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BAB I

PERKEMBANGAN ISBD

Perkembangan ilmu sosial dan ilmu budaya cukup menar-
ik di lndonesia, mengalami pasang surut akomodir dalam lem-
baga perguruan tinggi, sampai akhirnya ada yang masih men-
gakomodir dan ada yang tidak mengakomodir lagi. Walaupun
akomodirnya dalam satu kesatuan ilmu tetapi terpisah menja-
di ilmu yang berbeda dengan masing-masingnama llmu Sosial
dan llmu Budaya.

Kedua keilmuan sosial dan keilmuan budaya ini diakomo-
dir dan berkembang dalam khasanah mata kuliah yang diajar-
kan di tingkat pendidikan strata satu (S1) dengan perbedaan
dan pemisahan di antara keduanya, Keilmuan sosial diajarkan
dalam mata kuliah llmu Sosial Dasar sedangkan keilmuan bu-
daya diajarkan dalam mata kuliah llmu Budaya Dasar.

Kemudian saat ini tidak semua fakultas dan prodi yang
mengajarkan mata kuliah llmu Sosial dan Budaya Dasar, jadi ha-
nya beberapa fakultas saja yang mengajarkan, seperti Fakulas
Ekonomi, Fakultas Keguruan dan llmu pendidikan, sedangkan
fakultas yang berlabelsosial malah tidak ada yang menawarkan
mata kuliah llmu Sosial dan Budaya Dasar.

Beragamnya perkembangan kebutuhan keilmuan sosial
dan keilmuan budaya lebih dikarenakan adanya perkembangan
pasar dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. perguruan
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tinggi yang mengikuti perkembangan pasar akan memilih lebih
menyederhanakan penampilan mata kuliah dibandingkan per-
guruan tinggi yang tidak mengikuti perkembangan pasar, akan
malah menampilkan spesifi kasi pada keil muannya.

Walaupun diketahui pada perkembangan awalnya pemisa-
han keilmuan sosial dan keilmuan budaya menjadi mata kuliah
llmu Sosial Dasar dan llmu Budaya Dasar dikarenakan keinginan
adanya pendalam materi sosial dan budaya dalam kehidupan
kampus dan bagi mahasiswanya.

Pengajaran mata kuliah llmu Sosial Dasar dan llmu Budaya
Dasar dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan pema-
haman mahasiswa akan kehidupan sosial dan budaya di mas-
yarakat, yang dampaknya diharapkan mahasiswa akan mampu
beradaftasi dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Mahasiswa yang awalnya memasuki kehidupan kampus,
kurang memahami masyarakat dan budaya, maka melalui mata
kuliah ini mahasiswa akan lebih mendalam memahami mas-
yarakat dan budaya di sekitarnya. Walaupun disadari keilmuan
sosial dan keilmuan budaya itu mecakup wilayah yang luas seh-
ingga tidak akan cukup mengantarkan pemahaman mahasiswa
akan masyarakat dan budaya tersebut.

Perkembangan saat ini keilmuan sosial dan keilmuan bu-
daya mengalami penggabungan, tidak lagi llmu Sosial Dasar
dan llmu Budaya Dasar tetapi sudah menjadi llmu Sosial dan
Budaya Dasar atau disingkat ISBD.

Penggabungan kedua keilmuan sosial dan budaya ini di-
anggap sebagai respon atas perkembangan dunia dan pasar
dengan menjadikan mata kuliah ini lebih sederhana dengan
maksud bahwa perguruan tinggi maupun fakultas akan dapat
memperbanyak mata kuliah yang spesifiksi program studinya.
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Walaupun dalam perkembangannya ada dua pandangan
keilmuan yang berkembang pada keilmuan sosial dan keilmuan
budaya ini,yaitu 1) penggabungan ini lebih banyak dilakukan
oleh program studi yang tidak berbasis sosial murni, mata kuli-
ah ini dianggap pelengkap kurikulum dan agar dapat menam-
pung mata kuliah spesialisasi program studinya; 2) tidak peng-
gabungan keilmuan sosial dan keilmuan budaya pada program
studi yang berbasis murni sosial dan budaya, mata kuliah ini
dianggap sebagai pengantar bagi mata kuliah selanjutnya.

Tentu dapat dibayangkan bagaimana akan minimnya pem-
belajaran mata kuliah keilmuan sosial dan keilmuan budaya da-
lam kerangka mata kuliah llmu Sosial dan Budaya Dasar, yang

hanya disampaikan dalam empat belas kali pertemuan kuliah.
Itu pun harus dibagi ke dalam pengajaran keilmuan sosial da-
lam 8 kali pertemuan dan pengajaran keilmuan budaya dalam
7 kali pertemuan.

Kondisi penyederhanaan pengajaran keilmuan sosial dan
keilmuan budaya di perguruan tinggi ini menjadi tantangan
bagi dosen dan mahasiswa. Dosen mesti mampu mengkreas-
ikan pengajarannya agar lebih mudah terserap di mahasiswa
dengan batasan waktu pertemuan perkuliahan sedangkan ma-
hasiswa mesti mampu mengkreasikan pemahamannya agar
bisa menyerapkan keilmuan yang berbeda dalam batasan per-
temuan perkuliahan.

Adapun kemanfaatan pengajaran mata kuliah keilmuan
sosial dan keilmuan budaya di program studi, sebagai berikut:

Pertama, mahasiswa akan bertambah wawasannya men-
genai keilmuan sosial dan keilmuan budaya sehingga ketika
mahasiswa berada dalam lingkungan masyarakat, akan mam-
pu menerapkan pemahamannya dalam melihat perkembangan
kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
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Kedua, mahasiswa akan memilikimodal pemahaman men_
genai kehidupan sosial dan budaya di masyarakat sehingga ma_
hasiswa dapat memilah-milah tindakan yang baik dan tindakan
yang buruk, yang otomatis akan menghindarkan mahasiswa
dari tindakan-tindakan menyimpang yang ada di masyarakat.

Ketiga, mahasiswa akan lebih mampu menghargai ke_
hidupan sosial dan budaya di masyarakat sehingga mahasiswa
akan mampu ikut serta dalam menjaga dan melestarikan ke-
hidupan sosial dan budaya masyarakat. Apalagi perkembangan
saat ini kehidupan sosial dan budaya masyarakat mengalami
erosi nilai-nilai sosial dan budaya.

Keempat, mahasiswa akan memiliki kemampuan beradaft-
asi dengan perubahan sosial-budaya yang ada di masyarakat.
Kemampuan berdaftasi di sini diartikan kemampuan menye-
imbangkan terhadap perubahan, bukan kemampuan yang ter-
penga ruh dengan perubahan. Apalagi perubahan sosial-budaya
saat ini begitu cepat terjadi yang kadangkala menimbulkan ket-
erkejutan budaya di masyarakat.

A. Lingkup llmu Sosial

llmu Sosial cenderung dipahami dalam pengertian yang
sempit dari pada dipahami dalam pengertian yang luas, dalam
pengertian yang sempit ini llmu Sosial diidentikkan dengan So-
siologi sedangkan dalam pengertian yang luas llmu Sosial meli-
puti llmu Sosiologi, llmu Antropologi dan tlmu politik.

Seharusnya llmu Sosial dipahami dalam arti yang luas
bukan dalam arti yang sempit, namun masyarakat cenderung
menyederhanakan llmu Sosial identik dengan Sosiologi, sehing-
ga acapkali pembelajaran Sosiologi sudah dianggap perwakilan
atau sama dengan pembelajaran llmu Sosial.
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llmu sosial mencakup konsep-konsep yang lebih luas yang
terbagi ke dalam pembidangan ilmu yang ada sekarang, seperti
llmu Sosiologi, llmu Antropologi dan Ilmu Politik. Konsep-kon-
sep yang digunaka dalam setiap 3 bidang ilmu tersebut mer-
upakan konsep-konsep dalam llmu Sosial.

Menurut Suparlan (1986), disiplin ilmu pengetahuanyang

tergolong sebagai ilmu-ilmu sosial mempunyai ruang lingkup
studi mengenai berbagai aspek yangberkaitan dengan mas-

alah-masalah sosial untuk dapat memahami secara menda-
lam mengenai hakekat masyarakat dan kebudayaan manusia.
Yangmembedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainn-
ya adalah penekanan perhatian dari masing-masing disiplin
mengenai aspek-aspek tertentu dan cara-cara tertentu dalam
pendekatannya untuk melihat, menganalisis dan memahami
masalah-masa lah yang menjadi ruang lingkup perhatiannya.

Kemudian dalam masing-masing disiplin terdapat keane-
karagaman dalam melihat dan mempelajari masyarakat ma-
nusia. Keragaman ini terwujud karena para ahli dari disiplin
ilmu pengetahuan yang bersangkutan telah menggunakan
perspektif yang berbeda-beda dalam melihat dan mempela-
jari masyarakat manusia, dan juga para ahli dari disiplin ilmu
pengetahuan yang sama tersebut telah menekankan perhatian
mengenai aspek-aspek dan masalah-masalah yang tidak sama,
yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan yangmenjadi per-
hatian studinya.

B. Lingkup llmu Budayi

llmu Budaya dalam perkembangannya juga mengalami
sudut pandang yang sempit dan luas, dalam pandangan yang
sempit llmu Budaya dianggap sebagai bagian dari Sosiologi
sedangkan dalam pandangan yang luas llmu Budaya dianggap
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sebagai bagian dari llmu sosial dengan penamaan llmu Antro-
pologi.

Seharusnya llmu Budaya dipahami dalam arti yang luas
bukan dalam arti yang sempit, namun masyarakat cenderung
menyederharrakan llmu Budaya ini sebagai bagian darisosiolo-
gi, sehingga acapkali pembelajaran Sosiologi sudah dianggap
perwakilan atau sama dengan pembelajaran llmu Budaya.

llmu Budaya lebih detil dan jelas dalam membahas budaya
dibandingkan llmu Sosiologi yang walaupun ada juga memba_
has beberapa konsep budaya tetapi tidak terlalu detil, misalnya
konsep kebudayaan.

llmu Budaya sampai saat ini berkemt:ang pesat dalam kaji-
annya dari konsep-konsep klasik sampai yang modern. Adapun
konsep-konsep klasik dan modern itu sebagai berikut:

Pertama, Suku. Suku ini diartikan pengelompokan individu
dalam suatu daerah tertentu, yang letak daerahnya terpencil
dan dipedalaman. Pengelompokan individu ini menunjukkan
simbol-simbol tertentu yang mengisyaratkan suku-suku ter-
te ntu.

Kedua, defusi. Defusi diartikan dengan penyebaran bu-
daya dari satu daerah ke daerah lainnya.penyebaran budaya
ini ditandai dengan adanya bagunan atau simbol tertentu yang
ada di daerah tertentu.

Ketiga, a rtefa k. Artefa k dia rti ka n denga n pe n inggala n-pen-
inggalan purbakala yang berupa benda-benda kuno, seperti
candi, alat memasak, perahu dan sebagainya. pengkajian arte-
fak ini sudah sejak lama dilakukan sampai sekarang.

Keempat, religi. Religi diartikan dengan kepercayaan ter_
hadap sesuatu yang magis sehingga menciptakan tindakan
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dan tata cara tertentu dalam kepercayaan tersebut, misalnya
fenomena sesajen dan sebagainya.

Kelima, Kekerabatan. Kekerabatan diartikan dengan
hubungan antar individu dengan individu yang lainnya sehingga
membentuk kelompok keluarga tertentu, misalnya kepala kel-
uarga yang disebut dengannama tertentu sesuai kebiasaannya.

Keenam, mitos. Mitos diartikan dengan cerita-cerita kuno
yang dipercaya memiliki kaitan dengan keberadaan masyarakat
tersebut. Cerita-cerita kuno itu acapkali dikenal dengan sebu-
tan legenda atau dongeng.

Ketuiuh, perubahan budaya, Perubahan budaya diartikan
dengan perkembangan nilai-nilai di masyarakat yang menunjuk-
kan perbedaan dengan yang sebelumnya. perubahan budaya
kadangkala disamakan dengan perubahan nilai atau pergeser-
an nilai.



BAB II

MAHKLUK SOSIAL.BUDAYA

Sebelum menjadi mahkluk sosial, manusia merupakan
mahkluk individu, individu di sini diartikan dalam pengertian
kata latin, yaitu individuum = yang tak terbagi. lstilah filsafa-
ti yang dimaknai bahwa manusia merupakan sesuatu yang tak
bisa dibagi, dan jika dibagi maka manusia akan hilang atau mati.

Di sini manusia sebagai mahkluk hidup yang tidak bisa
dibagi, sebagai contoh perbandingan dengan benda mati, yaitu
'batu' yang jika dibagi dua maka sebutannya akan tetap batu,
sedangkan mahkluk hidup jika dibagi sebutannya akan berubah
dari semula atau akan hilang atau mati.

Kemudian ketika Manusia merupakan mahkluk sosial maka
manusia memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi sosialn_
ya, dimana manusia memiliki pikiran dan panca indera untuk
mewujudkan fu ngsinya tersebut.

Sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri
tetapi berkawan dengan manusia lainnya, sangat tidak mun_
gkin ada manusia yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain
yang ada di sekitarnya.

Sejak lahir tanpa disadarinya manusia sudah menjadi mah_
luk sosial, dimana sejak bayi sampai besar manusia sudah me-
merlukan orang lain dalam kehidupannya, dan ketika manusia
beranjak dewasa, ia memerlukan manusia lainnya dalam me_
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menuhi keperluan hidupnya, seperti makan, sandang, papan
dan sebagainya.

Selain sebagai mahkluk sosial, manusia juga merupakan
mahkluk budaya, yaitu mahkluk yang memiliki gagasan dan
karya dalam hidupnya yang diwujudkannya kedalam bentuk
tindakan maupun karya cipta yang berbentuk benda-benda.

Manusia sebagai mahkluk sosial-budaya memiliki kelebi_
han dari mahkluk lainnya, manusia memiliki kemampuan mem_
bangun kehidupannya menjadi lebih baik dari kehidupan sebel-
umnya.

Kemampuan sosial-budaya yang dimiliki manusia ini
menjadi modal bagi manusia dalam mengelola kehidupann-
ya. Semakin memiliki kemampuan sosial-budaya maka manu-
sia semakin membaik kehidupannya sebaliknya semakin tidak
memiliki kemampuan sosial-budaya maka manusia semakin
memburuk kehidupannya.

Manusia sebagai mahkluk sosial dan budaya menciptakan
ketergantungan mutualisme simbiosis diantara keduanya, ma-
nusia memerlukan kesosialan dan sekaligus kebudayaannya da-
lam menjalani kehidupannya bersama individu lainnya,

Manusia untuk menjadi mahkluk sosial memerlukan mah-
kluk budaya, sebaliknya manusia menjadi mahkluk budaya me-
merlukan mahkluk sosial, maksudnya manusia mesti menjadi
mahkluk sosial maupun menjadi mahkluk budaya dalam men-
jalani kehidupannya agar kehidupan dunia manusia menjadi
harmonis.

Sebagai contoh perwujudan manusia sebagai mahkluk so-
sial dan mahkluk budaya dapat dilihat di bawah ini yaitu ten-
tang interaksi sosial yang di mulai dari syarat, proses sampai
pada bentuknya.
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A. Syarat

Sya rat-sya rat terjadinya intera ksi sosial, a pa bi la memen u hi
faktor-faktor dibawah ini, sebagai berikut, yaitu:

Pertama, adanya individu. lndividu di sini dimaksudkan
dengan manusia, karena hanya manusia lah yang memiliki ke-
mampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa yang dapat di-
mengerti oleh manusia lainnya. Dengan kata lain, tanpa adanya
individu maka tidak akan adanya interaksi sosial.

Kedua, adanya komunikasi. Komunikasi menyangkut adan-
ya 2 (dua) orang individu atau lebih, di mana yang salah satu
individunya menjadi komunikator untuk menyampaikan pe-
san-pesan tertentu dan individu lainnya menjadi komunikan
untuk merespon pesan-pesan tersebut.

Dua hal di atas menjadi syarat kunci terjadinya sebuah in-
teraksi sosial. lnteraksi sosial akan terjadi apabila individu-indi-
vidu melakukan komunikasi satu sama lainnya. Sehingga apabi-
la hanya ada individu tanpa adanya komunikasi maka dianggap
interaksi sosial tidak terjadi,

Sebagai contoh lainnya, yang bukan interaksi sosial adalah
seorang individu yang lagi bersama dengan binatang kesayan-
gannya, seperti anjing atau kucing. lndividu tersebut sedang
asik berrnain dengan binatang kesangannya, tetapi hal ini bu-
kan interaksi sosial dikarenakan binatang kesayangannya tidak
merespon menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh
individunya.

