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                                                                            BAB II 

FAKTA SOSIAL DAN STRUKTUR KEPERCAYAAN  

DALAM PANDANGAN EMILLE DURKHEIM  

             

             Pengkeramatan batu Naetapan adalah satu fakta sosial yang menonjol dalam masyarakat 

desa Tunua. Naetapan dianggap sebagai tempat keramat yang berhubungan dengan  

masyarakat Atoni tentang kuasa dan kepercayaan. Untuk mengenal fakta sosial  dan 

pengkeramatannya, baiklah kita mendengar pandangan para ahli. Salah satu ahli 

termaksud adalah Durkheim. Berdasarkan pandangan dan pemikiran Durkheim, Penulis  

berupaya mengungkapkan fakta sosial dan sistim kepercayaan dalam pokok pikiran 

sebagai berikut: fakta sosial masyarakat, solidaritas sosial masyarakat, masyarakat dan 

agama, arti sakral dan profan, agama sebagai simbol, agama dan Ritual  serta  hubungan 

antara  yang sakral dan ekologi. 

           Emille Durkheim adalah seorang tokoh sosiologi yang berhasil membuktikan 

beberapa hal. pertama, keutamaan sosial dari pada individu. Kedua, bahwa masyarakat 

bisa dipelajari secara ilmiah
19

. Walaupun di sisi lain Max Weber menentang  

pemikirannya namun pemikiran Durkheim terlihat sangat relevan sampai saat ini. Akan 

tetapi, meskipun sebagian kalangan memang mengakui pentingnya masyarakat, mereka 

lebih melihatnya sebagai sesuatu yang tidak memiliki bentuk tetap yang bisa dipahami 

secara intuitif, tetapi mereka tetap menganggapnya tidak bisa dipelajari secara ilmiah. Di 

                                                           
                            

19
 Emille Durkheim,  The Elementary Forms of The Religious Life, Sejarah Bentuk-Bentuk Agama   

yang Paling Dasar, ( Jogjakarta. IRCiSoD.2005 )  Hal. 17. 
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sini, Durkheim lebih menggunakan pendekatan yang berlawanan. Menurut Durkheim, 

masyarakat dibentuk oleh fakta sosial yang melampaui pemahaman intuitif kita dan mesti 

diteliti melalui observasi dan pengukuran yang mendalam. Ide tersebut adalah inti dari 

sosiologi yang menyebabkan Durkheim sering dianggap sebagai “bapak” sosiologi
20

. 

           Emille Durkheim adalah salah satu dari peletak dasar ilmu sosial modern yang 

paling terkemuka. Ia berhasil melembagakan sosiologi sebagai sebuah ilmu yang sah 

dalam dunia akademik. Namanya selalu disejajarkan dengan dua tokoh lain, yaitu Max 

Weber dan Karl Marx sekalipun dalam banyak hal mereka berbeda dan saling 

bertentangan.  Seperti halnya kedua tokoh tersebut, Durkheim hidup disaat peralihan 

sosial dan suasana krisis yang sedang melanda Eropa, secara khususnya di Perancis. 

Meskipun dia selalu tampil dengan jawaban yang berbeda dan menggunakan pendekatan 

metodologis yang berlainan, ketiga tokoh ini mencoba mencari jawaban atas kegelisahan 

sosial masyarakat pada saat itu.  

                     Masyarakat primitif sesungguhnya telah hidup dalam sistim dan tatanan sosial 

masyarakat yang  teratur. Hanya saja tidak semua orang mengetahuinya sehingga 

menganggap sebagai masyarakat yang tidak memiliki apa-apa. Durkheim sangat paham 

dengan tradisi masyarakat primitif sehingga ia mampu melakukan perubahan-perubahan 

dan mengembangkan pemikirannya berdasarkan  konteks masyarakat itu sendiri. 

