tentu bukan suatu yang baru, karena banyak pemikir sebelumnya juga 
telah melihat ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu sumbangan Marx 
yang penting dalam konteks ini adalah bagaimana integrasi dari sistem-sistem yang 
berbeda (differentiated systems) tersebut dapat dicapai. Untuk menjawab ini, berbeda 
dengan penjelasan ahli lain, ia melihat pengaruh dari tingkat diferensiasi, terpusatnya 
kekuasaaan, dan manipulasi dari sistem ide. 

Sesuai dengan pemikiran Marx yang khas secara keseluruhan - yang berpusat pada 
kesenjangan, konflik dan semacamnya – Marx melihat distribusi kekuasaan yang tidak 
seimbang lah sebagai akar munculnya konflik kepentingan. Marx melihat kesejajaran 
antara keduanya, dimana konflik akan semakin berpeluang terjadi antara dua 
kelompok, yaitu kelompok mereka yang dominan dan kelompok yang tersubordinasi. 
Dalam masyarakat kapitalis, kedua kelompok dimaksud adalah pemilik perusahaan 
atau pemilik modal, dan kelompok buruh. 

Hal ini disebut dengan prinsip kesenjangan dan perubahan dalam sistem sosial 
(Turner dan Beeghley, 1981). Kesenjangan menjadi semakin besar ketika pihak yang 
memiliki kekuasaan semakin mengkonsentrasikan kekuasaaannya sehingga menjadi 
semakin kuat, sehingga ia semakin mudah mengontrol sumberdaya ekonomi. Selain 
itu, kesenjangan distribusi terhadap sumberdaya yang langka terjadi karena pihak 
yang berkuasa tadi membatasi mobilitas kelompok yang tersubordinasi. 

Benih konflik dimulai ketika kelompok yang dirugikan dan berada di posisi lebih 
rendah mempertanyakan keabsahan penguasaan sumber daya (yang cenderung 
langka) oleh kelompok yang dominan. Disini Marx meyakini bahwa semakin kelompok 
tersubordinasi merasa sadar, maka pertanyaan tentang legitimasi ini semakin 
menguat. Kesadaran ini semakin cepat tumbuh dan berkembang luas, jika mereka 
terkonsentrasi pada satu tempat secara geografis dan semakin mudahnya 
berkomunikasi. Kelompok-kelompok buruh yang tinggal berdekatan dan 
bermomunikasi secara intensif, menjadikan kesadaran tersebut semakin tumbuh 
cepat. 

Pada rumusan lebih detail disebutkan bahwa para buruh akan mudah tumbuh 
kesadaran kolektifnya dengan mengembangan kesatuan sistem kepercayaannya 
(unifying systems of beliefs). Hal ini hanya dimungkinkan apabila di antara mereka 
terjalin komunikasi yang semakin baik, dan termasuk pengorganisasian diri di antara 
mereka. Para buruh harus bisa mengembangkan ideologi perjuangannya sendiri, 
dimana kecepatan pertumbuhannya tergantung kepada kemampuan untuk 
membangkitkan juru bicara, serta kemampuan kelompok dominan untuk 
mengendalikan proses sosialisasi dan komunikasinya. Dengan kata lain, semakin 
banyak campur tangan apalagi hambatan dari pihak pemilik pabrik, maka ideologi 
dimaksud menjadi semakin sulit berkembangan dan menyebar. Sepintas terlihat 
bahwa probabilitas-probabilitas ini disusun dalam bentuk linier, dan juga sangat 
determinan dari satu faktor ke faktor lain secra berantai. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok buruh berkembang dari apa 
yang disebut dengan “class of it self” menjadi “class for itself”. Kesadaran kelas belum 
terjadi pada kondisi class-in-itself dimana orang-orang yang sama belum memiliki 
sadar kelas. Sedangkan kondisi class-for-itself tercapai saat mereka sadar penuh dan 
lalu mengorganisasikan diri. Syarat terbentuknya kelas adalah apabila ada kesadaran 
ditambah dengan tidak adanya kompetisi horizontal. Jadi, kesadaran kelas tercipta 
jika muncul kesadaran tentang kepentingan objektif di antara mereka. Pada tulisan 
Mills (1962) disebutkan bahwa kesempatan untuk terjadinya revolusi akan terbuka 
hanya bila kondisi objektif (objective condition) bertemu dengan kesiapan subjektif 
(subjective readiness). 