Dalam hal ini interaksi sosial menjadi semacam kondrat
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai
makhluk individu yang memiliki kemampuan menggunakan
akal dan inderawinya untuk merespon lingkungannya, dan se-
bagai makhluk sosialyang memiliki hasrat atau keinginan untuk
berkawan dengan individu lainnya.
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B. Proses

Dari sudut prosesnya interaksi sosial terjadi berdasarkan
pada pelbagai faktor-faktor, antara lain yaitu: faktor imitasi,
faktor sugesti, faktor identifikasi dan faktor simpati. Faktor-fak-
tor ini bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalanr
keadaan tergabung (Soekanto, 1990), Adapun penjelasan detail
dari beberapa faktor-faktor di atas, sebagai berikut, yaitu:

Pertama, faktor imitasi atau faktor meniru perilaku seseo_
rang yang terkenal, memiliki segi positif dan segi negatif. Segi
positifnya apabila imitasi tersebut dapat mendorong inclividu
untuk mematuhi kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang berlaku,
seperti kepatuhan yang dianut orang terkenal tersebut, se-
dangkan segi negatifnya apabila imitasi tersebut mendorong
individu untuk tidak mematuhi kaidah-kaidah atau nirai-nirai
yang berlaku, seperti ketidakpatuhan yang dianut orang terke-
nal tersebut.

Choros dikutip Santosa (LggZ), mengemukakan beberapa
syarat-syart kondisi terjadinya imitasi, yakni: (1) adanya minat/
perhatian terhadap sesuatu yang akan diimitasi. Minat atau
perhatian merupakan hal pertama yang dilalui oleh tiap indi-
vidu, dan proses ini menentukan perbedaan hasil imitasi an-
tar individu tersebut; (2) adanya sikap menjunjung tinggi atau
mengagumi pada hal-hal yang diimitasi. Kebiasannya sesuatu
yang dikagumi merupakan sesuatu yang lebih baik, yang tidak
dimiliki individu tersebu| (3) adanya penghargaan sosial yang
tinggi. Kebiasannya individu melakukan proses imitasi untuk
mengharapkan penghargaan sosial di dalam lingkungannya; (4)
adanya pengetahuan individu. pengetahuan yang dimiliki in-
dividu menjadi masukan (input) dalam proses imitasi individu
tersebut.

12
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Kemudian Baldwin dikutip Santosa (L992), mengemuka-
kan 2 (dua) jenis imitasi, yakni deliberate imitation dan non di-
liberate imitation. Deliberate imitation adalah suatu peniruan
yang berlangsung secara sengaja untuk maksud dan tujuan ter-
tentu sedangkan non deliberate imitation adalah suatu peniru-
an yang belangsung tanpa mengetahui maksud dan tujuannya.

Kedua, faktor sugesti berlangsung apabila seseorang mem-
berikan suatu pandangan (nasehat) atau sesuatu sikap yang be-
rasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh fihak lain. Ber-
langsungnya sugesti dapat terjadi karena fihak yang menerima
dilanda oleh emosi, yang menghambat daya berpikirnya secara
rasiona l.

Dalam hal sugesti ini, Santosa (1992), mengemukakan be-
berapa jenis sugesti, yakni: lL\ outo sugesti merupakan proses
sugesti kepada dirinya sendiri; (2) hetero sugesti merupakan
proses sugesti yang ditujukan kepada individu lainnya sehingga
individu tersebut dapat dipengaruhi.

Ketiga, faktor indentifikasi merupakan kecenderungan
atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama den-
gan fihak lain. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan
sendirinya (tidak sengaja) maupun dengan sengaja oleh karena
seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu da-
lam proses kehidupannya, Walaupun dapat berlangsung den_
gan sendirinya, proses identifikasi berlangsung dalam suatu
keaciaan, di mana seseorang yang beridentifikasi benar-benar
mengenal fihak lain (yang,menjadi idealnya), sehingga pandan_
gan, sikap maupun kaidah-kaidah yang berlaku pada fihak lain
itu dapat melembaga dan bahkan menjiwainya.

Keempat, faktor simpati merupakan suatu proses, di mana
seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini
perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun
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dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk mema-
hami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

Keempat faktor-faktor di atas menjadi salah satu dasar
dorongan bagi individu-individu untuk memulai berinteraksi
satu sama lainnya. Keempat faktor-faktor ini muncul dalam diri
individu, yang diproses menjadi keinginan tertentu dan diwu-
judkan dalam perilaku keseharian individu tersebut.

C. Bentuk

Dalam proses interaksi sosial antar individu dan kelompok
menunjukkan beragam bentuk interaksi sosial. Berdasarkan ak-

tivitas individu dan kelompok tersebut menunjukkan beberapa
bentuk-bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh individu-in-
dividu atau kelompok-kelompok, sebagai berikut, yaitu:

Pertama, kerjasama (cooperotion). Kerjasama dimaksud-
kan sebagai adanya upaya saling bersama-sama untuk menca-
pai tujuan tertentu. Di dalam proses kerjasama antara individu
atau kelompok yang satu sama lainnya saling mendukung atau
membantu individu atau kelompok lainnya demi tercapainya
tujuan mereka. Sehingga kerjasama seringkali terdiri dari be-
berapa klasifikasi istilah lainnya, yakni: (L) borgaining merupa-
kan suatu kesepakatan mengenai pertukaran barang dan jasa

antara individu atau kelompok; (2) cooperation merupakan
suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dari individu atau
kelompok lainnya; (3) coolition merupakan gabungan antara
dua atau lebih kelompok.

Kedua, persaingan (competition), Persaingan dimaksud-
kan sebagai upaya saling mempengaruhi dan saling mendahu-
lui dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Di dalam proses
persaingan ini antara individu atau kelompok yang satu sama
lainnya saling mempenga ru hi demi tercapainya tujuan individu
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atau kelompok tersebut. Sehingga persaingan seringkali diklas-

ifikasikan menjadi, yakni: (1) persaingan ekonomi; (2) persain-

gan budaya; (3) persaingan jabatan; (4) persaingan ras/suku,

dan sebagainya.

Ketiga, akomodasi (occomodotion). Akomodasi dimak-

sudkan sebagai suatu upaya untuk menerima individu atau

kelompok lainnya. Di dalam proses akomodasi antara indivi-
du atau kelompok yang satu sama lainnya saling melakukan
penerimaan demi tercapainya tujuan individu atau kelompok
tersebut. Sehingga akomodasi seringkali terdiri dari beberapa

klasifikasi, yakni (1) coercion merupakan proses penerimaan
yang menggunakan paksaan; (2) compromrse merupakan pros-

es pengurangan tuntutan; (3) arbitrotion merupakan proses

penerimaan yang melibatkan fihak lain; (4) mediation merupa-
kan proses penerimaan atas bantuan fihak lain; (5) consiliotion
me ru paka n proses peneri maa n mela I u i kesepakata n; (6\ tol e ra -

fion merupakan proses penerimaan yang melibatkan perasaan

kebersamaan.

Keempat, asimilasi (assimilation), Asimilasi dimaksudkan
sebagai suatu proses yang mengurangi perbedaan-perbedaan
antara individu atau kelompok. Di dalam proses asimilasi ter-
jadi percampuran dengan tanpa membedakan antara individu
atau kelompok yang satu sama lainnya. Sehingga asimilasi ser-
ingkali dikategorikan sebagai proses amolgamosi, yakni proses

perkawinan campuran antara individu-individu yang memiliki
perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan suku.
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MASALAH SOSIAL-BUDAYA

Setiap manusia di dalam kehidupannya pasti ada mene-
mukan masalah sosial-budaya, masalah ini ada yang kecil dan
ada yang besar. Munculnya masalah sosial-budaya ini karena
manusia tidak hidup sendiritetapi hidup bersama manusia lain-
nya dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya.

Awalnya perkembangan pengelompokan manusia di mu-
lai dari yang kecil kemudian lama kelamaan sampai menjadi
kelompok besar, yang selanjutnya menjadi sebuah negara. Di
dalam pengelompokan kecil manusia dengan manusia lainnya
berinteraksi salah satunya melalui perkawinan.

Dari sebuah perkawinan ini lah jumlah nranusia sema-
kin bertambah darr semakin banyak dari menjadi masyarakat
desa-kota, masyarakat kecamatan, masyarakat kabupaten,
masyarakt provinsi sampai masyarakat negara. Ketika jumlah
pengelompokan manusia (masyarakat) ini semakin membesar
maka semakin bermunculan lah masalah-masalah sosial-bu-
daya di sekitar mereka.

Walaupun diketahui' masalah-masalah sosial-budaya di
antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya tidak
sama atau berbeda. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbe_
daa n ka rakteristik sosia l-bu daya d i a nta ra masya ra kat terseb ut.
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Oleh karena itu masalah sosial-budaya dapat didefinisikan
sebagai masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas ma_
nusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan masyarakat.
Masalah sosial-budaya initerjadi dan berkembang di dalam ke_
hidupan masyarakat kecil maupun masyarakat besar.

Pada masyarakat sederhana seperti masyarakat primitif,
masalah-masalah sosial-budaya yang terjadi tidak banyak atau
beragam dibandingkan masyarakat modern yang semakin kom-
pleks dari waktu ke waktu maka masalah-masalah sosial-bu-
dayanya yang muncul juga sangat kompleks dan sangat berag-
am.

Masyarakat primitif, biasanya struktur sosial dan budaya
masyarakatnya bersifat homogen serta proses sosial-budayan-
ya masih sederhana sehingga masalah-masalah sosial-budaya
jarang terjadi di masyarakat. Masyarakat masih terkendali oleh
norma dan nilai-nilai budaya yang masih danut kuar oleh mas-
ya ra katnya.

Masalah-masalah sosial-budaya lebih banyak terjadi di
masyarakat desa dibandingkan di masyarakat kota. pada mas-
yarakat desa hubungan kekerabatan masyarakatnya masih kuat
dan kental sehingga masalah sosial-budaya tidak terjadi karena
adanya kontrol kuat dari hubungan kekerabatan tersebut.

Sementara pada masyarakat kota hubungan kekerabatan-
nya sudah longgar karena kesibukan pekerjaan maupun karena
sudah banyak pendatang-pendatang baru sehingga semakin
tidak kenal antar individu yang satu dengan individu lainnya,
yang otomatis tidak teibentuk adanya kontrol atas perilaku
individu-individu lainnya yang mendorong munculnya mas-
alah-masalah di anatara mereka.

Sebaliknya pada masyarakat modern, sebagai keba-
likan dari masyarakat primitil pada masyarakat modern mas-
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alah-masalah sosial-budaya lebih banyak terjadi di masyarakat
karena struktur sosial dan proses sosial sangat beragam atau
heterogen. Masyarakatnya tidak dikendalikan lagi oleh norma
dan nilai tetapi oleh nilai-nilai modern yang tidak sesuai atau
bertentangan dengan nilai-nilai lama.

Adapun beberapa karakteristik masalah-masalah so_
sial-budaya yang dihadapi masyarakat, sebagai berikut:

Pertama, kepentingan umum. Masalah sosial-budaya ter-
jadi berkaitan dengan kepentingan umum yang ada di mas_
yarakat. Kepentingan umum tersebut diabaikan oleh negara
atau oleh indirridu atau kelompok lain sehingga menimbulkan
kekacauan di dalam kehidupan masyarakat dan negara,

Kedua, manusia, Masalah sosial-budaya terjadi oleh kare_
na adanya hubungan yang tidak harmonis antar manusia se_
cara individu maupun kelompok. lndividu ini saling mement-
ingkan dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang tidak
menyenangkan sam pai merugikan individu lainnya.

Ketiga, benturan nilai. Masarah sosiar-budaya terjadi kare-
na adanya benturan nirai di antara individu dengan dirinya
sendiri maupun individu dengan individu lainnya dan dengan
kelompok. lndividu merakukan perbuatan tercera atau penyim-
pangan dari nilai-nilaiyang berlaku di masyarakat umum.

Keempat, penghasilan. Masalah sosia_budaya dapat ter_
jadi karena tidak adanya penghasilan atau penghasilan se_
dikit sehingga individu dalam memenuhi tuntutan kebutuha
sehari-harinya melakukan penyimpangan perilaku dengan per_
buatan mengambil hak milik individu lainnya.

Kelima, kejiwaan. Masalah sosial_budaya dapat terjadi
ka'ena adanya gangguan kejiwaan seorang individu atau kerom-
pok tertentu dengan melakukan perbuatan yang merusak mau_
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pun perbuatan yang merugikan orang lain. Gangguan kejiwaan
yang paling ekstrim sampai pada tingkat membunuh orang lain.

Masalah-masalah sosial-budaya berbeda-beda antar mas-
yarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, namum ada
beberapa masalah sosial-budaya yang pada umumnya terjadi
di masyarakat, sebagai berikut:

Pertama, kemiskinan. Kemiskinan selalu ada dalam mas-
yarakat sampai sekarang belum selesai. Kemiskinan menja-
di masalah klasik di negara-negara yang sedang berkembang.
Kemiskinan ini menyangkut kehidupan ekonomi individu yang
jauh di bawah standar ukuran yang ditetapkan pemerintah,
misalnya standar beras 2,5 Kg per hari atau standar makan dag-

ing dalam seminggu.

Kemiskinan yang terus bertambah akanmenimbulkan
kekacauan di masyarakat karena kemiskinan mendorong orang

untuk mengatasi kemiskinannya dengan cara yang menyim-
pang, misalnya mencuri dan sebagainya.

Kedua, kejahatan. Sampai saat ini kejahatan yang terjadi
sangat lah beragam dari pencurian, perampasan, pemerkosaan

sampai pembunuhan. Kejahatan ini terjadi di masyarakat desa

maupun masyarakat kota ini terus berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.

Kejahatan yang terus terjadi dan terus meningkat akan

menimbulkan kecemasan di masyarakat. Masyarakat tidak
aman lagi harta dan jiwa dalam kehidupannya,bisa saja harta

dan jiwanya melayang karena suburnya kejahatan ini.

Ketiga, pengangguran. Sampai sekarang pengangguran

merupakan masalah klasik di hampir setiap negara yang ada di

dunia dan tidak pernah selesai sampai sekarang. Penganggurarr

ini diartikan ketiadaan pekerjaan yang dimiliki oleh seorang in-

dividu.
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Apabila pengangguran ini terus meningkat dari tahun
ke tahun maka akan menciptakan keresahan dan kerusuhan
di masyarakat, Masyarakat yang menganggur ini akan terus
melakukan demontrasi atau tuntutan-tuntutan kepada fihak
pemerintah sehingga akan menggangu aktivitas masyarakat
lainnya.

Keernpat, kecelakaan. Kecelakaan ini berkaitan dengan
peristiwa yang menyebabkan luka fisik terhadap individu. Ke-

celakaan ini cenderung terjadi di jalanan, meningkatnya angka
kecelakaan akan menggangu keseimbangan masyarakat, kare-
na masyarakat merasa sudah tidak aman lagi menggunakan
jalan sebagai jalr transportasi.

Kelima, pelacuran. Pelacuran diartikan pekerjaan indi-
vidu yang menjual dirinya kepada orang lain dengan bayaran
tertentu. Pelacuran yang terus terjadi dan semakin meningkat
akan menggangu perkembangan masyarakat karena perkaw-
inan resmi akan diabaikan dan banyak orang yang akan melaku-
kan kegiatan pelacuran.

Keenam, bunuh diri. Bunuh diri diartikan seseorang yang
rnengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan, seperti
menggantung diri atau melukai diri. Bunuh diri yang terus terja-
di dan meningkatkan akan mengganggu keseimbangan jumlah
penduduk di masyarakat, Penduduk semakin berkurang yang
larna kelamaan akan habis.

Ketujuh, perkawinan dini. Perkawinan dini ini diartikan
dengan perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Laki-laki
dan perempuannya masih jauh umurnya dibandingkan batasan
yang ditetapkan pemerintah. Jumlah perkawinan dini yang
meningkat akan menggangu keseimbangan masyarakat kare-
na individu yang melakukan perkawinan dini cenderung belum
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matang dalam berumah tangga sehingga akan mudah terjebak
pada perceraian dan persoalan ekonomi.

Kedelapan, kelaparan. Kelaparan diartikan ketiadaan
makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kelaparan yang
terus terjadi dan semakin meningkat akan menyebabkan ke_
matian penduduk yang otomatis akan menganggu siklus per_
tumbuhan dan perkembangan penduduk di masa akan datang.

Kesembilan, perceraian. perceraian diartikan dengan ber_
pisahnya kedua orang tua di dalam sebuah keluarga. perceraian
ini akanmenimbulkan beban psikologi terhadap anak-anak.
Apabila perceraian ini terus meningkat dan semakin banyak
maka akan menggangu kesimbangan masyarakat.

Kesepuluh, kematian. Kematian diartikan hilangnya roh
seseorang karena faktor tertentu. Angka kematian yang sema-
kin meningkat terjadi di masyarakat akan menggangu keseim-
bangan masyarakat yang lama kelamaan mengganggu keseim-
bangan negara. Angka kematian penduduk yang ting dari pada
angka kelahiran akan bisa menghilangkan sebuah masyarakat.