                                                           
              

20
 Durkheim memilih nama “Sosiologi” meskipun ia bukan orang pertama yang menemukannya. 

Durkheim dianggap sebagai “bapak sosiologi” karena karyanya tentang bentuk-bentuk yang sangat 
mendasar dalam kehidupan  yang lebih menekankan pada kenyataan sosial. Sedangkan  Istilah “sosiologi” 
sendiri telah dikemukakan oleh Comte ( 1789 ) jauh sebelumnya sebagai upaya menggantikan istilah 
“Fisika sosial” yang digunakan oleh Quitelet. Comte menolak istilah “Fisikal sosial” yang digunakan 
Quitelet untuk menggambarkan study statistik yang dirintisnya. Akan tetapi Comte lebih fokus pada 
tingkat kultur  sosial. Jadi Comte lebih memusatkan perhatiannya pada tingkat kultural dari pada 
kenyataan sosial…. Doyle Paul Johnsonn, Teori Sosiologi klasik dan Modern, University of South  Florida, 
Jilid I.  di Indonesiakan oleh Robert M. Z. Lawang. ( Jakarta PT. Gramedia, 1988) Hal. 76. 
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Perhatian utamanya tertuju kepada sistim dan solidaritas serta integrasi sosial masyarakat 

yang  baginya  penting untuk dipelajari secara keseluruhan
21

. Pemikiran Durkheim Juga 

mencakup kepercayaan-kepercayaan bersama yang mendukung pola-pola institusi dan 

memberikan arah serta arti bagi individu yang berpartisipasi dalam masyarakat
22

. 

Untuk memahami pandangan Durkheim ini ada beberapa pertanyaan pokok yang 

dapat dijadikan sebagai acuan
23

: Apakah pola pokok atau bentuk solidaritas sosial? 

Bagaimana dan mengapa satu masyarakat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain? 

Apakah indikator empiris dari berbagai bentuk dan tingkat solidaritas itu ? Apakah yang 

terjadi apabila solidaritas itu terancam atau runtuh? Apa proses sosial yang bisa dapat 

memperkuatnya? 

                      Supaya pertanyaan-pertanyaan pokok di atas ini bisa mendapatkan jawaban dan 

analisis yang mendalam maka, menurut Durkheim harus berangkat dari struktur sosial 

masyarakat itu sendiri dan bukan data individual. Kepentingan individu bukan tidak 

penting akan tetapi harus disesuaikan dengan kepentingan bersama sehingga dapat 

mempertimbangkan harapan-harapan orang lain. Hal itulah yang menjadi kritik 

Durkheim yang pertama kepada Hobbes karena  sangat menekankan tindakan 

individual
24

. 

 

                                                           
        

21
 Dalam hal ini pandangan Durkheim bertentangan  dengan mereka yang lain. Misalnya Spenser 

yang lebih menekankan pada tindakan individual dalam membangun kesepakatan demi kepentingan 
individunya….Comte memusatkan perhatiannya  pada  kebudayaan dan ide-ide  dasar yang terkandung 
dalam analisis tingkat kultural…..Sedangkan Marx bertentangan dengan tekanan pada kontradiksi 
dialektik dan konflik kelas dalam masyarakat. Masing-masing pemikir ini muncul pada samannya dengan 
tekanan pandangan yang berbeda..Doyle Paul Johnson, Ibid.  Hal 76.. 

                        
22

 Ibid. Hal 166 
                        

23
 Ibid.. 

                        
24

 Ibid. Hal 165. 
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. A.  LATAR  BELAKANG  PEMIKIRAN  DURKHEIM 

             Berawal dari kegelisahannya terhadap masalah-masalah masyarakat, Durkheim merasa 

penting untuk membedahnya dari sudut pandang yang berbeda. Pada awalnya ia 

menguasai dunia akademis khususnya dalam bidang filsafat dan psikologi. Namun 

Durkheim tidak mengakui keduanya dan ingin keluar untuk  membuktikan bahwa 

sosiologi memiliki fenomena tersendiri dan harus terlepas dari ilmu filsafat. Durkheim 

menyatakan bahwa pokok bahasan sosiologi haruslah berupa studi atas fakta sosial 

(1895). Baginya fakta sosial jauh lebih fundamental dibanding fakta individu
25

.   

                         Secara singkat fakta sosial terdiri dari struktur dan sistim sosial, norma budaya, 

dan sistem nilai masyarakat yang dimiliki. Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, 

baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan 

eksternal; atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang 

umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari 

manifestasi-manifestasi individu. 