Pengorganisasian diri kelompok tersubordinasi (dalam hal ini buruh) dan 
kepemimpinannya dapat menjadi inisiasi untuk terjadinya konflik terbuka. Dan ini 
berhubungan terbalik dengan pengorganisasian di kelompok dominan. Pada 
gilirannya, jika organisasi buruh semakin kuat, yang disertai pula dengan resistensi di 
kalangan kelompok dominan (penguasa atau pemilik modal), maka peluang konflik 
untuk muncul menjadi semakin besar. 

Pada akhirnya, konflik ini akan merubah struktur sosial masyarakat. Disini Marx pada 
hakekatnya bermaksud menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur dan sistem 
sosial masyarakat berasal dari perubahan dalam sistem produksi yang merupakan 
aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi, oragnisasi sosial yang dimaksud pada hakekatnya 
adalah organisasi yang melayani agar aktivitas ekonomi masyarakatnya berjalan. 

Namun, dari pembahasan di atas sedikit disebut bahwa meskipun aktor perubahan 
sejarah adalah manusia, tapi teknologi dan perkembangan ekonomi juga berperan 
penting. Perkembangan teknologi membantu komunikasi antar buruh sehingga 
menjadi makin mudah dan intensif. Sementara perkembangan ekonomi yang 
cenderung terpusat di kota misalnya bersama-sama dengan perkembangan demografi 
juga memberikan kontribusi. 

Dari uraian ini terlihat Marx berupaya memberikan analisis mengenai organisasi inti 
dari cara produksi kapitalis. Marx menyusun hukum gerak ekonomi dan perubahan 
sosial secara lebih luas dari masyarakat. Ia merumuskan hukum-hukum yang 
menentukan asal-usul, keberadaan, perkembangan dan kematian suatu organisasi 
sosial tertentu dan digantikan oleh organisasi sosial lain (yaitu sosialis). Terlihat dari 
paparan dalam buku Turner dan Beeghley (1981) ini bahwa cara produksi kapitalis itu 
sebagai suatu struktur yang berkembang-sendiri, yaitu lahir-sendiri namun akan 
hancur pula sendiri. Karena di dalam diri kapitalisme itu ada benih-benih yang dapat 
menghancurkanm dirinya sendiri. Pemaparan seperti ini juga disampaikan Turner 
(1982) terutama di bawah bab ”Contrasting Theoritical Proposition”. 

Sebagaimana metode Marx yang menggunakan materialisme sejarah, ia mengurai 
abstraksi-abstraksi sistem dan dunia kehidupan dalam masyarakat kapitalis. Marx 
menjelaskan tentang struktur dasar sosial masyarakat melalui tinjauan kelas-kelas 
sosial beserta perjuangan-perjuangannya. 

Hal ini juga sudah digarisbawahi dalma tulisan Mills (Inventory of Ideas; dalam Mills, 
1962), dimana basis ekonomi dari suatu masyarakat menentukan struktur sosial 
masyarakat tersebut secara keseluruhan dan juga psikologi orang-orang di dalamnya. 
Pada hakekatnya, ekonomi menjadi penentu utama untuk seluruh sisi kehidupan suatu 
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masyarakat baik politik, religi dan institusi legal serta dunia ide, images, dan ideologi. 
Semua adalah refleksi dari bagaimana ekonomi dijalankan dalam masyarakat 
bersangkutan. Basis ekonomi dimaksud terdiri atas 3 hal yaitu mode of production, 
substruktur, dan fondasi ekonomi. Ketiga ini berbeda dengan bagian lain dari 
masyarakat yang disebut dengan superstruktur atau institusi dan bentuk-bentuk 
ideologi. 

Adanya institusi kepemilikan privat merupakan sumber dimulainya relasi antara kelas, 
yaitu kelas yang menguasai dan yang tidak. Hal ini menjadi basis pula untuk 
terwujudnya bagaimana kekuatan produksi. 

Disebutkan dalam Mills bahwa kekuatan produksi dalam masyarakat merupakan 
sesuatu konsep yang kompleks, dimana di dalamnya tercakup sekaligus elemen materi 
maupun sosial. Pada bagian berikut dipaparkan pula bahwa dinamika perubahan 
sejarah adalah hasil dari konflik antara kekuatan produksi dengan relasi produksi. 

Penetapan dan Peran HARGA POKOK dalam sistem Produksi Kapitalis 

Dalam buku “Capital” volume III, khususnya pada Part I bab I ini, Marx telah 
menguraikan bagaimana sesungguhnya rasionalitas yang dikandung pada fenomena 
proses produksi kapitalis berlangsung. Ia menemukan serta membahas dan 
menyajikan bentuk kongkrit yang berasal dari proses gerakan kapital secara 
keseluruhan yang merupakan kesatuan dari proses produksi dan proses sirkulasi 
kapitalis. Konfigurasi kapital ini mendekati bentuk yang ada dimasyarakat yang 
terlihat dalam persaingan dan dalam kesadaran sehari-hari pelaku produksi itu 
sendiri. 