Masih banyak lagi masalah-masalah sosial-budaya yang
terjadi di masyarakat, dariwaktu- ke waktu mengalami perkem-
bangan sesuai dengan perubahan zaman. Semakin kompleks
suatu masyarakat akan mendorong semakin kompleks mas-
alah-masalah sosial-budaya yang muncul di masyarakat.
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KELUARGA

Dalam bentuk yang paling dasar, sebuah keluarga terdiri
atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan ditambah
dengan anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu
rumah yang sama. Keluarga inti ini secara resmi selalu terben-
tuk oleh adanya suatu hubungan perkawinan yang berdasarkan
atas peraturan perkawinan yang sah (Suparlan, 1_986).

Kebiasaannya setelah perkawinan ini jika lama kelamaan
anggota keluarga bertambah banyak karena bertambahnya
anak atau berkurang karena anggota keluarga yang tiada atau
pergi maka tetap disebut sebagai keluarga. Suatu keluarga di-
lihat bukan karena jumlahnya tetapi proses pembentukannya,
yang melalui perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkawinan di sini adalah hubungan permanen antara la-
ki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang
bersangkutan, yang berdasarkan atas peraturan perkawinan
yang berlaku. Suatu perkawinan mewujudkan adanya keluar-
ga dan memberikan keabsahan atas status kelahiran anak-anak
mereka, Perkawinan tidak hanya mewujudkan adanya hubun-
gan di antara mereka yang kawin saja, tetapi juga melibat_
kan hubungan-hubungan di antara kerabat-kerabat dari mas-
ing-masing pasangan tersebut (Suparlan, 19g6)
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Dalam setiap masyarakat manusia, pasti akan dijumpai
keluarga bath (nucleor fomily). Keluarga bat-i tersebut merupa_
kan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta
anak-anak yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazim_
nya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil
dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup
(Soekanto, 2009).

Keluarga rumah tangga itu tidak lagi semata-mata suatu
kesatuan biologis. lkatan darah, betapa pun juga penting da-
lam masyarakat manusia tidak lah bersifat menentukan. Un-
dang-undang dan kebiasaan, kaidah agama dan moral dalam
hal ini berarti sekali. Bapa biologis itu tidak lah selalu sama
dengan bapa menurut hukum. Seorang anak yang lahir di luar
hubungan sah, adalah anak yang tidak berayah dan juga di ln-
donesia, karena itu ia mengalami akibat-akibat masyarakat.
Terhadap anak-anak demikian dan ibu-ibu yang tidak kawin
itu, di lndonesia ada kata-kata ejekan, juga di tempat dimana
tidak dicela perhubungan suami-istri sebelum kawin antara
pemuda-pemuda yang matang kawin. Kita bahwa orang sampai
menggurkan kandungan dan bahkan wanita itu sampai mem-
bunuh diri, lebih-lebih lagi apabila bapa biologis itu tidak dapat
diterima sebagai bapa secara masyarakat (misalnya dia seorang
budak dan wanita itu bangsawan) atau secara religius misalnya
dosa ( Fischer, 1980).

Keluarga inti ini, hasil alami dari kebutuhan-kebutuhan
biologis tertentu, yang hal ini ber"kaitan dengan keberadaan
manusia, seperti kebutuhan melanjutkan keturunan sebagai
ekspresi individual melalui dorongan seksual, kebutuhan-ke-
butuhan dasar manusia atas makanan dan perlindungan dari
bahaya-bahaya alam dan sosial, kenyataan bayi manusia tidak
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bisa mencari makan sendiri atau melindungi diri sendiri, dan
memerlukan orang lain untuk melakukan pekerjaan itu bagin-
ya.

Suatu keluarga batih dianggap sebagai suatu sistem so-
sial, oleh karena memiliki unsur-unsur sistem sosial yang pada
pokoknya mencakup kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-
kaidah, kedudukan dan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi,
kekuasaan dan fasilitas. Kalau unsur-unsur ini diterapkan pada
keluarga batih, maka akan ditemui keadaan sebagai berikut:

a. Adanya kepercayaan bahwa terbentuknya keluarga batih
merupakan suatu kodrat yang maha pencipta;

b. Adanya perasaan-perasaan tertentu pada diri anggota-an-
ggota keluarga batih yang mungkin berwujud rasa saling
mencihtai, saling menghargai, atau rasa saling bersaing;

c. Tujuan, yaitu bahwa keluarga batih merupakan suatu wa-
dah dimana manusia mengalami proses sosialisasi, serta
mendapatkan suatu jaminan akan ketentraman jiwanya;

d. Setiap keluarga batih senantiasa diatur oleh kaida-kaidah
yang mengatur timbal balik antara angota-anggotanya,
maupun dengan pihak-pihak luar keluarga batih yang ber-
sangkutan;

e. Keluarga batih maupun anggota-anggotanya mempunyai
kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat;

f. Anggota-anggota keluarga batih, misalnya suami dan istri
sebagai ayah dan ibu, mempunyai kekuasaan yang menjadi
salah satu dasar bagi pengawasan proses hubungan kekelu-
a rgaa n;

g. Masing-masing anggota keluarga batih mempunyai posisi
sosial tertentu dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan
maupun dengan pihak luar;

25



Budi Surtadi

h. Lazimnya sanksi-sanksi positif maupun negatif diterapkan
dalamkeluarga tersbut, bagi mereka yang patuh serta terh-
adap mereka yang menyeleweng;

i. Fasilitas untuk mencapai tujuan berkeluarga biasanya juga
ada, misalnya sarana-sarana untuk mengadakan proses so_
sialisasi (Soekanto, 2009).

Suatu keluarga inti dapat menjadi keluarga luas dengan
adanya tambahan dari sejumlah orang lain, baik yang sekera_
bat maupun yang tidak sekerabat, yang secara bersama-sama
hidup dalam satu rumah tangga dengan keluarga inti. Orang_
orang yang sekerabat tersebut bisa berasal dari pihak suami
maupun dari pihak istri, sedangkan orang lain atau orang luar
yang dapat mewujudkan adanya keluarga luas dari suatu kel-
uarga inti biasanya adalah pembantu rumah tangga atau bu_
ruh-buruh dan pesuruh-pesuruh yang hidup bersama dengan
keluarga inti yang menjadi majikannya (Suparlan, 1986).

Kemudian Goode (2007), mengemukakan tujuh fung-
si-fungsi keluarga dalam masyarakat, sebagai berikut:

Pertama, fungsi pengaturan seksual. Dapat dibayangkan
kekacauan yan terjadi apabila tidak ada pengaturan seksual,
misalnya jika anak tidak mempunyai ayah yang sah, atau ayah
yang salah, maka kewajiban-kewajiban itu menjadi kacau atau
tidak dijalankan, atau bertentangan dengan kewajiban-kewa-
jiban yang telah ditetapkan. Ayah tadi tidak dapat memlihara
anaknya, dan anaknya tidak diakui keluarga ayahnya, maka
kedudukan si anak serta,pengalaman sosialisasinya tidak leng-
kap.

Oleh karena itu pada setiap masyarakat dijumpai nor-
ma-norma keabsahan, yaitu kelahiran di luar nikah tidak dibe-
narkan. Setiap masyarakat mengatur siapa boleh menikah
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dengan siapa, dan rnenentarrg kehanrilan insiciental atau hasil
hubungan seks kebetulan, Adanya incest taboo berupa laran-
gan hubungan seks antara kerabat yang terlalu dekat, secara
sosiologis bermaksud mencegah berkembangnya persaingan
seksual di kalangan keluarga sendiri yang berpotensi merusak
serta mengikat keluarga yang berbeda-beda dalam masyarakat
melalui pernikahan.

Kemudian ada beberapa jenis-jenis penyimpangan sosial
dalam pengaturan seksual menurut level ketidaksetujuan sosial
atau ketidakseimbangan dalam struktur sosial, sebagai berikut:

a, Hidup bersama atas dasar suka sama suka;

b. Pergundikan;

c. Hubungan seorang bangsawan dengan gundiknya (jaman
praindustri masyarakat Barat) atau raja dengan selir;

d.

e.

f.

Melahirkan anak pada masa tunangan;

Perzinahan, sang lelaki sudah menikah;

Kehidupan bersama seorang yang bertarak (celibat, pasto-
ral, biarawan, menahan hawa nafsu)dengan orang lain yang
juga hidup bertarak atau dengan yang tidak bertarak;
Perzinahan, sang wanita sudah menikah;

Perzinahan, kedua-duanya sudah menikah;

l(ehidupan bersama seorang wanita kasta tinggi dengan le-
laki kasta rendah;

j. lncest (hubungan seksuai dalam dalam satu keluarga)
saudara lelaki dengan saucjara perempuan;

l(. lncest, bapak dengananak perempuan;

l. lncest, ibu dengan anak laki-lal<i.

cto'

h.

i.
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Suatu kelahiran dapat digolongkan sah atau tidak, tetapi
secara sosial ada banyak derajat penyimpangan dari peneri_
maan secara sosial. Si anak dan ibunya diberitempat di bawah
aib yang bermacam-macam sifatnya, menurut sanksi-sanksi so-
sial tertentu.

Kedua, fungsi reproduksi. Berkembangnya teknologi ke_
dokteran, selain memberikan dampak positif bagi program
keluarga berencana, dapat pula menimbulkan masalah terpi-
sahnya kepuasan seksual dengan pembiakan. Kehadiran ang-
gota baru dapat dipandang sebagai penunjang atau malapeta-
ka, bagi masyarakat tani dapat dikatakan menunjang, terutama
dalam penyediaan tenaga kerja, tetapi masyarakat yang ting-
kat kehidupannya cukup baik seperti Er.opa, kehadiran anggo-
ta keluarga (jumlah anak) lebih dari dua dapat mempengaruhi
status sosialnya. Pandangan terhadap jumlah punya anak ber-
macam-macam, ada yang mengharapkan untuk jaminan bagi
orang tua di masa depan, ada yang dimotivasi agama, alasan
kesehatan dan sebagainya.

Ketiga, fungsi sosialisasi. Manusia sebagai mahkluk dalam
evolusinya lebih tergantung pada kebudayaan, dan bukan kepa-
da naluri atau insting. Masyarakat dankebudayaannya menjadi
bergantung kepada keefektifan sosialisasi, yaitu sejauh mana
sang anak mempelajari nilai-nilai, sikap-sikap, dan tingkah laku
masyarakat dan keluarganya. Oleh karena itu, masyarakat harus
membentuk atau menuntut unit yang meneruskan nilai-nilai
kepada generasi berikutnya. Di dalam keluarga seorang anak
memperoleh landasan bagi pembentukan kepribadian, sikap,
perilaku dan tanggapan emosinya;

Keempat, fungsi pemeliharaan. Masa kehamilan yang
cukup panjang disertai masa kritis dan tugas menyusui ber-
larut-larut, membuat ibu yang sedang hamil perlu perlindun-
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gan dan pemeliharaan. Demikian pula anak yang baru dilahir-
lcan sampaijangka waktu tertentu, sampai dapat berdiri sendiri,
menuntut terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Kedua
orang tua menanamkan hubungan kasih dengan anak-anakn-
ya melalui ikatan ketergantungan emosional, memaksa secara
bertahap ke arah berdiri sendiri. Manusia tidak berdaya waktu
dilahirkan, dan akan cepat mati tanpa pemeliharaan. Sampai
usia beberapa tahun manusia belum dapat memelihara diri
sendiri. Karakteristik ini berhubungan dengan ciri unik manu-
sia, yaitu:

a. Manusia lebih lama dewasa daripada binatang;

b. Tidak mempunyai naluri untuk menyederhanakan
penyesuaian dengan lingkungannya;

c. Memiliki otak yang paling rumit di antara semua hewan.

Kelima, penempatan anak di dalam masyarakat. penga-

turan wewenang membantu menentukan kewajiban peranan
orang-orang dewasa terhadap sang anak. Anak merupakan
simbol berbagai macam hubungan peran yang penting di an-
tara oarng-orang dewasa. Adanya pemesraan antara orang tua
da n kehadiran nya terus-menerus, menim bulka n tuntutan-tun-
tutan kepada berbagai orang dewasa. Orang-orang dewasa ini
pun mengadakan tuntutan satu dengan yang lainnya karena
anak. Jika anak tidak mempunyai ayah yang sah, kewajiban-ke-
wajiban itu menjadi kacau atau tidak di jalankan, atau ber-
tentangan dengan kewajiban yang telah ditetapkan. penempa-
tan sosial ditetapkan oleh masyarakat atas dasar keanggotaan
keluarga melalui pemberian orientasi hubungan, seperti orang
tua, saudara kandung dan kerabat. Kemudian penempatan so_
sial melalui orientasi individu pada kelompok lain yang secara
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sosial telah mapan, seperti hubungan nasional, etnik, agama,
organisasi masyarakat, kelas, dan sebagainya;

Keenam, fungsi pemuas kebutuhan perseorangan. Hubun-
gan suami-istri dibentuk oleh jaringan teman-teman dan anak
di tempat mereka hidup, tetapi teman tidak dapat menggan-
tikan kepuasan hubungan suami-istri dengan anaknya. Setiap
orang tua menjalin hubungan emosional yang erat setelah ke-
lahiran sang bayi. Keluarga merupakan tempat persemaian si-
fat-sifat individu yang khas selaku manusia. Banyak kasus atau
pengalaman menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibe-
sarkan oleh orang tuanya sendiri banyak mengalami penderita-
an, mulai dari kematian sampaigangguan perkembangan emo-
sionalnya. Anak yang dilahirkan merupakan manifestasi cinta
kasih kedua orang tuanya, dan bukan proses kebetulan apalagi
terpaksa. Terbentuknya keluarga dan memperoleh anak, sua-
mi-istri dapat menutupi kekurangan-kekurangan alamiah mas-
ing-masing dan kebersamaan ini melindungi mereka dari kesu-
litan yang dihadapi seseorang yang hidup sendiri;

Ketujuh, kontrol sosial. Keluarga yang berfungsi dalam so-
sialisasi, bagi setiap individupada saat dia tumbuh menjadi de-
wasa, memerlukan suatu sistem nilai sebagai tuntutan umum
untukmengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat, dan se-
bagai tujuan akhir pengembangan kepribadiannya. Orang tua
mewariskan kepada anak-anak mereka, meskipun sering den-
gan cara informal dan tidak disadari, sistem nilai masyarakat
mereka. Tentu saja denga n penyesuaia n-penyesua ia n tertentu
di sana-sini dengan pa.ndangan-pandangan mereka sendiri.
Nilai-nilai yang sudah diwariskan orang tua berupa pengaturan
hubungan antara anggota keluarga.

Masyarakat tidak membiarkan orang tua mengabaikan
sama sekali tugas moralisasi anak-anak mereka karena indoktri-
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nasi nilai-nilai masyarakat yang mereka lakukan penting sekali
untuk mempertahankan masyarakat itu sendiri pada generasi
yang akan datang, Jadi fungsi kontrol sosial keluarga, titik be-
ratnya adalah dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-
nilai masyarakat melalui peran sosial anggota keluarga, berupa
ketidaksediaan anggota keluarga untuk bergaul dengan orang
yang mereka anggap telah melanggar norma-norma mas-
yarakat. Bentuk lainnya berupa tekanan mental yang bersifat
psikologis dan nonfisik orang tua terhadap anaknya, sehingga
anggota keluarga bersikap dan bertindak sesuai dengan pe-
nilaian masyarakat. Hasilnya berupa kelangsungan hidup dan
kesatuan keluarga dengan masyarakat serta proses pembentu-
kan kepribadian, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Ada beberapa contoh kekacauan keluarga atau pecahnya
suatu unit keluarga, sebagai berikut:

a. Ketidaksahan. lni merupakan unit keluarga yang tak
lengkap, dapat dianggap sama dengan bentuk-bentu
kegagalan peran lainnya dalam keluarga karena sang
ayah/suamitidak ada, dan karenanya tidak menjalankan
tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat
atau oleh sang ibu. Setidak-tidaknya ada satu sumber
ketidaksahan dalam kegagalan anggota-anggota kelu-
arga, baik ibu maupun bapak, untukmenjalankan kewa-
jiban peranannya;

b. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan.
Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah
satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling
meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melak-
sa nakan kewajiban peranannya;

c, Keluarga selaput kosong. Di sini anggota-anggota kelu_
arga tetap tinggal bersama , tetapi tidak saling menya_
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pa atau bekerja sama dan terutama gagal dalam saling
memberikan dukungan emosional;

d. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak
diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang
suami atau istri meninggal, dipenjarakan atau terpisah
dari keluarga karena peperangan, depresi atau malape-
taka yang lain;

e. Kegagalan peran penting yang tidak diinginkan. Malape-
takan dalam keluarga yang mencakup penyakit mental,
emosional, atau badaniah yang parah. Seorang anak
terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang
suami atau istri yang menderita penyakit jiwa. penyakit
yang parah dan terus-menerus mentebabkan kegagalan
dalam menjalankan peran utama.