Untuk itu maka Durkheim menegaskan tiga kerakteristik untuk memahami  fakta 

sosial agar sosiologi bisa dibedakan dari psikologi. Pertama, fakta sosial adalah 

pengalaman atau gejala sosial yang bersifat   eksternal dan bukannya dorongan internal; 

kedua, fakta sosial bersifat umum atau tersebar secara luas meliputi seluruh masyarakat 

dan tidak terikat pada inidividu particular apapun; ketiga, Fakta sosial bersifat memaksa 

individu dalam artian bahwa individu dibimbing, didorong, diyakinkan atau dipengaruhi 

                                                           
                          

25
 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif, Edisi Baru. ( 

Jogjakarta. IRCiSoD, 2012 ). Hal. 130.  
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oleh lingkungan sosialnya
26

. Durkehim berpendapat bahwa fakta sosial tidak bisa 

direduksi kepada individu, namun mesti dipelajari sebagai realitas mereka. Durkheim 

menyebut fakta sosial dengan istilah Latin sui generis, yang berarti “unik.” Durkheim 

mengunakan istilah ini untuk menjelaskan bahwa fakta sosial memiliki karakter unik 

yang tidak bisa direduksi menjadi sebatas kesadaran individual
27

. Jika fakta sosial 

dianggap bisa dijelaskan dengan merujuk pada individu, maka sosiologi akan tereduksi 

menjadi psikologi. Dan kenyataannya, fakta sosial memang bisa dijelaskan dengan fakta 

sosial yang lain. Kita akan mempelajari beberapa contoh tipe penjelasan, di mana 

Durkheim menjelaskan pembagian kerja  dengan fakta sosial, dan bukannya dengan 

dorongan individual, yaitu paksaan terhadap individu dan bisa dijelaskan dengan fakta 

sosial yang lain. 

                      Selanjutnya Durkheim juga membedakan dua tipe ranah fakta sosial – material dan 

non-material. Fakta sosial material, seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, hukum dan 

perundang-undangan, relatif mudah dipahami karena keduanya bisa diamati secara 

langsung. Lebih penting lagi, fakta sosial material tersebut sering kali mengekspresikan 

kekuatan moral yang lebih besar dan kuat yang sama-sama berada di luar individu dan 

memaksa mereka. Kekuatan moral, nilai dan norma  inilah yang disebut dengan fakta 

sosial non-material. Studi Durkheim yang paling penting, dan inti dari sosiologinya, 

terletak dalam studi fakta sosial non-material ini. Durkheim mengungkapkan: “Tidak 

semua kesadaran sosial mencapai…eksternalisasi dan meterialisasi.” Durkheim 

mengakui bahwa fakta sosial non material memiliki batasan tertentu, ia ada dalam pikiran 
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 Doyle  Paul Johnson, Ibid. Hal. 177. 
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 Ibid. Hal.175. 
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individu. Akan tetapi dia yakin bahwa ketika orang mulai berinteraksi secara sempurna, 

maka interaksi itu akan “mematuhi hukumnya sendiri.” 

                      Perhatian Durkheim terhadap solidaritas dan integrasi sosial dilatarbelakangi oleh 

keadaan keteraturan sosial yang goyah di Perancis, sebagai akibat dari revolusi Perancis 

yang meliputi ketegangan terus menerus dan konflik antara kelompok monarkhi dan 

kaum republik sayap kiri. yang berlangsung hampir sepanjang abad ke 19
28

. 

                      Revolusi industri yang terjadi saat itu membawa perubahan dalam struktur dan 

sistim ekonomi, hubungan sosial serta orientasi budaya dasar. Nilai kepercayaan, 

kebiasaan, hubungan sosial tradisional dan pola-pola mencari nafkah secara tradisional 

kemudian dirubah ke suatu keteraturan sosial industri kota yang baru. Namun dasar-dasar 

yang baru itu agaknya goyah, sehingga Durkheim berusaha untuk memahami dasar-dasar 

keteraturan sosial yang baru itu
29

. Setelah mengamati kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

masyarakat dalam peralihan itu, Durkheim meyakini bahwa pengetahuan ilmiah 

mengenai hukum masyarakat dapat mengkonsolidasikan dasar moral keteraturan 

masyarakat yang sedang muncul itu. Ia bertekad untuk mendorong perubahan pendidikan 

yang menanamkan perasaan yang kuat mengenai moralitas dan solidaritas yang kuat 

terhadap bangsa bagi warganya saat itu. 