Nilai suatu komoditi C yang diproduksi dengan cara kapitalis dapat dilukiskan oleh 
rumusan C=c+v+s. Jika kita mengurangi dari nilai produksi ini nilai-nilai s, maka 
tersisa sekedar suatu kesetaraan atau penggantian nilai dalam komoditi untuk nilai 
kapitalis c+v yang dikeluarkan untuk unsur-unsur produksi. Jika diandaikan bahwa 
produksi suatu barang tertentu memerlukan suatu pengeluaran kapital sebesar £500, 
itu berasal dari £20 untuk biaya keausan perkakas-perkakas kerja, £380 untuk bahan 
mentah, ditambah £100 untuk tenaga kerja. Jika kita anggap tingkat nilai lebih £100, 
maka nilai produksi adalah 400+100 +100 = £600. 

alam contoh ini, nilai komoditi adalah sebesar £500. Besar nilai harga pokok ini 
semata-mata adalah unutk menggantikan pengeluaran kapital (c+v), atau di luar nilai 
lebih.. Bagian ini sangat esensial, karena nilai inilah yang menggantikan harga alat-alat 
produksi yang dikonsumsi dan tenaga kerja yang digunakan. Uang sejumlah ini 
semata-mata untuk menggantikan ongkos komoditi itu bagi si kapitalis sendiri. Oleh 
karena itu, nilai ini merupakan harga pokok (cost price) dari komoditi yang dihasilkan. 
Dengan kata lain, jika si kapitalis tidak memperoleh nilai lebih sekalipun, usahanya 
tidak akan bangkrut. Dengan menjual seharga ”harga pokok”, artinya biaya mesin, 
bahan baku, dan upah tenaga kerja sudah ditutupi. 

Namun demikian, cerdiknya kapitalis adalah, ongkos komoditi tersebut bagi si 
kapitalis dan apa ongkos sebenarnya untuk memproduksi satu komoditi, adalah dua 
kuantitas yang sepenuhnya berbeda. Bagian dari nilai komoditi yang terdiri atas nilai 
lebih tidak berongkos apapun bagi si kapitalis, justru karena itu ongkos si pekerja 
untuk kerjanya yang tidak dibayar. Tetapi karena pekerja itu, dalam situasi produksi 
kapitalis, dirinya sendiri merupakan unsur dari kapitalis produktif, yang diposisikan 
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sebagai milik si kapitalis, maka si kapitalislah produsen komoditi yang sesungguhnya. 
Dalam kondisi ini, harga pokok komoditi itu niscaya tampil baginya sebagai ongkos 
sesungguhnya dari komoditi itu sendiri. Jika kita menyebutkan harga pokok itu k, 
maka rumusannya menjadi C=k+s, atau nilai komoditi = harga pokok + nilai lebih. 

Namun demikian, kategori harga pokok tidak ada sangkut-paut apapun dengan 
pembentukan nilai komoditi atau proses valorisasi kapital. Jika diketahui bahwa lima-
per-enam dari suatu nilai komoditi sebesar £600 yaitu £500, adalah hanya suatu 
kesetaraan, suatu nilai pengganti, bagi kapitalis sebesar £500 yang telah dikeluarkan, 
dan oleh karena itu hanya cukup untuk membeli kembali unsur-unsur material dari 
kapital itu. Jadi, harga pokok di dalam ekonomi kapitalis menyajikan kemiripan palsu 
dari suatu katagori sesungguhnya dari produksi nilai. 

Lebih detail, terbaca pula dari bagian ini bahwa nilai dari produk yang baru terbentuk 
(£600) terdiri atas niai yang muncul kembali dari kapital konstan £400 yang 
dikeluarkan untuk alat-alat produksi, dan sebagai suatu nilai yang baru diproduksi 
sebesar £200. Harga pokok komodoti itu (£500) merupakan £400 yang muncul 
kembali ditambah separuh dari nilai yang baru diproduksi sebesar £200. Dua bagian 
ini merupakan unsur-unsur dari nilai komoditi yang sepenuhnya berbeda, baik asal 
usulnya maupun perannya bagi perkembangan usaha kapitalis. 