Bentuk lain dari keluarga initerwujud karena lelaki dan per-
empuan mengadakan hubungan suami-istri secara permanen,
tanpa melalui pengesahan perkawinan, tinggal bersama dalam
satu rumah dengan anak-anak mereka, sehingga merupakan
satu kesatuan sosial. Terbentuk adanya hubungan konkubinasi,
yang di lndonesia disebut selil gendakan, gundik, piaraan dan
kawin kerbau.

Kemudian Soekanto (2009) mengemukakan ciri-ciri pokok
orang tua yang dianggap ideal, hingga kini dan masa akan
datang, denganbeberapa perubahan penekanan pada percaka-
pan keseharian, sebagai berikut:

Pertama, bahwa orang tua seyogyanya bersikap logis,
artinya orang tua dapat membuktikan apa atau mana dilak-
sanakan, apabila hal ini diterapkan dalam hubungan dengan
anak-anak. Sebab lazlmnya ada anggapa kuat, bahwa orang tua
tidak perlu memberikan landasan pembenaran apabila beliau

32



Iieiuarga

ingin menerapkan sesuatu kepada anak-anaknya. Sikap logis ini
akan mendidik anak-anak agar kemudian menjadi orang yang
mandiri dan bertanggung jawab;

Kedua, bahwa orang tuaseyogyanya bersikap etis, artinya
bersikap yang didasarkan pada patokan tertentu, sehingga ti-
dak asal saja atau sembrono. Beberapa ukuran sikap tindak etis
itu adalah, antara lain tidak serakah, mampu berkekurangan
dan juga tidak berlebihan dan tidak berlarut-larut;

Ketiga, bahwa orang tua itu seyogyanya bersikap estetis,
artinya seharusnya orang tua hidup indah, tanpa menyebab-
kan ketidakenakan pada pihak lain. Orang tua menikmati saja

hidupnya dengan santai dan bahagia, tanpa memaksakan ke-

hendaknya pada anak-anaknya yang sudah dewasa.
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BAB V

PENDUDUK DAN WARGA NEGARA

Sampai saat ini belum ada definisi yang jelas tentang pen_
duduk, jadi kapan penduduk diakui secara konsep masih be-
lum jelas, tetapi penduduk acapkali digunakan untuk menyebut
sekumpulan orang yang berada di suatu wilayah, daerah atau
negara tertentu. Penduduk menjadi identitas kewilayahan atau
kedaerahan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah
negara yang berdaulat.

Penduduk merupakan istilah lain dari masyarakat, wd_
laupun penduduk dianggap lebih formal menyebut individu
maupun sekelompok masyarakat tersebut. Begitu juga dengan
istilah warga negara lebih diartikan sebagai seseorang atau se-
kelompok orang yang menempati wilayah negara tertentu.

Penduduk dan warga negara merupakan istilah yang di-
gunakan untuk menggambar individu atau sekelompok orang
yang berada dalam suatu wilayah negara. penduduk dan warga
negara sangat berkaitan dengan istilah negara atau dengan kata
lain penduduk dan warga negara merupakan produk negara.

Keberadaan negara' ini sangat penting seperti yang
dikemukan oleh para ahri poritik, yang menyebutkan sarah satu
persyaratan dari sebuah negara yang berdaulat, yaitu adanya
penduduk yang menempati atau berada dalam wilayah negara
tersebut.
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Penduduk atau warga negara dan negara saling ketergan-
tungan, tidak ada negara yang tanpa adanya penduduk atau
warga negara sebaliknya tidak ada penduduk atau warga nega-
ra yang tanpa negara. Saling ketergantungan di antara keduan-
ya membangun semacam ke saling dukungan dalam antar kon-
sep pemahaman.

Secara formal seseorang atau sekelompok orang dapat di
sebut sebagai penduduk ketika orang itu memiliki kartu iden-
titas, yang acapkali dikenal dengan sebutan kartu tanda pen-
duduk atau disingkat KTP. Kartu tanda penduduk ini menjadi
simbol atau identitas bahwa seseorang itu penduduk suatu
nega ra.

Adapun ilmu yang berfokus pada masalah penduduk ini
adalah demografi, yang hanya terbatas pada fakta dan peng-
umpulan data. Faktor yang penting dalam masalah kepen-
dudukan adalah kesadaran. Misalnya apakah masalah dengan
jumlah anak yang banyak, bagaimana kesehatan, kebebasan,
pengetahuan dan pembiayaan penduduk.

Masalah penduduk ini tidak terlepas dari konteks biolo-
gi dan kebudayaan, sebab dalam prosesRya makhluk manu-
sia mengalami peristiwa biologis, seperti kelahiran, hidup dan
mati. Demikian juga dengan perlunya pangan untuk hidup dan
berproduksi dalam memperoleh keturunannya (Soelaeman,
2001).

Dalam hal ini kadangkala ada negara yang jumlah pen-
duduknya sangat banyak dan ada negara yang jumlah pen-
duduknya sedikit. Bagi hegara yang mampu mengelola pen-
duduknya, maka jumlah penduduk yang sangat banyak bukan
lah sebuah masaah tetapi malah sebuah keuntungan, karena
jumlah penduduk yang sangat banyak mendorong pembangu-
nan negaranya menjadi lebih baik.
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Sebaliknya bagi negara yang tidak mampu mengelola pen-
duduknya maka jumlah penduduk yang sangat banyak akan
menjadi sebuah masalah, karena penduduk yang sangat ban-
yak tanpa ada pengelolaan akan menimbulkan masalah-mas-
alah sosial dan budaya, seperti kriminalitas yang meningkat,
pengangguran yang meningkat dan sebagainya,

Namun bagi negara yang memiliki kemampuan mengelola
penduduknya akan merasa sebuah masalah jika jumlah pen-
duduknya sedikit, sehingga biasanya negara jenis ini akan men-
gambil atau menerima kehadiran penduduk negara lain untuk
dijadikan pekerja di negara tersebut.

Sebaliknya bagi negara yang tidak mampu mengelola pen-
duduknya akan merasa beruntung jika jumlah penduduknya
sedikit, karena negara tersebut tidak perlu rumit dalam menge-
lola penduduknya tersebut.

Ketika seseorang sudah menjadi penduduk maka seseo-
rang atau sekelompok orang itu memiliki kewajiban-kewajiban
terhadap negara. Tuntutan kewajiban sebagai warga negara ini
maka seseorang atau sekelompok orang tersebut menjadi dise_
but sebagai warga negara dari suatu negara.

Di Indonesia karakteristik tentang warga negara ini tercan_
tum jelas dalam Undang-Undang Nomor l_2 tahun 2006, yang
menyebutkan sebagai berikut:

Pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perun_
dang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah
Republik lndonesia dengan negara lain sebelum Undang_Un_
dang ini berlaku sudah menjadi warga negaralndonesia;

Kedua, anak yang Iahii.dari perkawinan yang sah dari seo_
rang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
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Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seo_
rang ayah warga negara lndonesia dan ibu warga negara asing;

Keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga negara sing dan ibu war.ga negara lndone_
sia;

Kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seo_
rang ibu warga negara lndonesia, tetapiayahnya tidak mempu_
nyai kewa rganegaraan ata u hukum asal ayahnya tidak member_
ikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

Keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sahdan
ayahnya warga negara lndonesia;

Ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari
seorang ibu warga negara lndonesia;

Kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yangsah
dari seorang ibu warga negara sing yang diakui oleh seoran-
gayah warga negara lndonesia sebagai anaknya dan pengakuan
itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau be-
lum menikah;

Kesembilan, anak yang lahir di wilayah negara Republik
lndonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganeg-
araan ayah dan ibunya;

Kesepuluh, anak yang baru lahir ditemukan di wilayah neg-
ara Republik lndonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

Kesebelas, anak yang baru lahir di wilayah negara republik
lndonesia dari seorang'ayah dan ibu warga negara lndonesia
yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dila-
hirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang
bersangkutan;

38



Penduduk Dan Warga Negara

Keduabelas, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah
dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah
atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah
atau menyatakan janji setia.

Konsep warga negara lebih diatur secara jelas dan rin-
ci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini berbeda
dibandingkan konsep penduduk tidak terlalu rinci di atur da-
lam peraturan perundang-undangan. Konsep penduduk dalam
peraturan perundang-undangan lebih mengacu pada penger-
tian dan tata cara dalam administrasi pemerintahan.

Ternyata sebagai warga negara lndonesia tidak saja memi-
liki kewajiban yang mesfi dipenuhi tetapijuga memiliki hak-hak
warga negara lndonesia yang diatur dalam Amandemen UUD
1945, sebagai berikut:

Pertama, setiap orang berhak atas pekerjaan dan peng-
hidupan yang layak. Setiap warga negara dalam negara lndo-
nesia memiliki haknya untuk bekerja pada bidang apapun atau
mendapatkan pekerjaan pada bidang apapun;

Kedua, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertah-
ankan kehidupan, Setiap warga negara berhak hidup dan mem-
pertahankan hidupnya dalam negara lndonesia;

Ketiga, setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap
warga negara memiliki hak membentuk dan mengembangkan
keluarga dengan warga negara lainnya dalam negara lndonesia;

Keempat, setiap orang dijamin kemerdekaannya dalam
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan. Setiap warga negara dijamin haknya membentuk
organisasi masyarakat maupun menyatakan pendapatnya den-
gan lisan dan tulisan dalam negara lndonesia;
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Kelima, setiap orang berhak mengembangkandiri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhakmendapat pendidikan
dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraa n umat manusia;

Keenam, setiap orang berhak memajukan dirinya mem-
perjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun mas-
yarakat, bangsa dan negaranya. Setiap warga negara memilik
hak ikut memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa
dan negara lndonesia sesuai dengan Pancasila;

Ketujuh, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum. Setiap warga negara memiliki
hak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum
dalam negara lndonesia;

Kedelapan, setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Setiap warga negara memiliki hak mendapat-
kan upah dan gajih yang layak dari hasil bekerjanya dalam neg-
ara lndonesia;

Kesembilan, setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan sama dalam pemerintahan. Setiap warga negara
memiliki hak bekerja dalam struktur pemerintahan di negara
lndonesia;

Kesepuluh, setiap orang berhak atas status kewarganeg-
araan. Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan status
kewarganega raannya dalamnegara lndonesia;

Kesebelas, setiap orang bebas memeluk agama dan berib-
adat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memeilih tem-
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pat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta ber-
hak kembali;

Keduabelas, setiap orang berhak atas kebebasan menya-
kini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan
hati nuraninya. Setiap warga negara memiliki hak meyakini ke-
percayaannya dalam negara lndonesia;

Ketigabelas, setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mem-
peroleh, memiliki, menyimpan danmengolah, dan menyam-
paikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia;

Keempatbelas, setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda ser-
ta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman keta-
kutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang hak asasi;

Kelimabelas, setiap orang berhak untuk bebas dari pen_
yiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia dan berhak suaka politik dari negara lain. Setiap warga
negara memiliki hak terlepas dari penjajahan maupun penyik_
saan dalam negara lndonesia;

Keenambelas, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoreh pelayanan
kesehatan;

Ketujuhbelas, setiap brang berhak mendapatkan kemuda_
han dan perlakuan khusus untuk memperoreh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan perlakuan
yang sama dan keadilan dalam negara lndonesia;
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Kedelapanbelas, setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh se-
bagai manusia yang bermartabat. Setiap warga negara memiliki
hak mendapatkan jaminan sosial dalam negara lndonesia;

Kesembilanbelas, setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Setiap warga negara
memiliki hak untuk memiliki kepemilikan pribadi dalam negara
lndonesia;

Keduapuluh, hak untuk hidup, hak untuk tidak disikasa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi diha-
dapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi da-
lam keadaan apa pun;

Keduapuluhsatu, setiap orang berhak bebas dari per-
lakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapa-
tkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrim-
inafif itu. Setiap warga negara memiliki hak terbebas dari
perlakuan diskriminatif dan mendapat perlindungan dar"i per-
lakuan diskriminatif tersebut dalam negara lndonesia.
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SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting da-
lam suatu negara dalam rangka menjaga keberlanjutan negara

tersebut di masa akan datang. Tanpa adanya pengembangan

sumber daya manusia dalam suatu negara maka keberlanjutan
negara tersebut bisa dikatakan tidak akan berlanjut.

Saat ini semua negara yang ada di dunia saling berkompe-
tisi mengembangkan sumber daya manusianya, karena semua
negara yang ada di dunia menyadari bahwa hanya melalui
pengembangan sumber daya manusia saja yang dapat mening-
katkan kehidupan negara menjadi lebih baik.

Menurut Gomes (L997) pengembangan sumber daya ma-
nusia dapat dilihat dari perspektif sosio-kultural, yaitu sebagai

berikut:

Pertama, harkat dan martabat manusia. Sebagai manusia
setiap orang tentu menghendaki kehidupan yang lebih baik. Hal

ini hanya bisa diwujudkan jika orang mempunyaipekerjaan ter-
tentu. Kesempatan berkarya merupakan upaya untuk mening-
katkan harkat dan martabatnya. Harkat dan martabat tidakbisa
diukur dari hal-hal yang bersifat kebendaan, tetapi juga men-
cakup hal-hal non fisik. Orang bekerja tidaklagi semata-mata
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, melainkan juga

menghendaki diwujudkannya kebutuhan sosio-psikologis.
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Kedua, tidak bebas nilai. pemenuhan kebutuhan sosio-bi_
ologis terikatpada norma-norma sosial yang berlaku di dalam
masyarakat dimana orang itu menjadi bagian. Nilai-nilai itu lah
yang menentukan baik buruknya, wajar tidaknya dan sekaligus
menjadi barometer penilaian bagi seseorang. Nilai-nilai ini bi-
asanya bersifat khas terikat pada karakteristik suatu masyarakat
te rte nt u.

Tidak ada dua organisasi yang persis sama dalam segala
hal. Nilai-nilai dalam suatu organisasi biasanya sangat erat kai-
tannya dengan unsur-unsur, seperti sejarah organisasi, dasar
falsafah pembentukan organisasi, falsafah hidup pendiri or-
ganisasi, jenis kegiatan organisasi, konfigurasi anggota organi_
sasi, para stakeholders yang harus dihadapi organisasi dan ba-
ra ng-bara ngjasa yang dihasilkan organisasi.

Tujuan utama dari pengembangan sumber daya manusia
adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manu-
sia terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas
organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami bahwa
semua kegiatan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya
sangat tergantung pada manusia yang mengelola organisasi itu.
oleh sebab itu sumber daya manusiatersebut harus dikelola se-
demikian rupa sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam
mencapai misi dan tujuan organisasi (Notoatmodjo, 2003).

Kemudian menurutnya tujuan ini dapat dijabarkan ke da-
lam 4 tujuan yang lebih operasional, sebagai berikut:

Pertama, tujuan masyarakat. Untuk bertanggung jawab
secara sosial dalam hal kebutuhan dan tantanganyang timbul
dari masyarakat. suatu oragnisasi yang berada di tengah-tengah
masyarakat diharapkan membawa manfaat atau keuntungan
bagi masyarakat. oleh karena itu suatu organisasi mempunyai
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tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusianya
agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat.

Kedua, tujuan organisasi. Untuk mengenal bahwa pengem-
bangan sumberdaya manusia itu ada, perlu memberikan kontri-
busi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan.
Pengembangan sumberdaya manusia bukan lah suatu tujuan
dana akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat
untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara
keseluruhan. Oleh sebab itu suatu unit atau bagian pengem-
bangan sumber daya manusiadi suatu organisasi diadakan un-
tuk melayani bagian-bagian lain organisasi tersebut.

Ketiga, tujuan fungsi. Untuk memelihara kontribusi ba-
gian-bagian lain agar sumber daya manusia dalam tiap bagian
melaksanakan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain setiap
sumber daya manusia dalam organisasi itu menjalankan fung-
sinya dengan baik.

Keempat, tujuan personel. Untuk membantu pegawai
dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya, dalam rangka pen-
capaian tujuan organisasinya. Tujuan-tujuan pribadi pegawai
seharusnya dipenuhi, dan ini sudah merupakan motivasi dan
pemeliharaan terhadap karyawan itu,

Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu
organisasi. Apa pun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat
berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan da-
lam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.
Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan
organisasi.

Peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi
bisnis dapatdi elaborasi dari segi teori sumber daya , dimana
fungsi oragnisasi adalah mengerahkan seluruh sumber daya
atau kemampuan internal untuk mengahadapi kepentingan
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pasar sebagaifaktor eksternal utama. Sumber daya sebagaima_
na disebutkan di atas, adalah sumber daya manusia strategis
yang memberikan nilai tambah sebagai tolak ukur sebagai ke_
berhasilan bisnis (Widhyharto, 201,1.).

Unsur-unsur variabel dalam sumber daya manusia me_
liputi kemampuan, sikap, nilai, kebutuhan dan karakteristik
demografisnya, Unsur-unsur sumber daya manusia tersebut
sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti nor_
ma-norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan dan
peluang-peluang yang tersedia. Unsur-unsur tersebut pada gili-
rannya akan mempengaruhi peranan dan perilaku manajer da_
lam organisasi. Orang-orang dalam organisasi dapat dibedakan
satu dengan yang lainnya berdasarkan variabel-variabel terse-
but (Gomes,1997).