                      Dalam revolusi Perancis Durkheim diperhadapkan dengan perubahan politik yang 

sangat cepat. Namun melalui karya-karyanya ia dapat menolong masyarakat untuk 

mengisi kekosongan yang dialami dalam kehidupan. Dalam kondisi itu Durkheim 

bergumul menulis buku-buku tentang kehidupan bermasyarakat yaitu Pembagian Kerja, 

                                                           
                               

28
 Ibid. Hal 170. 
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Bunuh diri dan  Sejarah Bentuk-Bentuk Agama yang Paling Mendasar . Ketiga buku ini 

sangat berkenan  di hati  masyarakat dan mendapat tanggapan positif sehingga sering 

disebut Tri logi Durkheim
30

. 

                      Ciri khas positivisme Durkheim adalah usaha satu-satunya untuk mendekati 

masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen yang memiliki hukum-

hukum, perkembangan dan kehidupan sendiri. Holistisisme metodologi Durkheim 

berkaitan dengan sebuah pendirian yang sangat deterministis, yang berpendapat bahwa 

individu-individu tidak berdaya di hadapan pembatasan-pembatasan dari kekuatan-

kekuatan sosial yang menghasilkan penyesuaian diri dengan norma-norma sosial atau 

tingkah laku yang disebabkan oleh norma-norma tersebut.
31

  

            B.   FAKTA SOSIAL DAN SISTIM  KEPERCAYAAN  

1. Fakta Sosial Masyarakat 

            Menurut Durkheim ada dua prinsip pokok yang perlu dikembangkan dalam memahami 

fakta sosial yaitu, pertama; Bahwa fakta sosial harus dijelaskan dalam hubungannya 

dengan fakta sosial yang lainnya, kedua; asal-usul gejala sosial dan fungsi-fungsinya 

adalah dua hal yang berbeda sebab itu untuk memahami sebuah fakta sosial perlu 

mendalami fakta lain yang masih ada kaitan sehingga kolektifitasnya dapat dinampakkan. 

Di sini Durkheim ingin menegakkan pentingnya fakta sosial dari pada peran individu. 

Baginya fakta sosial itu tidak dapat direduksikan ke fakta individu 
32

.  
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 Ibid. 
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 Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 170  
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          Fakta sosial menurut Durkheim bersifat eksternal (berada di luar) dan 

mengendalikan individu-individu. Meski tidak dapat dilihat, struktur aturan-aturan itu 

nyata bagi individu yang perilakunya ditentukan oleh fakta sosial tersebut. Ini kemudian 

membuat Durkheim berpendapat bahwa masyarakat memiliki eksistensinya sendiri. 

          Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam :1) Dalam bentuk material, 

yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, diobservasi, nampak dan dapat 

diamati. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (external 

world), contohnya arsitektur dan norma hukum. 2) Dalam bentuk non material, yaitu 

merupakan fenomena yang bersifat inter subjektif yang hanya dapat muncul dari dalam 

kesadaran manusia, contohnya egoisme, altruisme dan opini. Secara garis besar fakta 

sosial terdiri atas dua tipe yakni struktur sosial dan pranata sosial. Sifat dan hubungan 

dari fakta sosial inilah yang menjadi sasaran penelitian sosiologi menurut paradigma 

fakta sosial. Secara lebih terperinci fakta sosial itu terdiri atas : kelompok, kesatuan 

masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai keluarga, pemerintah, dsb
33

 

          Pandangan Durkheim tentang masyarakat bertentangan dengan pandangan Herbert 

Spencer yang sangat bersifat individualistik karena ia mengasumsikan masyarakat 

sebagai hasil persetujuan kontraktual antara individu-individu yang bersepakat mengejar 

kepentingan individunya. Pada hal bagi Durkheim, kesepakatan-kesepakatan kontraktual 

yang dibuat individu itu telah menandakan sudah adanya satu masyarakat. Lebih jauh 

Durkheim menegaskan persepsi individu tentang kepentingan pribadinya tidak dibangun 

                                                           
                            

33
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dalam isolasi dengan sesamanya tapi oleh kepercayaan bersama oleh nilai-nilai bersama 

yang dianut oleh semua masyarakat  
34

. 