Perbedaan antara kapital tetap dan kapital variabel, dalam hubungan dengan kalkulasi 
harga pokok, dengan demikian hanya menegaskan asal usul harga pokok dalam nilai 
kapital yang dikeluarkan. Atau, dapat juga dimaknai sebagai harga dari unsur-unsur 
produksi, termasuk kerja yang menjadi ongkos kapitalis itu sendiri. Pembentukan nilai 
tersebut merupakan bagian variabel dari kapitalis yang dikeluarkan untuk tenaga 
kerja. Hal ini secara jelas teridentifikasikan dengan kapital konstan (bagian dari 
kapital yang terdiri atas bahan-bahan produksi), dibawah judul kapital yang beredar, 
dan dengan demikian proses valorisasi kapital secara sempurna dimistifikasikan. 

Disamping harga pokok, komponen yang lain adalah nilai lebih (surplus value). Nilai 
lebih pada mulanya adalah suatu kelebihan dari nilai komoditi, sehingga nilai jual 
komoditi menjadi di atas harga pokok. Harga pokok setara dengan nilai dari kapital 
yang dikeluarkan dan terus menerus di transformasi kembali menjadi unsur-unsur 
material. Dalma kondisi ini, nilai tambahan ini adalah suatu nilai yang termasuk pada 
kapital yang dikeluarkan dalam produksi komoditi dan kembai dari proses 
sirkulasinya. 

Dalam rumusan yang disusun Marx terlihat bahwa sekalipun nilai lebih (s) pada 
hakekatnya hanya merupakan suatu tambahan pada kapital variabel, namun sekaligus 
juga merupakan suatu tambahan nilai pada c+v. Artinya, nilai lebih adalah tambahan 
terhadap seuruh kapital yang dikeluarkan dalam proses produksi. Rumusan c+(v+s) 
yang menandakan bahwa s diproduksi dengan mentransformasi nilai kapital v tertentu 
yang dikeuarkan dimuka berupa tenaga kerja menjadi suatu besaran variabel, dapat 
juga digambarkan sebagai (c+v)+s. 

Namun begitu nilai-lebih merupakan suatu tambahan tidak saja pada bagian kapital 
yang dikeluarkan di muka (investasi), tetapi juga pada bagian yang tidak memasuki 
proses ini. Yaitu suatu tambahan nilai tidak saja pada kapital yang digunakan yang 
telah diganti dari harga pokok komoditi itu, melainkan juga kapital yang digunakan 
untuk produksi pada umumnya. 
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Sebagai contoh perhitungan, jika sebelum proses produksi kita mempunyai suatu nilai 
kapital sebesar £1.200. Nilai ini datang dari £20 sebagai nilai keausan mesin, 
ditambah £1180 dari kapital beredar berupa bahan-bahan produksi dan upah-upah. 
Setelah proses produksi, diperoleh sebanyak £1.180 sebagai komponen nilai dari 
kapital produktif, ditambah suatu kapital komoditi sebesar £600. Jika ditambahkan 
kedua jumlah nilai itu, maka si kapitalis kini memiliki suatu nilai sebesar £.780. Jika ia 
mengurangi dari satu jumlah kapital sebesar £1.680 yang telah dikeluarkannya 
dimuka, maka tersisa suatu nilai tambahan sebesar £100. Nilai lebih £100 merupakan 
juga suatu tambahan pada seluruh kapital yang digunakan sebesar £1.680 seperti pada 
pecahan darinya, dan £500 yang habis digunakan dalam proses produksi itu. 

Jadi, nilai tambahan ini berasal dari kegiatan produktif yang dilakukan dengan kapital 
yang sudah dimilikinya. Nilai ini berasal dari kapital itu sendiri karena setelah proses 
produksi itu ia tetap mempunyainya, padahal sebelum proses produksi ia tidak 
mempunyainya. Berkenaan dengan kapital yang sesungguhnya habis digunakan dalam 
proses produksi, nilai lebih tersebut tampak berasal secara sama dari unsur-unsur 
berbagai nilai dari kapital ini, baik alat-alat produksi maupun kerja. Kedua unsur itu 
sama-sama terlibat di dalam pembentukan harga pokok. Kedua-duanya 
menambahkan nilai masing-masing, yang hadir sebagai kapital yang dikeluarkan di 
muka, pada nilai produk itu dan tidak dibeda-bedakan sebagai besar-besaran konstan 
dan variabel. Ini menjadi nyata jika kita mengendalikan untuk sesaat bahwa semua 
kapital yang digunakan akan terdiri atas khususnya upah-upah ataupun khususnya 
atas nilai alat-alat produksi. 

Nilai lebih sebenarnya adalah bentuk laba yang ditransformasi. Ia merupakan kapital 
jika ia diinvestasikan untuk memproduksi suatu produk, atau sebagai kemungkinan 
lain laba lahir karena suatu jumlah nilai digunakan sebagai kapital. Jika laba 
dilambangkan dengan ”p”, maka rumusan C= c+v+s= k+s diubah menjadi rumusan 
C=k+p, atau nilai komoditi=harga pokok + laba. 