Kemampuan. Kemampuan diartikan dengan potensi yang
dimiliki individu atau manusianya yang terwujud dalam keah-
lian atau pendidikan atau pelatihan. lndividu yang memiliki
keahlian/pendidikan/pelatihan diasumsikan memiliki kemam_
puan dalam hal sumber daya manusia.

Sikap. Sikap diartikan dengan karakter dalam individunya
yang diwujudkan dalam bertindak atau merespon orang lain.
sikap ini menjadi ciri sumber daya manusia seorang individu,
misalnya sikap koperatif atau sikap pemarah dalam menyele_
saikan pekerjaanya di sebuah organisasi atau perusahaan.

Nilai. Nilai diartikan dengan orientasi individu dalam mer-
espon lingkungannya. Nilai-nilai ini bisa terwujud dalam ben-
tuk tanggung jawab atau kesetiaan seseorang individu. Nilai ini
menjadi ciri sumber daya manusia daram penyelesaian peker-
jaannya di sebuah organisasi atau perusahaan.

Kebutuhan. Kebutuhan diartikan dengan kebutuhan akan
sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Jika

46



Sumber Dava \lanrrs.ie

memang dibutuhkan sumber daya manusia maka akan dilaku-
kan pengembangan sumber daya manusia, sebaliknya jika tidak
dibutuhkan sumber daya manusia maka tidak akan dilakukan
pengembangan sumber daya manusia.

Karakteristik demografis. Karakteristik demografis di sini
d ia rti ka n denga n ka ra kteristi k pend ud u knya, ka ra kteristi k pen-
duduk ini bisa mencakup usia, kesukuan dan sebagainya, Usia
misalnya apakah penduduknya banyak yang berusia produktif
atau banyak yang berusia tidak produktif.

Variabel-variabel dalanr sumber daya manusia ini sangat
memperngaruhi keberlanjutan suatu organisasi atau perusa-
haan dalam suatu negara. Jika variabel-variabel ini menunjuk-
kan kecenderungan yang baik maka penampilan organisasiatau
perusahaan yang cenderung baik, sebaliknya jika variabel-vari-
abel ini menunjukkan kecenderungan yang tidak baik maka
penampilan organisasi atau perusahaan cenderung tidak baik.

Orang-orang yang terlibat dalam organisasi biasanya
memiliki karakteristik dalam hal unsur-unsur tersebut yang sal-
ing berbeda antara satu dengan yang lainnya, termasuk mana-
jernya. Perbedaan-perbedaan seperti itu sangat penting untuk
diketahui oleh manajernya, dan sedapat mungkin mengako-
modasikannya. Pengakuan atas perbedaan potensi-potensi itu
juga menuntut adanya penyesuaian manajer terhadap karak-
teristik-karakteristik tersebut. Sebaliknya, peranan dan per-
ilaku manajer mempengaruhi unsur-unsur sumber daya manu-
sia, dan yang ini seterusnya juga akan berpengaruh terhadap
I i ngku nga n nya.

Kemudian Harvey (1986) mengemukakan 9 kecenderun-
gaR utama yang terjadi di beberapa perusahaan swasta mau-
pun organisasi pemerintahdi Amerika Serikat, yaitu sebagai
berikut:
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Pertama, meningkatnya fungsi sumberdaya manusia;

Kedua, terjadinya perubahan ke arah pengawasan dan

kebijaksanaan yang tersentralisasi dan pelaksanaan-pelak-

sanaa n ya ng terdesentralisasi;

Ketiga, men i ngkatnya penge m ba nga n ma naje men;

Keempat, meningkatnya otomatisasi dan pengemban-
gan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia;

Kelima, meningkatnya integrasi program sumber daya

manusia;

Keenam, meningkatnya perubahan kearah sistem mer-
it dan akuntabilitas;

Ketuju h, me ni ngkatnya perhatia n terhada p si ka p-si ka p

dari para pekerja;

Kedelapan, meningkatnya perhatian terhadap budaya

dan nilai-nilai organisasi;

Kesembilan, meningkatnya dan meluasnya pro-
gram-progra m perbaikan produ klivitas.

Ada beberapa kondisi yang acapkali menjadi pendorong
dalam pengembangan sumber daya nranusia dalam sebuah
negara, sebagai berikut:

Pertama, kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian yang

membaik atau meningkat dalam suatu negara akan mendorong
kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia, mem-
baiknya kondisi ekonomi negara mendorong pertumbuhan
perusahaan dan munculnya spesialisasi fungsi-fungsi kelem-
bagaan dalam negara sehingga kondisi ini membutuhkan ban-
yak sumber daya manusia untuk menduduki posisi-posisi pada
perusahaan maupun di lembaga yang spealisasi tersebut.
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Sebaliknya kondisi perekonomian yang buruk, seperti ter-
jadinya resesi ekonomi yang berkepanjangan dalam suatu neg-
ara akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan-perusa-
haan dan organisasi pemerintah yang otomatis akan berlanjut
pada pengurangan pekerja dan pengangguran yang meluas,
maka pengembangan sumber daya manusia juga akan men-
galami kematian.

Kedua, kondisi politik. Kondisi politik yang stabil dalam
suatu negara akan menciptakan kepercayaan politik pasar ter-
hadap negara, yang berdampak pada meningkatnya investasi
ekonomi sehingga menumbuhkan perusahaan dan kelem-
bagaan ekonomi baru yang menuntut adanya pengembangan
sumber daya manusia untuk menduduki posisi pada perusa-
haan dan kelembagaan ekonomi baru tersebut.

Sebaliknya kondisi politik yang chaos (kacau) dalam suatu
negara akan menciptakan ketidakpercayaan investor mena-
namkan modalnya, dan pelarian para investor yang otomatis
memposisikan banyak perusahaan-perusahaan yang mengala-
mi kehancuran sehingga pengembangan sumber daya manusia
juga mengalami kematian.

Ketiga, kondisi sosial/budaya. Kondisi sosial/budaya mas-
yarakat yang koperatif dan kompetitif dalam suatu negara akan
mendorong semangat wirausaha dan tumbuhnya unit usaha
baru yang mendorong permintaan pengembangan sumber
daya manusia untuk mengisi posisi-posisi di unit usaha baru
tersebut,

Sebaliknya kondisi'sosial/budaya yang tidak koperatif dan
tidak kompetitif dalam suatu negara akan melemahkan seman-
gat wirausaha dan stagnannya pertumbuhan unit usaha baru,
sehingga berdampak pada menurunnya permintaan terhadap
pengembangan sumber daya manusia.
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Keempat, kondisi teknologi. Kondisi teknologi yang cang-
gih dan megikuti perkembangan zaman dalam suatu negara
akan mendorong berkembangan spesialisasi pekerjaan yang
otomatis akan menuntut pertumbuhan permintaan pengem-
bangan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kecanggihan
teknologi tersebut.

Sebaliknya kondisi teknologi yang sederhana dan tidak
mengikuti perkembangan zaman dalam suatu negara akan ber-
dampak pada tidak berkembangnya spesialisasi pekerjaan yang
berbasis teknologi, sehingga hal ini akan menurunkan dan me-
niadakan pengembangan sumber daya manusia.
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BAB VII

ILMU DAN TEKNOLOGI

llmu acapkali disamakan dengan sains, keduanya diasum-
sikan dua hal yang sama tetapi berbeda penyebutan. Kadang
kala orang menggunakan kata ini secara bergantian, misalnya
suatu ketika dalam percakapan menggunakan kata sains na-
mun dalam kesempatan lain menggunakan kata ilmu.

Keduanya sains maupun ilmu hanya merujuk pada istilah
pengetahuan, seperti sains pengetahuan atau ilmu pengeta-
huan. Jika keduanya dibicarakan semua orang pasti cenderung
tahu bahwa yang dibicarakan itu merujuk pada yang dimaksud
tersebut yaitu pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh manusia.

llmu atau sains adalah pengetahuan tentang fakta-fak-
ta, baik natura atau sosial, yang berlaku umum dan sistemik.
Karena ilmu berlaku umum, maka darinya dapat disimpulkan
pernyataa n-pernyataa n ya ng didasa rka n pada be bera pa ka i da h

umum pula. llmu tidak lain dari suatu pengetahuan yang sudah
terorganisir serta tersusun secara sistematik menurut kaidah
umum (Nazir, 1988).

Kemudian di kalangan ilmuan ada keseragaman pendapat,
bahwa ilmu itu selalu tersusun dari pengetahuan secara tera-
tui yang diperoleh dengan pangkal rumpun tertentu dengan
sistematis, metodis, rasional, empiris, umum dan akumulatif.
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Sementara itu pengetahuan sebagai sebuah filasafat memiliki
ragam pandangan.

llmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak
bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan pergu-
ruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang
kepada diri kita sendiri, apakah sebenarnya yang saya ketahui
tentang ilmu? Apakah ciri-cirinya yang hakiki yang membeda-
kan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya yang buka
ilmu? Bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan penge-
tahuan yang benar? Kreteria apa yang kita pakai dalam menen-
tukan kebenaran secara ilmiah? Mengapa kita mesti mempela-
jari ilmu? (Suriasumantri, 2010).

Sementara itu sains adalah pengetahuan yang terhimpun
dan yang tersistematis dan biasanya terbatas pada peristiwa
alam. Kemajuan sains bukan hanya ditandai oleh suatu peng-
himpunan fakta-fakta, tetapi lebih lagi oleh timbulnya suatu
metode ilmiah dan suatu sikap ilmiah. Terbinanya suatu metode
ilmiah dan suatu sikap ilmiah adalah proses dan hasilnya adalah
himpunan pengetahuan yang tersusun itu. Sains tumbuh dari
sifat-sifat yang sudah merupakan kodrat manusia (Noerdin,
1e86).

Sepertinya antara sains dan ilmu berbeda dalam spesifik
fokusnya saja, sains lebih mengacu pada ilmu-ilmu alam se-
dangkan ilmu mencakup keduanya yaitu ilmu-ilmu alam dan
ilmu-ilmu sosial. lni sebab mengapa akhirnya pada ilmu-ilmu
sosial jarang digunakan penyebutan sains.

Soelaeman (200i.) mehgemukakan untuk mencapai suatu
pengetahuan yang ilmiah dan objektif diperlukan sikap yang
bersifat ilmiah. sikap yang bersifat ilmiah itu meliputi empat
hal, sebagai berikut:
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Pertama, tidak ada perasaan yang bersifat pamrih dalam
mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif. Pencarian temuan
keilmuan dilakukan tanpa mengharapkan apapun atau untuk
kepentingan diri sendiri, tetapi hanya untuk kesejahteraan
umat manusia atau kepentingan umum umat manusia;

Kedua, selektil mengadakan pemilihan terhadap proble-
ma yang dihadapi supaya didukung oleh fakta atau gejala, dan
mengadakan pemilihan terhadap hipotesis yang ada. Proble-
ma yang dipilih memang benar-benar berdasarkan fakta yang
terjadi di masyarakat atau di alam, jadi bukan fakta yang tidak
dapat dibuktikan;

Ketiga, kepercayaan yang layak terhadap kenyataan yang
tak dapat diubah maupun terhadap alat indera dan budi yang
digunakan untuk mencapai ilmu. Fakta-fakta yang mendasari
temuan memang dapat dibuktikan dengan panca indera manu-
sia dan dapat digali kebenarannya secara nyata;

Keempat, merasa pasti bahwa setiap pendapat, teori mau-
pun aksioma terdahulu telah mencapai kepastian namun ma-
sih terbuka untuk dibuktikan kembali. Temuan terori tersebut
dapat diulang secara terus menerus dan dibuktikan kebenaran-
nya pada situasi yang sama maupun pada situasi yang berbeda.

Secara lebih detail Suriasumantri (2010), mengemukakan
bahwa ilmu dapat dipandang sebagai produk, proses dan para-

digma. llmu dipandang sebagai produk, artinya ilmu diperoleh
dari hasil metode keilmuan yang diakui secara umum dan uni-
versal sifatnya. llmu dapat diuji kebenarannya sehingga tidak
mustahil suatu teori ying sudah mapan suatu saat dapat di-
tumbangkan oleh teori lainnya.

llmu dipandang sebagai proses artinya ilmu merupakan ha-
sil dari kegiatan yang berusaha memahami alam, manusia dan
perilakunya baik secara individu maupun kelompok. Sementara
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itu ilmu sebagai paradigma, artinya selain universal, komunal
juga alat meyaklnkan sekaligus dapat skeptis, tidak begitu saja
mudah menerima kebenaran.

llmu Iahir karena manusia diberkatiTuhan suatu sifat ingin
tahu. Keingintahuan seseorang terhadap permasalahan di se-
kelilingnya dapat menjurus kepada keingintahuan ilmiah. Mis-
alnya, dari pertanyaan apakah bulan mengelilingi bumi, apakah
matahari mengelilingi bumi, timbul keinginan untuk mengada-
kan pengamatan seara sistematik, yang akhirnya melahirkan
kesimpulan bahwa bumiitu bulat, bahwa bulan mengelilingima-
tahari dan bu mi juga mengelilingi matahari. Demikian juga den-
gan ilmu-ilmu sosial, keingintahuan tentang masalah-masalah
sosial telah membuat orang mengadakan pengamatan-pen-
gamatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena so-
sial seperti Sosiologi, Antropologi dan sebagainya (Nazir; j_ggg).

llmu-ilmu tersebut pada dasarnya berisikan teori-teori dan
konsep-konsep yang merupakan hasil pemikiran tersebut ten-
tunya harus diterapkan, agar mempunyai manfaat yang nyata
bagi kemakmuran spiritual dan material umat manusia. pen-
erapan pemikiran-pemikiran tersebut terwujud dalam perang_
kat kegiatan-kegiatan yang lazim disebut teknologi. Teknologi
ini tidak hanya bekaitan dengan ilmu teknik akan tetapi juga
berhubungan dengan ilmu-ilmu perilaku atau ilmu-ilmu sosial
(Soekanto, 2009).

Namun penerapan sistem ilmu pengetahuan tidak lepas
dari berdirinya banyak sekolahan. Sekolahan teknik pertama,
Ecole de Ponts et Choussees didirikan di prancis 1747, kemudi-
an sekolah pertanian pertama tahun L77O dan sekolah pertam_
bangan pertama didirikan tahun L776. Baik sekolah pertanian
maupun sekolah pertambangan tersebut, keduanya didirikan di
Jerman. Hampir bersamaan pada tahun 1794, sekolah teknik
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pertama, Ecole Polytechnique, Prancis didirikan dengan meng-
hasilkan ahli-ahli di bidang teknik (Susilo, 2OI2)

Kemudian antara tahun L820 - 1850, pendidikan dan
praktek medik direorganisasi sebagai teknologi sistematik. Ahli
kimia Jerman Justus Von Leibig (1803-j.873)memnafaatkan
ilmu pengetahuan pertama kali untuk membuat pupuk-pupuk
buatan, selain itu membuat suatu cara untuk mengawetkan
protein hewani dari sari daging (Drucker, LggT).

Akan tetapi ilmu-ilmu eksak dan sosial dari segi manfaatn-
ya tidak saling dipisahkan. Pelbagai keadaan kesenjangan atau
keterbelakangan. Peru bahan-perubahan yang diseba bkan oleh
penggunaan ilmu-ilmu eksak dan teknologinya, senantiasa ha-
rus didampingi dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial. perubah-
an-perubahan yang terjadi di bidang kehidupan materil, tidak
mungkin bermanfaat bagi umat manusia, apabila tidak disertai
dengan perubahan pada kepribadian manusia. Dengan adan-
ya proses alih teknologi dari masyarakat-masyarakat Barat dan
Timur ke lndonesia, misalnya masih diperlukan penyesuaian
pola, sikap tindak. Peralatan teknologi yang maju, misalnya ti-
dak hanya memerlukan studi keterampilan dalam penggunaan-
nya, akan tetapi juga memerlukan penyesuaian kepribadian
penggunanya. Kendaraan bermotor yang banyak berkeliaran
di lndonesia, misalnya secara fisik memeng mendorong warga
masyarakat untuk membeli dan menggunakannya. Jenis kenda-
raan bermotor tentu bahkan menjadi indikator bagi kedudukan
seseorang. Ketimpangan-ketimpangan tampak dengan nyata
oleh karena pola sikap tindak pembeli kendaraan bermotor ku-
rang mempersoalkan kualitas kendaraan yang dibelinya. Ting-
gi rendahnya kualitas kendaraan bermotor, erat hubungannya
dengan jaminan keselamatan bagi pengemudi dan penump-
ang. Hal ini kurangdiperhatikan, sehingga tidak jarang terja-
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di kecelakaan mengakibatkan korban jiwa, yang sebenarnya
disebabkan karena kualitas kendaraan bermotor yang rendah
(Soekanto, 2009).