            Asumsi umum paling fundamental yang mendasari pendekatan Durkheim 

mengenai sosiologi  adalah bahwa gejala sosial itu riil dan mempengaruhi kesadaran 

individu serta perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologi, biologis, dan lain-

lain
35

. Gejala sosial merupakan fakta yang riil, gejala-gejala yang dapat dipelajari dengan 

metode yang empirik, yang memungkinkan suatu ilmu tentang masyarakat 

dikembangkan.. Fakta sosial meliputi gejala seperti norma, ideal moral, kepercayaan, 

kebiasaan, pola pikir, perasaan dan pendapat umum. Durkheim membayangkan fakta 

sosial sebagai kekuatan (forces) dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa 

individu. Kekuatan dan struktur ini misalnya hukum yang melembaga dan keyakinan 

moral bersama dan pengaruhnya terhadap individu
36

. 

             Lewis Coser menjelaskan bahwa yang dimaksud Durkheim mengenai fakta sosial 

adalah suatu ciri atau sifat sosial yang kuat yang tidak harus dijelaskan pada level biologi 

dan psikologi, tetapi sebagai sesuatu yang berada secara khusus di dalam diri 

manusia.
37

 Dengan kata lain, Ritzer menjelaskan bahwa fakta sosial, dalam teori 

Durkheim itu bersifat memaksa karena mengandung struktur-struktur yang berskala luas 

– misalnya hukum yang melembaga.
38

 Pengaruh fakta sosial itu pun tampak dalam 

karyanya mengenai bunuh diri di mana persoalan yang pokok di situ ialah apa motif dan 
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 Doyle Paul Johnson, Ibid. Hal 173. 
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 Ibid. hal 174 
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 Emille Durkheim-di Indonesiakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi dan Filsafat, Erlangga. 

Jakarta.1991. Hal. 8-9. 
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 Lewis A. Coser, Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, second 
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 Georg Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, edisi keenam, (Jakarta: Kencana, 

2004),   hlm. 59  



 
 

26 
 

alasan seseorang melakukan tindakan tersebut, atau mengapa beberapa orang cenderung 

melakukan tindakan suicide (bunuh diri).  

            Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan fakta sosial adalah bukan 

sesuatu yang tampak seperti itu saja, melainkan motif-motif atau dorongan sosial yang 

menimbulkan sesuatu itu terjadi di dalam realitas sosial dan harus dapat dijelaskan dalam 

hubungannya dengan fakta sosial yang lain.  Durkheim menulis, “Sebab yang 

menentukan dari suatu fakta sosial harus dicari di antara fakta sosial lainnya yang 

mendahuluinya dan bukan di antara keadaan-keadaan kesadaran individu itu”.
39

  

          Pengkeramatan batu Naetapan oleh masyarakat desa Tunua dianggap penting oleh 

karena merupakan sebuah fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui 

pengkramatan batu Naetapan,  masyarakat  membuat  ritus-ritus pemujaan untuk 

menghargai alam dan binatang peliharaan serta  menciptakan mitos-mitos guna  

mencapai tujuan kehidupan yang harmonis. Untuk mencapai kehormonisan dalam tujuan 

hidup tersebut dilakukanlah upacara-upacara guna memperkokoh dan memperkuat 

keyakinan mereka tentang fakta sosial yang telah ada.        

          Semua upaya itu semata-mata merupakan perkiraan-perkiraan dan karena itu 

bersifat simbolik yang dapat mentransformasikan alam menjadi bentuk-bentuk kultur, 

seni dan alat komunikasi manusia
40

. Melalui lambang atau simbol, suatu masyarakat 

memperoleh sebuah kerangka acuan atau pemikiran dasar yang dapat menciptakan 

sebuah pandangan hidup dan mampu membangkitkan perasaan dan keterikatan batin 
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40

  Jyoti Sahi, Tarian di Hutan Belantara, dalam buku, Berteheologia Dengan Lambang-Lambang dan   
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yang sangat kuat sehingga dapat dipercayai sebagai yang sakral
41

.   Lambang dan simbol-

simbol tersebut  sepanjang sejarah dan juga sampai sekarang merupakan faktor 

pendorong yang paling kuat bagi timbulnya perasaan manusia untuk hidup bersama dan 

mempererat persatuan dalam masyarakat. Lambang-lambang tersebut dimiliki secara 

bersama dalam komunitas sehingga tidak sukar untuk difahami apabila lambang-lambang 

itu  dirusak maka tatanan sosial masyarakat juga akan turut dirusakkan
42

. Hal-hal tersebut 

terjadi secara riil dan nyata dalam masyarakat dalam bentuk sistim nilai dan norma-

norma sosial. 