Laba merupakan hal yang sama seperti nilai lebih kecuali suatu bentuk yang 
dimistifikasi, sekalipun suatu yang niscaya lahir dari cara produksi kapitalis. Karena 
tiada perbedaan yang dapat dikenali antara kapital konstan dan kapital variabel dalam 
membentuk harga pokok, maka asal usul perubahan nilai yang terjadi dalam 
perjalanan proses produksi digeser dari kapital variabel pada kapital secara 
menyeluruh. Pergeseran ini karena harga tenaga kerja tampak pada suatu kutub dalam 
bentuk upah-upah yang ditranspormasi, dan nilai lebih tampak pada kutub lainnya 
dalam bentuk laba yang ditransformasi. 

Batas minimum bagi harga jual suatu komoditi ditentukan oleh harga pokoknya. Jika 
ia dijual dibawah harga pokok, maka komponen-komponen kapital produktif yang 
telah dikeluarkan tidak dapat sepenuhnya digantikan dari harga jual produk. Jika 
proses ini berlangsung cukup lama, maka nilai kapital yang dikeluarkan dimuka akan 
sepenuhnya hilang. Kapitalis akan bangkrut. 

Dari sudut pandang ini, si kapitalis cendrung untuk memperlakukan harga pokok 
sebagai nilai internal yang sesungguhnya dari nilai komoditi itu, karena ia adalah 
harga yang diperlakukan semata-mata untuk mempertahankan kapitalnya. Namun 
dalam konteks ini ditambahkan kenyataan bahwa harga pokok komoditi itu adalah 
harga beli yang si kapitalis itu sendiri telah membayar untuk produksinya. Yaitu harga 
beli yang ditentukan oleh proses produksi itu sendiri, dan kelebihan ekses nilai atau 
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nilai lebih yang diwujudkan dengan penjualan komoditi itu. Dengan demikian tampak 
bahwa si kapitalis telah menentukan harga diatas nilainya. Ini merupakan suatu 
kelebihan dari nilai atas harga pokoknya. Terlihat bahwa nilai lebih yang tersembunyi 
didalam komoditi itu tidak semata-mata diwujudkan dengan penjualannya, namun 
sesungguhnya berasal dari penjuaan itu sendiri. 

Laba tidak berasal dari produksi. Karena jika itu yang terjadi maka ia akan termasuk 
didalam ongkos produksi dan tidak akan menjadi suatu lebihan diatas dan melampaui 
ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan. Laba tidak dapat berasal dari pembayaran 
komoditi, kecuali ia sudah hadir sebelum terjadinya pembayaran. 

Harga pokok komoditi adalah harga sesungguhnya yang bersumber dari penjualan 
komoditi. Komoditi dijual menurut nilainya manakala harga jualnya setara dengan 
harga pokoknya, yaitu setara dengan harga alat-alat produksi yang dikonsumsi 
didalamnya, ditambah upah-upah. Dalam kenyataan, pereduksian nilai-nilai komoditi 
pada harga-harga pokoknya merupakan landasan bagi operasional bank. Komponen 
dari nilai komoditi dapat diwakili oleh bagian-bagian sebanding dari produk itu 
sendiri. Jika semua komoditi dijual menurut harga pokoknya, hasilnya dalam 
kenyataan akan sama jika mereka semuanya dijual diatas harga-harga pokok tetapi 
menurut nilainya. Karena bahkan jika nilai tenaga kerja, panjangnya hari kerja dan 
tingkat ekploitasi dianggap sebagai sama dimana-mana, namun jumlah-jumah nilai 
lebih yang dikandung berbagai jenis komoditi yang berbeda-beda adalah tidak setara. 

Pada intinya, Marx ingin menunjukkan darimana ia bisa membangun rumusannya 
tentang apa itu sistem kapitalis. Ia dengan detail menunjukkan bagaimana 
kompleksitas proses produksi, yang pada hakikatnya merupakan ranah material, 
menjadi landasan terbentuknya sistem kapitalis yang berlangsung. Bagaimana buruh 
dieksploitasi terlihat dari kesengajaan si kapitalis menambahkan nilai lebih (s) dalam 
memutuskan berapa harga jual komoditi hasil produksinya. Sebenarnya bisa saja ia 
cukup memperhitungkan biaya tetap ditambah biaya variabel, dan usahanya tidak 
akan bangkrut. Namun, si kapitalis ingin keuntungan yang lebih. Keuntungan ini 
adalah dengan mengeksploitasi tenaga buruh. 
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