Selain itu pengguna jenis kendaraan bermotor yang tidak
memiliki budaya lalu lintas yang tertib dan aman juga menye-
babkan kecelakaan, dimana pengguna si manusianya yang
asal-asalan saja menggunakan kendaraan bermotor dengan
seenaknya di jalan, tanpa mempelajari dan memahami cara
berkendaraan di jalan raya.

Salah satunya misalnyya penggunaan helm bagipengenda-
ra sepeda motor. Pelembagaan penggunaan helm tersebut me-
makan waktu yang cukup lama, oleh karena perkembangan
teknologi kendaraan bermotor di jalan raya, tidak didampingi
dengan perkembangan mentalitas. Bertambahnya jalan bebas
hambatan atau jalan layang bagi lalu lintas cepat, menimbulkan
kebutuhan pemakaian sabuk pengaman bagi pengendara dan
penumpang kendaraan bermotor. Hal inidisebabkan oleh kare-
na adanya ketentuan penggunaan kendaraan bermotor dengan
kemampuan kecepatan tinggi. Seyogianya pembuatan jalan
bebas hambatan atau jenis jalan raya lainnya bagi kendaraan
lalu lintas cepat, disertai dengan penyuluhan dan pendidikan
untuk menggunakan alat-alat pengaman tertentu misalnya sa_
buk pengaman, helm, dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terja_
di maka besar kemungkinan akan timbul kesulitan untuk me_
wajibkan pengendara dan penumpang menggunakan alat-alat
penga man tersebut (Soeka nto, 2009).

A. Teknologi

Antara teknologi dan sains, keduanya tidak dapat dipisah_
kan dan ditinggalkan, keduanya taut bertaut dan tertambat
satu sama lain. Perkembangan yang satu hanya akan memun_
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gkinkan dengan dan akan digalakkan oleh perkembangan yang
lain, keduanya saling topang-menopang, tolong-menolong dan
saling tarik-menarik mencari dan mengejar kesempurnaan.
Sains dan teknologi tidak lepas dari kodrat manusia, tumbuhn-
ya karena sifat manusia, dan keduanya adalah untuk memberi-
kan kepuasan kepada manusia (Noerdin, 1986).

Sebagai contoh, teori induksi Maxwell menjadi dasar un-
tuk membangun generator listrik raksasa, tanpanya kota-kota
besar tidak akan bisa hidup. Contoh lain kemampuan kimia
analitik untuk analisa renik (zat dalam jumlah sangat kecil) tel-
ah membuka jalan untuk pembuatan zat yang sangat murni,
yang merupakan bahan pokok untuk industri transistor yang
selanjutnya dipakai dalam industri elektronika. Perkemban-
gan elektronika sebaliknya memungkinkan konstruksi alat baru
yang meningkatkan kemampuan kimia analitik lagi, misalnya
suatu alat baru, spektrometer serapan atom, dan banyak lagi
lainnya (Noerdin, 1986).

Di sini Toffler (L970) mengumpamakan teknologi itu se-
bagai mesin yang besar atau sebuah akselerator yang dasyat,
dan ilmu pengetahuan sebagai bahan bakarnya. Dengan
meningkatnya ilmu pengetahuan secara kuantitatif dan kual-
itatif, maka kian meningkat proses akselerasi yang ditimbul-
kan oleh mesin pengubah, lebih-lebih teknologi yang mampu
menghasilkan teknologi yang lebih banyak dan lebih baik,

Kemudian teknologi tidak terlepas dari individu maupun
masyarakat. lndividu maupun masyarakat membutuhkan te-
knologi dalam kehidupannya. Sesederhana apa pun teknologi
itu tidak ada individu maupun masyarakat yang tidak memilik-
inya, teknologi disadari sebagai sesuatu yang penting dalam ke-
hidupan manusia.
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Peter F Druker menyatakan bahwa mulai tahun 1700-an
dalam jangka waktu yang relatif pendek (kurang lebih 50 ta-
hun), teknologi telah berkembang. Menurutnya, kata teknologi
berasal daritechne yang artinya misteri keahlian dalam sebuah
sistem kerajinan tangan, sedangkan logi arltnya pengetahuan
yang tersusun secara sistematis dan mempunyai tujuan ter-
te ntu.

Teknologi memperlihatkan fenomenanya dalam mas-
yarakat sebagai hal impersonal dan memiliki otonomi mengu-
bah setiap bidang kehidupan manusia menjadi lingkup teknis.
Di sini Ellul (1964), menyamakan pengertian teknik dan te-
knologi, menurutnya istilah teknik digunakan fidak hanya untuk
mesin, tetapi juga teknologi atau prosedur untuk memperoleh
hasilnya, dan totalitas metode yang dicapai secara rasional dan
efesien dalam setiap bidang aktivitas manusia. Jadi teknik/te-
knologi adalah berbagai usaha, metode dan cara untuk mem-
peroleh hasil yang sudah distandarisasi dan diperhitungkan se-
belu m nya (Soelaeman, }OOL).

Teknologi memiliki banyak ciefinisi, yang pertama, kata ini
mengacu pada sebuah objek fisik atau artefak,seperti mobil.
Kedua, mengacu pada sebuah kegiatan atau proses - sistem
produksi mobil, pola-pola organisasi di sekitar teknologi kend-
araan, perilaku dan pengharapan dari pengguna mobil dan se_
bagainya. Ketiga, teknologi bisa merujuk pada pengetahuan
dan keterampilan yang diperlukan dalam produksi atau peng-
gunaan teknologi - kahlian yang diperlukan untuk mendesain
dan menggunakan mobil, dan juga imej budaya yang lebih luas
yang ditimbulkan dan ditopang oleh industri mobil (Kuper &
Kuper; 2000).

Secara konvensional, teknologi telah menjadi pusat perha_
tian llmu sosial dan melihat dampaknya terhadap masyarakat,
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atau secara lebih sepesifik, atas dampaknya pada tenaga kerja
dan organisasi. Asumsinya teknologi memiliki kapasitas untuk
menentukan jalannya evolusi sejarah.

Teknologi yang berkembang dengan pesat, meliputi berb-
agai bidang kehidupan manusia. Masa sekarang nampaknya
sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bah-
kan sudah merupakan kebutuhan manusia. Awal perkemban-
gan teknik yang sebelumnya merupakan bagian dari ilmu atau
bergantung dari ilmu, sekarang ilmu dapat pula bergantung
pada teknologi. Contoh dengan berkembang pesatnya teknolo-
gi komputer dan teknologi satelit ruang angkasa, maka diper-
oleh pengetahuan baru dari hasil kerja kedua produk teknologi
tersebut. Ellul (196a) mengemukakan cakupan bidang teknolo-
gi tersebut, sebagai berikut:

Pertama, bidang ekonomi, dimana teknologi mampu
menghasilkan barang-barang industri, dan mampu mengkon-
sentrasikan kapital sehingga terjadi sentralisasi ekonomi, serta
terserapnya ilmu ekonomi ke dalam teknologi;

Kedua, bidang organisasional seperti administrasi, pemer-
intahan, manajemen, hukum dan militer. Contohnya dalam or-
ganisasi negara yang memberikan jasa dan layanan secara ef-
esien melalui penggunaan aplikasi alat-alat teknologi;

Ketiga, bidang manusiawi seperti pendidikan, olah raga,
hiburan dan obat-obatan. Teknologi sudah menguasai seluruh
sektor kehidupan manusia, manusia semakin harus beradaftasi
dengan dunia teknologi dan tidak ada lagi unsur pribadi manu-
sia yang bebas dari pehgaruh teknologi (Soelaeman, 2001).

Teknologi sudah merambah seluruh kehidupan manusia,
teknologi memudahkan capaian keinginan manusia maupun
memudahkan kehidupan manusia sehingga yang lama-ke-
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lamaan teknologi ini menjadikan manusia ketagihan untuk
menggu na kannya sela I u dalam kehidupan sehari-harinya.

Menurut Soelaeman (2001"), teknologi-teknologi manu-
siawi yang dirasakan pada masyarakat teknologi, terlihat dari
kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Manusia pada saat ini
telah begitu jauh dipengaruhi oleh teknologi. Gambaran kondi-
si tersebut sebagai berikut:

Pertama, situasi tertekan. Manusia mengalami ketegan-
gan akibat penyerapan teknologi dan mekanisme teknologi,
Manusia melebur dengan mekanisme teknologi sehingga wak-
tu manusia dan pekerjaannya mengalami pergeseran. Pelebu-
ran manusia dengan mekanisme teknologi, menuntut kualitas
dari manusia, tetapi manusia itu sendiritidak hadir didalarnnya
atau dipekerjaannya. Contoh pada sistem industri ban berjalan,
seorang buruh meskipun sakit atau lelah, ataupun ada berita
duka bahwa anaknya sedang sekarat di rumah sakit, tetap tidak
dapat meninggalkan pekerjaannya karena akan membuat ma-
cet garis produksi dan upah bagi temannya. Keadaan tertekan
demikian, akan menghilangkan nilai-nilai sosial dan ketidak ma-
nusiawi lagi;

Kedua, perubahan ruang dan lingkungan manusia. Te-
knologi telah mengubah lingkungan manusia dan hakikat ma-
nusia. Contoh yang sederhana manusia dalam hal makan atau
tidur tidak ditentukan oleh lapar atau ngantuk tetapi diatur
oleh jam. Alat-alat transportasi telah mengubah jarak pola ko-
munikasi manusia. Lingkungan manusia menjadi terbatas, tidak
berhubungan dengan padang rumput, pantai, pohon-pohon
atau gunung secara langsung, yang ada hanya lah bangunan
tinggi yang padat sehingga sinar matahari pagi hari (banyak
mengandung sinar ultro violet) tidak sempat lagi menyentuh
permukaan kulit tubuh manusia;
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Ketiga, perubahan waktu dan gerak manusia. Akibat te-
knologi, manusia terlepas dari hakikat kehidupannya. Sebel-
umnya waktu diatur dan diukur sesuai dengan kebutuhan dan
peristiwa-peristiwa dalam hidup manusia, sifatnya alamiah dan
konkret. Namun sekarang waktu menjadi abstrak dengan pem-
bagian jam, menit dan detik. Waktu hanya mempunyai kuan-
titas belaka tidak ada nilai kualitas manusiawi atau sosial, se-
hingga irama kehidupan manusia tunduk kepada waktu yang
mekanistis dengan mengorbankan nilai kualitas manusiawi dan
nilai sosial;

Keempat, terbentuknya suatu masyarakat massa. Akibat
teknologi, manusia hanya membentuk masyarakat massa, art-
inya ada kesenjangan sebagai masyarakat kolektif. Hal ini di-
buktikan bila ada perubahan norma dalam masyarakat maka
akan muncul kegoncangan. Masyarakat kita masih memegang
nilai-nilai asli (primordial) seperti agama atau adat istiadat se-
cara ideologis, akan tetapi struktur masyarakat atau pun dunia
norma pokoknya tetap saja hukum ekonomi, politik atau per-
saingan kelas. Proses sekulerisasi sedang berjalan secara tidak
disadari. Proses massafikasi yang melanda kita dewasa ini, tel-
ah menghilangkan nilai-nilai hubungan sosial suatu komunitas.
Padahal inidividu itu perlu hubungan sosial. Terjadinya neuroso
obsesional atau gangguan syaraf menurut beberapa ahli, se-
bagai akibat hilangnya nilai-nilai hubungan sosial, yaitu kega-
galan adaptasi dan penggantian relasi-relasi komunal dengan
relasiyang bersifat teknis. Struktur sosiologis massal dipaksakan
oleh kekuatan-kekuatan teknologi dan kebijaksanaan ekonomi
(produk industri) yang melampaui kemampuan ma nusia;
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SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam kadangkala menjadi sangat urgen ke_
beradaannya dalam suatu negara, sehingga diasumsikan bahwa
sumber daya alam yang melimpah menjadi prasyarat kemajuan
suatu negara. Sumber daya alam yang melimpah akanmenjadi
modal awal bagi negara dalam rnelakukan proses pembangu_
nan di negaranya.

sebaliknya apabira sebuah negara tidak memiriki sumber
daya alam yang melimpah maka negara tersebut fidak akan
bisa maju atau melakukan pembangunan karena negara terse_
but tidak memiliki modar awar yang berupa sumber daya aram,
seperti minyak, batu bara, nikel, emas dan sebagainya.

Namun asumsi keberadaan sumber daya aram ini terberah
dalam realitas pembangunan, ketika bermunculan negara-neg_
ara baru yang maju dengan sumber daya alam dan tanpa sum-
ber daya alam. Negara maju dengan sumber daya alam yang
melimpah diwakili oleh negara Arab Saudi dan negara maju
yang tanpa memiliki sumber daya alam diwakili oleh jepang.

Kemudian ada juga negara yang memiliki sumber daya
alam yang sangat melimpah tetapi tidak mengalami kemajuan,
seperti negara Afrika. Negara ini sampai sekarang masing di_
rundung kemiskinan dan pertikaian di antara kerompok-kelom-
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pok mereka sendiriyang disebabkan adanya perebutan wilayah
kekuasaan.

Saat ini keberadaan sumber daya alam tidak lagi menja-
di faktor penentu kemajuan suatu negara, kadangkala ada saja

negara yang bisa maju dan modern dengan tanpa memiliki sum-
ber daya alam tetapi ada juga negara yang maju dan modern
dikarenakan memiliki sumber daya alam yang rnelimpah serta
ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah
tetapi tidakmengalami kemajuan dan kemodernan,

Kebanyakan sumber alam yang relevan bagi lingkungan
hidup pada umumnya tidak dimiliki oleh manusia perseoran-
gan. Udara yang kita hirup, air tanah yang ditimba atau di pom-
pa, begitu pula sungai, laut dan lain-lain sumber alam yang
penting untuk kelestarian lingkungan, pada umumnya tidak
dimiliki perseorangan. Oleh karena itu timbul kecenderungan
untuk menggunakannya secara boros, dan orang berbuat ter-
hadapnya tanpa memperhitungkan akibatnya kepada sumber
alam itu sendiri (Salim, L995).

Jenis sumber daya alam seperti ini biasanya disebut sum-
ber daya alam yang vital, yang menguasai hajat hidup orang
banyak, sehingga harus dimiliki oleh negara, dan bukan pero-
rangankarena akan menyebabkan kekacauan jika sumber daya
alam jenis ini dimiliki perorangan.

Air dipergunakan untuk keperluan industri, irigasi, peny-
aluran kotoran, air minum dan lain-lain tanpa mengindahkan
cara pemakaian terhadap .mutu dan kuantitas air itu sendiri.
Begitu pula berbagai kotoran dibuang ke udara tapa memper-
hitungkan pengaruhnya bagi udara yang dihirup manusia. Oleh
karena sumber-sumber alam serupa ini adalah gratis, maka ma-
nusia cenderung memakai secara berlebihan sehingga kemur-
nian dan keutuhannya cepat terganggu (Salim, 1995).
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Sampai saat ini masing-masing negara berbeda dalam

mengelola sumber daya alam vital dan menguasai hajat hid-

up orang banyak ini. Ada negara yang tidak menggratiskan air
atau bayar dengan biaya tertentu, walaupun airnya sudah dike-

lola menjadi bersih tetapi ada juga negara yang tetap meng-

gratiskan penggunaan air tersebut, walaupun juga air tersebut
sudah dikelola menjadi higeinis dan bersih.

Salim (1995) mengemukakan cara-cara lazim dalam men-
gelola sumber-sumber alam, sebagai berikut:

Pertama, memperbiarkan sumber alam yang penting bagi

lingkungan hidup digunakan oleh siapa saja yang mau dengan

pengaturan baru. Apabila penggunaan sumber alam air dan

udara belum diatur secara nasional maka lambat laun penggu-

naannya akan tidak terkendali. Air menjadi rebutan bagi keper-

luan irigasi, air industri, air minum, dan lain-lain karena kepent-

ingan masing-masing pemakai saling bertentangan maka jelas

timbul konflik dan keadaan yang jauh dari memuaskan;

Kedua, pengaturan pemerintah. Pemerintah menetapkan

berbagai standar untuk kualitas air, udara dan lain-lain sumber
alam yang pentingbagi lingkungan hidup. Berbagai peraturan

terhadap cara memakai sumber alam itu ditentukan. Pelangga-

ran terhadap cara penggunaan yang menyimpang dari standar
ini dikenakan hukuman. Cara ini dipakai dibanyak negara dan

pengalaman menunjukkan bahwa penerapan peraturan-pera-

turan ini tidak lah mudah. Data informasi untuk menetapkan

standar secara objektif kurang tersedia. Tetapi yang lebih sulit

adalah menetapkan peraturan ini secara ketat dan mengawasi
pelaksanaannya terhadap para pemakai yang tersebar luas;

Ketiga, penggunaan mekanisme ekonomi. Garis fikiran
adalah bahwa pencemar lingkungan dikenakan iuran atau
pungutan, sehingga manfaat marjinal dari perbaikan lingkun-
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gan dirasakan oleh sang pembayar, lebih menguntungkan
daripada meningkatnya biaya marjinal karena pungutan. Apa-
bila pabrik mencemarkan aiL maka pungutan yang dikenakan
atasnya diperkirakan akan memotivasi dirinya untukmencegah
pencemaran itu lebih lanjut. Apabila biaya untuk menggunakan
alat pencucian air limbah terlalu mahal, maka bisa digunakan
semacam pemotivasian, berupa umpamanya keringanan pa-
jak dan lain-lain, seprti fasilitas penanaman modal untuk men-
dorong pabrik mengurangi pencemaran air.