2. Solidaritas Sosial Masyarakat 

 

Untuk menganalisa masyarakat keseluruhannya, Durkheim menggunakan istilah 

solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan 

antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan 

kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 

Durkheim menerangkan bahwa masyarakat modern tidak diikat oleh kesamaan antara 

orang-orang yang melakukan pekerjaaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang 

mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain
43

.  

            Durkheim memaparkan pertumbuhan pembagian kerja sebagai upaya 

meningkatkan suatu perubahan dalam struktur sosial dari solidaritas mekanik ke 

solidaritas organik.  Ia menggunakan kedua istilah tersebut untuk menganalisa 

masyarakat secara keseluruhan, bukan organisasi-organisasi dalam masyarakat. 
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Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “kesadaran kolektif” bersama (collective 

consciousness/conscience), yang menunjuk pada “totalitas kepercayaan-kepercayaan 

dan sentiment-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama 

itu”
44

. Solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum represif (menekan) karena anggota 

masyarakat jenis ini memiliki kesamaan satu sama lain, dan karena mereka cenderung 

sangat percaya pada moralitas bersama. Apapun pelanggaran terhadap sistem nilai 

bersama tidak akan dinilai main-main oleh setiap individu. Pelanggar akan dihukum atas 

pelanggarannya terhadap sistem moral kolektif. Meskipun pelanggaran terhadap sistem 

moral hanya pelanggaran kecil namun mungkin saja akan dihukum dengan hukuman 

yang berat. 

            Masyarakat solidaritas organik dibentuk oleh hukum restitutif yang memulihkan 

keadaan dan bukan balas dendam.   Di mana seseorang yang melanggar harus melakukan 

restitusi untuk kejahatan mereka, pelanggaran dilihat sebagai serangan terhadap individu 

tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat bukannya terhadap sistem moral itu sendiri. 

Dalam hal ini, kurangnya moral kebanyakan orang tidak melakukan reaksi secara 

emosional terhadap pelanggaran hukum. Durkheim berpendapat bentuk solidaritas moral 

masyarakat modern mengalami perubahan, bukan hilang. Menurut Durkheim bahwa 

masalah sentral dari eksistensi sosial adalah masalah keteraturan (bagaimana mencapai 

solidaritas sosial dalam masyarakat). Masyarakat dengan tipe yang berbeda-beda 

mencapai solidaritas sosial dengan cara berbeda pula
45

. 

                                                           
                         

44
  Ibid. Hal. 183. 

                         
45

 Ibid . Hal. 190. 



 
 

29 
 

         Solidaritas mekanik adalah hasil dari pembagian kerja yang sederhana. Sangat 

sedikit peranan untuk dimainkan atau cara hidup pun kurang bervariasi karena kebutuhan 

para anggota masyarakat dalam memandang dunia juga kurang lebih sama. Mereka 

memiliki aturan-aturan kolektif yang mengatur bagaimana berperilaku yang harus 

dipenuhi tanpa kesulitan yang berarti karena kesederhanaannya. Sementara dalam 

masyarakat modern memiliki pembagian kerja yang kompleks. Ada beragam peranan dan 

cara untuk hidup sehingga solidaritas sosial menjadi jauh lebih sulit untuk dicapai. Bagi 

Durkheim ini adalah bahaya utama dalam modernitas. Kekuatan yang memisahkan 

masyarakat begitu besar, sehingga dapat menimbulkan desintegrasi sosial. Pada 

masyarakat modern, sifat individualisme cukup tinggi yang disebut oleh Durkheim 

sebagai anomi. Kondisi anomi inilah yang selalu mengancam masyarakat modern yang 

memiliki permasalahan kompleks kecuali potensi anomi tersebut diimbangi oleh 

kekuatan struktur sosial yang mendorong kohesi dan integrasi, maka solidaritas sosial dan 

keteraturan sosial dapat diwujudkan
46

 

        Akan tetapi dalam kondisi anomi yang selalu mengancam masyarakat modern, 

Durkheim melihat bahwa masyarakat modern memainkan peranan yang berbeda satu 

sama lainnya dalam pembagian kerja. Perbedaan peranan inilah yang membuat masing-

masing peranan saling membutuhkan dan saling berketergantungan antara satu dengan 

yang lainnya. Durkheim menyebut kondisi ini sebagai metafora bagi eksistensi modern. 