Kemudian Usman (2001), memetakan fihak-fihak yang ser-
ingkali terlibat dalam konflik sumber daya alam, sebagai beri-
kut:

Pertama, pemerintah, baik pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah sekarang ini,
pemerintah lokal memiliki kewenangan mengizinkan kekua-
tan-kekuatan bisnis dalam bidang sumber daya alam. Terlebih
beberapa daerah tertentu di lndonesia memiliki kewenan-
gan yang lebih istimewa, seperti Aceh memiliki kewenangan
yang lebih besar di bandingkan daerah-daerah lain di pulau

Jawa. Persoalannya, apakah pemerintah akan mengeksploita-
si alam secara besar-besaran untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah atau justru mementingkan pelestarian lingkungan
dengan sedikit konsekuensi keringnya pendapatan asli daerah
(PAD);

Kedua, pelaku bisnis, yakni para investor dan pengusaha
yang menanamkan sahamnya dalam bisnis sumber daya alam.
Banyak perusahaan (korporasi yang bergerak dalam bidang
sumber daya alam), baik yang mengeksploitasi minyak, bausit,
batu bara, air dan lain-lain. Misalnya untuk menobang industri
initidak sedikit air dieksploitasisetiap harinya. Jaditidak semua
bahan baku yang digunakan pabrik berasal dari negara asalnya/
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luar tetapi memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat da-
lam negara dimana industri ini berada;

Ketiga, masyarakat sekitar daerah eksploitasi sumber
daya alam. Tidak jarang masyarakat sekitar menerima dampak
langsung dari kerusakan lingkungan, yang tidak hanya aki-
bat lingkungan fisik rusak, tetapi menyebabkan berubahnya
lingkungan sosial. Misalnya tercemarnya Teluk Buyat,menye-
babkan masyarakat sekitar tidak bisa mengambil ikan-ikan
baik untuk konsumsi keluarga maupun demi meningkatkan
pendapatan mereka;

Keempat, organisasi-organisasi sosial yang memiliki
kepedulian terhadap kerusakan lingkungan sebagai eksploita-
si sumber daya alam. Di antaranya, organisasi peduli lingkun-
gan yang tumbuh dari konteks lokal, yang biasanya terbentuk
setelah adanya ancaman kerusakan lingkungan. Selain itu, ter-
masuk kelompok iniadalah organisasi lingkungan yang memiliki
jaringan nasional/internasional. Organisasi ini bersifat modern
dengan jaringan yang luas, baik di tingkat regional, nasional-
maupun internasional.

Dalam hal ini Aditjondro (2003), mengemukakan rincian
kom ponen-komponen peju a ng I ingku nga n, se baga i beri kut:

' 
Pertama, penyelamat lingkungan publik (public enveron-

mentalist), yaitu warga sekitar lokasi kerusakan lingkungan
yang berkepentingan penyelamatan lingkungan dengan meng-
gunakan sikap dan tindakan mereka. Dengan dipimpin tokoh
masya ra kat info rma l/fo rma l, masya ra kat da pat me nya m pa i ka n

dan memperjuangkan keluhan-keluhan mereka;

Kedua, penyelamat lingkungan terorganisasi (organized
enveronmentalist), yaitu kelompok yang bergerak melalui or-
ganisasi-organisasi yang khusus didirikan untuk mengartiku-
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lasikan isu-isu lingkungan. Kelebihan dari organisasi lingkungan
ini terletak pada jangkauan operasionalnya yang kadang sam-
pai di luar batas negara. Misalnya beberapa LSM lingkungan
bisa kompak bersama-sama menyuarakan isu merek ramah
lingkungan (eco-labeling) pada pelaku industri. Sebagaimana
syarat-syarat produk perdagangan bebas, produk industri terse-
but harus lah ramah lingkungan. Dalam artian proses dan pro-
duksi pabrik tidak menghasilkan dampak negatif bagi lingkun-
gan masyarakat sekitar. Akses jangkauan yang melewati batas
negara ini bisa mengampanyekan pada negara tujuan ekspor
produk pabrik untuk menolak produk-produk yang diekspor
dari perusahaan pencemar lingkungan;

Ketiga, orga nisasi gera ka n I i ngku nga n i nstitusiona I (i n stitu -

tionol enveronmental movement organizotion), yakni mereka
yang bergerak melalui birokrasi-birokrasi resmi yang memiliki
kewenangan da n kepedulia n atas masalah-masa lah lingkungan,
misalnya Kementerian Ngera dan Lingkungan Hidup atau politi-
si-politisi yang ada di dewan perwakilan nasional/daerah.
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MODERNISASI

Modernisasi merupakan konsep yang digandrungi sejak
lampau dari sebelum Masehi maupun sesudah Masehi dan
sampai sekarang, modernisasi tetap di idolakan sebagai pilihan
bagi negara-negara yang mendambakan kemajuan dan perad-
aban dengan pengorbanan yang tak ternilai.

Dari dulu sampai sekarang sudah berapa peradaban yang
berkembang dari satu wilayah negara ke wilayah negara lainn-
ya, peradaban terus berproses dan berkembang dengan karak-
teristiknya tertentu yang dimulai dari zaman Yunani, Romawi
sampai Cordoba, Turki kemudian kembali lagi ke Eropa dan
masyarakat Barat

Modernisasi ini dianggap satu-satunya justifikasi arah
kemajuan bagi suatu negara. Negara-negara mewujudkan
modernisasi ini melalui pembangunan dari segala aspek yang
dilakukan secara terencana, terarah dan bertahap dari waktu
ke waktu dengan pola yang linear dan berliku.

Koentjaraningrat (2008) mengungkapkan perumpamaan
apabila suatu bangsa dengan sadar memulai proses moderni-
sasinya, maka sebenarnya ia hanya mau berusaha menye-
suaikan diri dengan konstelasi dunia pada zaman bangsa itu
hidup. Dalam arti itu, maka segala zaman, dan tidak hanya abad
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ke 20 ini, pernah mengalami suatu usaha dan proses moderni-
sa si.

Ditegaskan bahwa hampir semua negara mengalami pros-
es modernisasi, yang membedakannya hanya kadar moderni-
sasinya, tetapi kadar tersebut sesuai dengan kondisi yang di-
hadapi negara-negara tersebut. Ada yang capaiannya sudah
tingkatan yang teratas tetapi ada juga capaiannya pada tingka-
tan di bawah.

A. Definisi

Secara leterlec modernisasi berasal dari kata modern dan
sasi, modern diartikan dengan kemajuan dan sasi diartikan
denga n perl uasaa n mau pu n penyebaran, jadi apabila disatukan
modernisasi menjadi kemajuan yang diperluas dan disebarkan
ke seluruh penjuru dunia dan pelosok masyarakat.

Namun beberapa para ahli memang berbeda-beda da-
lam mendefinisikan modernisasi sesuai dengan sudut pandang
masing-masing dan pengalaman negara masing-masing, se-
bagai berikut:

Pertama, modernisasi adalah proses perubahan tipe so-
sial, ekonomi, dan sistem politik, seperti pembangunan Eropa
Barat dan Amerika Utara dari abad ke 17 ke abad ke 19 dan
abad ke 19 ke abad 2l diAmerika Selatan, Asian dan Afrika (Ei-
senstadt, 1966).

Modernisasi diartikan sebagai proses perubahan di suatu
negara dan masyarakat dengan tipe tertentu, yaitu hanya pada
aspek sosial, ekonomi dan sistem politik. pada abad ke L7 sam_
pai 19 terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di nega_
ra-negara tertentu.

Kedua, modernisasi adalah proses yang dilandasi dengan
seperangkat rencana dan kebijaksanaan yang disadari untuk

70



\ [odernisasi

mengubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang
kontemporer dan lebih maju dalam derajat tertentu (Smith,
L973).

Modernisasi diartikan sebagai proses rencana dan kebijak-
sanaan dari seorang kepala negara atau penguasa suatu negara
dalam usaha untuk mengubah masyarakat dan negaranya kear-
ah yang lebih maju dari sebelumnya.

Ketiga, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai den-
gan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Namun modernisasi
bukan lah westernisasi karena kekuatan-kekuatan yang menen-
tukan konstelasi dunia sekarang ini bukan hanya dunia Barat,
tetapi sesuatu kombinasi dari paling sedikit empat kekuatan
( Koentja ra ni ngrat, 2008).

Modernisasi diartikan lebih fleksibel dan menyesuaikan
kondisi masyarakat dan negara dalam hal kemajuan, disini
modernisasi dilihat dan ditiru yang positif-positif saja, tidak
yang negatifnya. Modernisasi buka sebuah upaya peniruan se-
cara total pada pembarat-baratan di seluruh aspek kehidupan,

B. Prasyarat

Modernisasi bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai,
tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apabi-
la persyaratan ini tidak terpenuhi maka modernisasi bisa tidak
dapat dicapai oleh sebuah negara. Justru yang akan terjadi bisa

kekacauan dan kehancuran di setiap aspek masyarakat.

Modernisasi sebagai simbol capaian kondisi masyarakat
tertentu, memiliki prasyarat-prasyarat asumsi yang harus ter-
penuhi sebagai berikut:

Pertama, masyarakat itu berkembang melalui suatu rang-
kaian tahapan yang evolusionistik dari waktu ke waktu. Perkem-
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bangan masyarakat ini berurutan berdasarkan tahapan, jadi bu-
kan yang langsung meloncat dari tahapan-tahapan yang ada.

Kedua, tahapan-tahapan itu berdasarkan derajat yang
berbeda, pola deferensiasi sosial dan integrasi kembali ke un-
sur-unsur struktural serta kebudayaan yang berfungsi dan ses-
uai bagi kelangsungan masyarakat;

Ketiga, masyarakat kontemporer yang berada pada tahap
evolusi pra-modern mereka akhirnya akan memperoleh per-
tumbuhan ekonomi serta akan mengambil wajah sosial, politik
dan ekonomi dari masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara
yang telah maju sampai tahapan tertingi melalui pembangunan
sosia I evolustik mereka;

Keempat, modernisasi itu akan mengambilteknologi Barat
yang kompleks dihadapkan kepada struktur tradisional dan ke-
budayaan masyarakat setempat. lntegrasi ini dapat menyebab-
kan adopsi total teknologi Barat dengan rnenghilangkan struk-
tur tradisional dan kebudayaan masyarakat (Garna, 1996).

Kemudian modernitas yang mengacu pada sebuah peri-
ode historis yang bermula di Eropa Barat melalui serangkaian
perubahan sosial, budaya dan ekonomi selama abad 17, dan
biasanya dicirikan dengan tiga hal, sebagai berikut:

Pertama, dalam bidang budaya pengandalan pada pe_
nalaran dan pengalaman menyebabkan pertumbuhan ilmu
pengetahuan dan kesadaran ilmiah, sekularitas dan rasional-
itas instrumental. Terjadinya pertumbuhan budaya ilmiah di
lingkungan masyarakat, yang mendorong semakin meningkat-
nya kegiatan yang ilmiah;

Kedua, sebagai moda kehidupan yang didasarkan pada
pertumbuhan masyarakat industri, mobilitas sosial, ekonomi
pasar, kemelekan huruf, birokratisasi dan konsolidasi nega-
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ra-bangsa. Moda kehidupan ini berbentuk seperti sikIus yang
saling berhubungan di antara moda sub kehidupan;

Ketiga, membesarkan sebuah konsepsi bahwa manusia
adalah bebas, otonom, bisa mengendalikan diri, dan refleksif.
Konsepsi ini yang mendorong manusia menjadi individualisme
bagi dirinya sendiri dan masyarakat menjadi masyarakat yang
individua lisme, yanglebih mementi ngkan dirinya sendiri ( Kuper
& Kuper, 2000).

C. Dampak

Modernisasi itu ibarat barang yang indah dipandang mata
sehingga acapkali resikonya tidak terlalu dipikirkan. Moderni-
sasi sebagai sesuatu yang akan mengubah seluruh aspek mas-
yarakat dan negara sehingga karakteristik lama yang ada di
masyarakat secara bertahap akan hilang atau tergeser.

Ada beberapa resiko atau dampak dari modernisasi terha-
dap kehidupan masyarakat dan negara, sebagai berikut:

Pertama, modernisasi politik akan menyangkut perkem-
bangan institusi sosial kunci, yang meliputi partai politik, par-
lemen dan nirlaba, yang mendukung peran serta dalam pen-
gambilan keputusan. Kelembagaan politik ini menjadi modern
dengan difasilitasi teknologi yang canggih dalam penyelesaian
pekerjaannya;

Kedua, modernisasi kebudayaan secara tipikal menghasil-
kan sekulerisasi dan kesetiaan kepada ideologi nasional. Ke-
budayaan masyarakat akan menjadi modern yang mengikuti
perkembangan trend zaman. Misalnya masyarakat akan diban-
jiri pakaian fashion sesuai modelyang berkembang;

Ketiga, modernisasi ekonomi, yang berbeda dengan in-
dustrialisasi, berkaitan dengan perubahan ekonomi besar; sep-
ertl penambahan pembagian kerja, penggunaan teknik mana-
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jemen, pengentbangan teknologi dan pertumbuhan fasilitas
perdagangan. Perekonomian akan semakin modern dengan
spesialisasi pembagian kerja dan penggunaan teknologi yang
sophisticated di perusahaan; dan

Keempat, modernisasi sosial meliputi melek huruf ber-
tambah, urbanisasi dan sirnanya otoritas tradisional, diferen-
siasi sosial dan struktural makin tinggi atau makin bertambah.
Kehidupan sosial masyarakat akan berubah dan berbeda dari
sebelumnya dengan bersandar pada nilai-nilai modernisasi
(Garna, 1-996).
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TINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia
maupun mahluk hidup lainnya, karena lingkungan hidup lah se-
bagai wadah bagi kehidupan seluruh mahkluk hidup yang ada
di dunia ini, lbaratnya tidak dapat dibayangkan jika lingkungan
hidup initidak ada maka tentu tidak ada tempat bagi kehidupan
manusia dan mahkluk lainnya.

Lingkungan hidup ini membentuk semacam ekosistem
bagi kehidupan seluruh mahkluk hidup dan sekitarnya. Eko-
sistem ini saling menciptakan ketergantungan antara satu den-
gan yang lainnya. Jika di dalam ekosistem ini tercipta hubungan
yang harmonis maka lingkungan hidup akan tercipta dengan
harmonis tetapijika di dalam ekosistem ini tercipta hubungan
yag tidak harmonis maka lingkungan hidup juga akan tercipta
tidak harmonis.

Antar ekosistem dalam lingkungan hidup memiliki hubun-
gan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling ket-
ergantungan, ibaratnya hubungan yang saling memberi dan
menerima, seperti hubungan antar manusia dengan bakteri
sampah, hasil buangan sampah dari rumah tangga manusia
yang berbentuk sisa makanan dan buah-buahan, yang oleh
bakteri sampah diurai dan dihancurkan secara alami sehingga
menjadi berguna bagi mahkluk hidup lainnya.
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Hubungan mutualisme simbiosis dalam ekosistem lingkun-
gan hidup ini terus menerus terjadi setiap hari tiada henti, an-
tar ekosistem bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing
dan hubungan ini disadari atau pun tidak menciptakan kesim-
bangan yang harmonis dalam lingkungan hidup iti sendiri.

A. Definisidan Mazhab

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala
benda, kondisi-keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ru-
ang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup,
termasuk kehidupan manusia (Salim, fggS). Di sini tidak hanya
manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup, teta-
pijuga semua mahkluk hidup, seperti binatang, tumbuhan dan
lingkungan keadaan sekitarnya, sepertitanah, air dan sebagain-
ya.

Kemudian dikemukakan bahwa lingkungan hidup mencak-
up seluruh perikehidupan manusia yang berhubungan dengan
alam. Sejak dari yang kasat mata seperti sumber genetika sam-
pai mahkluk yang dapat terlihat, mencakup flora dan fauna.
Dari penanganannya, pemanfaatan, konservasi, pengemban-
gan sistem sampai aturan-aturan pemaksa dan aspek hukum-
nya (Heroepoetri, 2001).

Benda-benda mati selain tanah dan air yang tersembunyi
di dalam tanah, seperti batu bara, minyak, nikel dan sebagain-
ya sumber daya alam lainnya, kemudian juga kebijakan-kebija-
kan manupun aturan-aturan hukum yang dibuat manusia yang
mengatur lingkungan termasuk dalam bagian dari lingkungan
hidu p.

Secara filosofi pegelolaan lingkungan terbagi ke dalam dua
mazhab yang utama, sebagai berikut:
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Pertama, ekosentris yang pada intinya berpandangan bah-
wa segala sesuatu di dunia ini berpusat kepada lingkungandan
didasarkan atas kaidah hukum alam, sehingga menempatkan
manusia hanya sebagai salah satu komponen alam yang sama
dan sederajat dengan komponen alam lainnya;

Ekosentrisme dalah paham lingkungan yang holistik. Mah-
kluk hidup dengan benda-benda abiotis memiliki hubungan
yang saling terikat. Tanggung jawab moral berlaku bagi semua
bagi semua realitas ekologis. Ekosentrisme memandang hubun-
gan antara alam dan kehidupan sosial dengan pokok-pokok ga-
gasannya: a) manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran
bagi sesuatu yang lain. la tidak hanya melihat spesies manusia
saja, tetapi juga memandang spesies lain; b) lingkungan harus
bersifat praktis, artinya etika ini menuntut suatu pemahaman
baru tentang relasi yang etis dalam alam semesta (terutama
aRtara manusia dengan mahkluk lain) disertai prinsip-prinsip
yang bisa diterjemahkan dalam gerakan lingkungannya (Susilo,

2OL2).

Deep ecology, sebagai bagian ekosentrisme adalah etika
yang berpusat pada mahkluk hidup secara keseluruhan dalam
kaitan memberikan penghormatan terhadap semua spesies
dengan prinsip-prinsipnya, sebagai berikut:

, a. Kesejahteraan dan kemajuan kehidupan manusia dan
non manusia di muka bumi memiliki nilai dalam diri
mereka. Nilai-nilai ini bebas dari ketidakbermanfaatan
dunia non manusia bagi tujuan manusia;

b. Kekayaan dan keragaman bentuk-bentuk hidup mem-
berikan sumbangan pada reliasasi nilai-nilai ekologis
ini dan juga nilai-nilai dalam diri mereka. Menusia fidak
memiliki hak untuk mereduksi kekayaan dan keragaman
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ini kecuali untuk memuaskan kebutuhan manusia yang
sangat penting;

Kebudayaan dan kesejahteraan manusia adalah ber-
banding lurus dengan penurunan kualitas dari populasi.
Akibatnya, kesejahteraan kehidupan non manusia turun
pula;

Campur tangan manusia atas dunia non manusia terla-
lu banyak dan situasi ini dengan cepat mengarah pada
kualitas lingkungan yang semakin buruk;

e. Kebijakan harus menyentuh struktur ideologi, ekonomi
dan dasar-dasar teknologi. Kondisi yang diakibatkan dari
peristiwa tertentu akan berbeda dengan yang dialami
se ka ra ng;

f. Perubahan ideologi adalah penting guna mengapresi-
asil<an kualitas hidup (berdiam dalam situasi nilai-nilai
inheren) lebih daripada nrelekat daiam standar hidup
yang lebih tinggi. Hal ini akan berakibat pada kesadaran
atas perbedaan besaryaitu kemewahan dan keseimban-
gan lingkungan;

g. lni yang menyumbang kepada poin terdahulu yang
memiliki kewajiban secara langsung maupun tidak
langsung mencoba untuk menerapkan perubahan-peru-
bahan penting.

Kedua, teknosentrisme berpandangan bahwa manusia lah
pusat dari alam, sehingga seharusnya alam melayani kebutu.
han manusia. Atau dalam bahasa Hays (1959) adalah aplikasi
dari rasional dan nilai kebebasan teknik-teknik ilmiah dan ma-
najerial oleh elit profesional,yang memperlakukan alam se-
bagai barang netral dimana manusia dapat mengambil keun-
tungan sesuai dengan tujuannya.
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A. Tahapan

Menurut Chang (2001), ada tiga
episode hubungan manusia dengan
berikut:

Lineliur.r gan L{iclu1.r

tahapan-tahapn dalam
lingkungannya, sebagai

Pertama, masa keseimbangan alam terdapat dalam masa
Paleolithikum 590.000 SM, dimana manusia belum mengenal
cara hidup bercocok tanam. Manusia masih menyandarkan
hidupnya sebagai pemburu, pencari ikan dan pencari buah-bua-
han di hutan. Karena corak hidup yang masih sederhana dan
bersahaja ini, pada masa itu tercipta lah keseimbangan antar
beragam unsur-unsur ekosistem. Bagaimana tidak, manusia
mengembangkan pengetahuan-pengetahuan lokal dengan
masih menghormati eksistensi dari mahkluk hidup/tidak hid-
up yang lain. lni terbukti bahwa kebutuhan manusia terhadap
sumber-sumber yang disediakan alam, hanya sebatas yang
diperlukan. Oleh karena itu, ketergantungan manusia terhadap
alqm masih cukup besar;

Kedua, masa ketidakseimbangan alam di mulai dengan
adanya perubahan lingkungan fisik yang disusul kemudian oleh
perubahan kebudayaan dan cara hidup manusia. Dua peruba-
han besar yang bersifat mendasar bagi kehidupan manusia,
yakni revolusi neolithikum dan revolusi industri. Revolusi neo-
lithikum terjadi dilatarbelakangi oleh kondisi suhu yang sedang
mengalami perubahan dan terjadinya perpindahan binatang
dingin menuju kawasan utara. Di sisi lah manusia mulai men-
yadari bahwa mereka berbeda dan terpisah dengan alam.

Kemudian terjadinya revolusi industri industri di mas-
yarakat Barat menghasilkan peru ba han-peru bahan lingkungan
fisik karena diperkenalkannya mesin-mesin dan berubahnya
lingkungan alamiah karena berdirinya pabrik-pabrik. perubah-
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an ini bertitik tolak dari kemajuan abad ke 17 dengan ditandai
bentuk cara berfikir secara revolusi.

Ketiga, masa sekarang, munculnya kecenderungan un-
tuk menetap dengan dunia pertukangan dan munculnya
peradaban-peradaban baru yang lebih maju. Manusia mulai
menyadari bahwa yang diperlukan bukan lagi mencari, teta-
pi juga membudidayakan. Karenanya mereka mulai beternak
dan membudidayakan tumbuh-tumbuhan. Mereka tidak lagi
menangkap ayam di hutan, tetapi memelihara di kandang
dekat rumah-rumah mereka. Mereka tidak lagi mencari bahan
makanan di hutan, tetapi menanamnya sendiri dan menikmati
hasilnya.

Kemudian Salim (1995), mendeskripsikan dua hal yang
memiliki kemampuan untuk menggoncang keseimbangan
lingkungan hidup, sebagai berikut:

Pertama, perkembangan teknologi yang berhasil diwujud-
kan oleh akal dan otak manusia. Revolusi industri adalah kelan-
jutan dari penemuan teknologi berupa tenaga uap, dan pene-
muan teknologi manusia tidak berhenti di sini. Teknologi sudah
berhasil membawa manusia menjelajahi ruang angkasa dan
mendaratkannya di bulan. Bahkan hidup itu sendiri sudah diek-
sperimenkan seperti bayi tabung, sapi suntikan dan lain-lain.
Perkembangan teknologi serupa ini merubah keadaan yang
berada di ruang lingkungan hidup, sehingga timbul gangguan
pada keseimbangan sistem lingkungan hidup. Apabila ganggu-
an ini dibuat oleh manusia sendiri maka pemulihan keseimban-
gan sistem lingkungan hidup harus pula diusahakan manusia;

Dengan peralatan modern, teknologi dan organisasisosial
yang mutakhir, manusia telah melakukan rekayasa alam dan
rekayasa sosial (social engineering). Lingkungan fisik (tanah,
tofografi, cuaca dan sumber-sumber mineral) maupun lingkun-
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gan biologis (hewan dan tumbuh-tumbuhan) bisa diperdaya
manusia untuk kepentingan mereka (Susilo, 20L2).

Kedua, ledakan penduduk. Selama pertambahan pen-
duduk berada dalam batas kewajaran, maka pertambahan ini
tidak mengganggu terlalu banyak keseimbangan lingkungan.
Tetapi apabila perkembangan kemudian menusia meningkat-
kan kesejahteraannya, dan tingkat kematian dapat dikendalikan
dan diturunkan, maka timbul lah ledakan penduduk yang meng-
goncang keseimbangan lingkungan. Manusia yang bertambah
begitu banyak pada ruang tempat yang terbatas dalam kurun
waktu yang singkat menimbulkan persoalan lingkungan yang
bersifat fisik dan sosial. Pertambahan dan pemusatan manusia
yang besar dalam ruang lingkungan terbatas menimbulkan per-
mintaan besar terhadap air minum, tempat pemukiman, pe ffi-
buangan sampah dan Iainlain kebutuhan hidup perorangan.
Segala keperluan ini tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan den-
gan tersedianya air tanah, sungai, bukit yang hijau, hutan yang
lestari dan lain-lain. Pemeliharaan kelestarian alam ini menjadi
lebih mendesak apabila pertambahan penduduk meningkat,
tetapi sebaliknya pertambahan penduduk yang meningkat ini
justru menimbulkan lapar tanah sehingga menggundulkan
bukit, merusak hutan dan menguras sumber alam.

Heroepoetri (2001-), mengemukakan kunci penting dalam
pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:

Pertama, keberlanjutan. lni didasarkan atas konsep pem-
ba ngu nan berkela njut a.n (su stoi bo I e d evel o p ment), d i ma na me-
mungkinkan untuk mengelola sumber daya alam demi kepent-
ingan manusia, namun tidak merusak fungsi-fungsi sumber
daya alam tersebut. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam
dapat terus berlangsung dalam waktu lama;
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Kedua, utuh-menyeluruh l<omprehensif. Pendekatan
ekologi ini mengakui bahwa hamparan sumber daya alam tidak
lah terpisah satu sama lain. Aktivitas di hulu akan mempen-
garuhi kegiatan di hilir, bahkan kegiatan di satu negara dapat
mempengaruhi kegiatan di negara lain. Ekologi tidakmengenal
batas wilayah administratif yang dibuat oleh manusia. Keba-
karan hutan di lndonesia, misalnya telah mempengaruhi aktivi-
tas di negara-negara tetangga: Singapuradan Malaysia. Sehing-
ga tanggung jawab pengelolaan hutan tidak bisa hanya menjadi
tanggung jawab lndonesia saja, Demikian pula, jika terjadi
kerusakan lingkungan di Selat Malaka maka dampaknya akan
berpengaruh ketiga negara terdekat, yaitu: lndonesia, Malaysia
dan Singapura.

Ketiga, perhatian terhadap penghidupan generasi men-
datang. Prinsip ini juga dikembangkan dari konsep pemban-
gunan berkelanjutan. Ketika konsep di atas mencoba menjaga
keseimbangan antara aspek pengelolaan dan konservasi, di da-
lamnya mengandung maksud agar tercipta juga perlindungan
untuk generasi mendatang. Agar lingkungan yang ada sekarang
dapat pula dinikmati oleh generasi mendatang, karena itu as-
pek konservasisumber daya alam menjadi penting. Bentuk per-
lindungan terhadap generasi masa mendatang dapat bervaria-
si, di Filipina misalnya telah diatur Hak Anak (children rights),
sehingga memberikan hak bagi anak-anak untuk menggugat ke
pengadilan demi lingkungan yang baik dan sehat bagi mereka.

Kemudian pertemuan dunia mengenai lingkungan hidup,
Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro - Brasil L992,
menghasilkan kesepakatan internasional yang diyakini akan
mempengaruhi penghidupan hampir seluruh umat di muka
bumi ini, seperti bidang keanekaan hayati dan perubahan iklim.
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Adapun 8 prinsip utama dari 27 prinsip yang dihasilkan dalam
KTT tersebut, sebagai berikut:

a. Hak untuk membangun harus diterapkan sedemikian
, rupa sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan

masa kini serta kebutuhan lingkungan generasi masa
kini dan generasi mendatang;

b. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlind-
ungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari
proses pembangunan dan tidak dapat dianggap terpisah
dari proses pembangunan, dan tidak dapat dianggap
terpisah dari proses tersebut;

c. lsu-isu lingkungan harus ditangani dengan partisipasi
dari rakyat dalam tiap tingkatannya. Negara harus mem-
fasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan par-
tisipasi mereka dengan menyediakan informasi secara
luas;

d. Negara harus mengembangkan hukum nasional yang
berhubungan dengan pertanggungan dan kompensasi
bagi para korban pencemaran dan korban kerusakan
lingkungan lainnya. Negara juga harus bekerja sama
dengan cepat untuk mengembangkan lebih jauh hukum

, internasional tentang pertanggungan dan kompensasi
atas dampak hebat yang dihasilkan dari kerusakan-ker-
usakan lingkungan dan aktivitas di daerahnya ke area di
luar yuridiksinya;

e. Negara perlu mengambil tindakan pencegahan untuk
melindungi lingkungan. Jika terdapat ancaman keru-
sakan yang parah atau tidak dapat terbalikkan, keti-
dakpastian ilmiah hendaknya tidak digunakan untuk
menangguhkan tindakan yang tepat guna menghindari
degradasi lingkungan;
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f. Analisa mengenai dampak lingkungan, sebagai instru-
men nasional, harus dilaksanakan untuk kegiatan-ke-
giatan yang direncanakan yang mempunyai dampak
penting dan menjadi bahan untuk para pengambil kepu-
tu sa n;

g. Diperlukan partisipasi penuh para perempuan dalam
menca pai pembangu na n berkelanjutan. J uga diperluka n

kreativitas, semangat dan keberanian kaum muda serta
perlu dipastikan masa depan yang lebih baik bagi kaum
muda itu;

h. Negara perlu mengetahui dan mendukung identitas,
kebudayaan dan kepentinganmasyarakat adat karena
masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya mem-
punyai peranan penting dalam pengelolaan lingkungan
dan pembangunan utamanya karena pengetahuan tra-
disional mereka.

Kemudian Shiva dan Meis (2005), mengemukakan solusi
penyelamatan lingkungan dengan apa yang disebutnya sepuluh
gaya hidup subsisten, sebagai berikut:

a. Manusia harus menghasilkan sebatas yang diperlukan-
nya untuk memenuhi kebutuhan fundamental manusia,
dan menolak dorongan untuk menghasilkan komoditas
dan uang dalam kuantitas yang tinggi dan semakin tinggi
(upah atau keuntungan), demi menghentikan keinginan
manusia yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah
te rpu aska n;

b. Manusia harus menggunakan alam sebatas kebutu-
han mereka, memperlakukannya sebagai suatu realitas
dengan subyektivitasnya sendiri dan mnusia harus me-
manfaatkan satu sama lain bukan dengan alasan untuk
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menghasilkan uang, melainkan untukmenciptakan ko-
munitas yang mampu memenuhi kebutuhan fundamen-
tal manusia, terutama kebutuhan akan hubungan yang
intim;

Manusia harus menggantikan demokrasi representa-
tif dengan demokrasi partisipatoris sehingga setiap la-
ki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan untuk
mengekspresikan perhatiannya terhadap orang lain;

Manusia harus mengembangkan pendekatan pemecah-
an masalah yang multidemensional dan sinergis, karena
masalah masyarakat kontemporer saling berhu bu ngan;

Manusia harus menggabungkan ilmu pengetahuan, te-
knologi dan pengetahuan kontemporer dengan keari-
fan, tradisi dan bahkan kekuatan magis kuno;

Manusia harus menghancurkan batas antara kerja dan
bermain, ilmu pengetahuan dan seni, jiwa dan benda;

Manusia harus memandang air; udara, bumi dan semua
sumber alam sebagai milik komunitas dan bukannya mi-
lik perseorangan;

Laki-laki dan perempuan harus mengadopsi pandangan
ekofeminis sosialis transformatif; dimana laki-laki harus
berbagi dalam praktiknya, kewajiban penciptaan dan
pemeliharaan kehidupan planet ini karena laki-laki ha-
rus memulai gerakan untuk mendefinisikan ulang iden-
titas mereka. Mereka harus berhenti terlibat dalam ke-
giatan produksi komoditas yang bersifat destruktif demi
kepentingan akumulasi, dan mulai berbagi pekerjaan
dan penyelamatan berbagai pekerjaan penyelamatan
kehidupan. Dalam istilah partisnya, ini berarti laki-laki
harus berbagi pekerjaan subsistensi yang tidak di baya,
di dalam rumah tangga, dengan anak dengan orang tua
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dan orang-orang sakit, dalam pekerjaan ekologis untuk
menyembuhkan bumi dalam bentuk produksi subsisten-
si;

i. Laki-laki dan perempuan juga harus menumbuhkan
nilai-nilai feminim tradisional (peduli, bersimpati dan
merawat) serta terlibat dalam produksi subsistensi kare-
na hanya masyarakat yang berdasarkan pada perspektif
subsistensi dapat hidup dengan damai bersama alam,
menjungjung tinggi perdamaian antar negara, generasi
dan antara laki-laki dan perempuan;

j. Dan yang paling penting, manusia harus menyadari bah-
wa setiap orang berkecukupan, tidak seorang pun harus
mendapatkan semuanya.
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