        Agar tetap hidup, kita membutuhkan orang lain, eksistensi kita dan masa depan kita 

tergantung pada saling ketergantungan kita. Maka menurut Durkheim, masyarakat 
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modern membutuhkan Solidaritas organis. Untuk itu masyarakat harus diajar untuk 

berpikir dan berperilaku menurut cara-cara yang menjamin saling ketergantungan  ini, 

baik untuk kebaikannya sendiri maupun bagi kebaikan masyarakatnya. 

          Dalam masyarakat ini, perkembangan kemandirian yang diakibatkan oleh 

perkembangan pembagian kerja menimbulkan kesadaran-kesadaran individual yang lebih 

mandiri, akan tetapi sekaligus menjadi semakin tergantung satu sama lain, karena 

masing-masing individu hanya merupakan satu bagian saja dari suatu pembagian 

pekerjaan sosial. Bagi Durkheim solidaritas itu terjadi pada tingkat ketergantungan yang 

sangat tinggi oleh karena spesialisasi dalam pembagian kerja. Pembagian kerja yang 

terjadi pada individu merombak kesadaran kolektif sehingga dapat mengganggu 

keteraturan sosial menjadi ketergantungan fungsional.  

             Pengkeramatan atau pengsakralan gunung batu Naetapan adalah merupakan 

warisan sosial masyarakat desa Tunua yang diterima dan dipelihara turun temurun sejak 

nenek moyang. Hal ini sesuai dengan pandangan Durkheim tentang masyarakat  bahwa 

fenomena dan realita sosial dibentuk, dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat kepada 

masyarakat. Di sinilah nampak saling ketergantungan antara masyarakat yang satu 

dengan lainnya. Apabila terjadi perombakan maka sistim keteraturan sosial akan 

terganggu. 

            Dengan sendirinya pengsakralan atau pengkramatan batu Naetapan membentuk 

prilaku solidaritas sosial masyarakat desa Tunua. Kesadaran kolektif dalam masyarakat 

desa Tunua telah terbentuk sejak lama. Bahwa perilaku solidaritas sosial masyarakat 

sangat ditentukan oleh internalisasi dan individualisasi kesadaran kolektif  setiap individu 
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dalam masyarakat, bukan sebaliknya. Dengan demikian, pengkeramatan batu Naetapan 

oleh masyarakat Tunua, tidak pernah menimbulkan konflik sosial apalagi krisis sosial.  

3. Agama dan Masyarakat 

            Bagi Durkheim, agama sebenarnya bukan persoalan  pewahyuan, doktrin, dogma atau 

yang sejenis dengan itu. Tapi agama sebetulnya adalah persoalan sosial
47

. Baginya agama 

adalah masyarakat dan masyarakat adalah agama. Karena itu tidak seorang pun yang 

tidak  memiliki agama. Sebab itu solidaritas sosial mestinya bertumbuh dalam realitas 

yang sangat sosiologis. Dan solidaritas sosial mestinya menjadi kekuatan sekaligus 

menjadi nyata dalam kesadaran sosial dari kelompok-kelompok keagamaan sendiri. 

Tanpa ada unsur agama bersama-sama dalam kelompok masyarakat, tidak ada yang 

mengikat masyarakat. Jadi kelompok-kelompok orang yang mempunyai kepercayaan-

kepercayaan dan pengamalan yang sama menjadi suatu masyarakat moral ( moral 

community)
48

. Karena itu, Durkheim berpandangan bahwa agama sesungguhnya adalah 

masalah sosial. Agama adalah hal paling primitif dari segala fenomena sosial. Semua 

manifestasi lain dari aktivitas kolektif berasal dari agama dan melalui berbagai 

transformasi secara berturut-turut, antara lain menyangkut hukum, moral, seni, bentuk 

politik, dsb. 

          Dengan menganalisis sistem totem bangsa primitif di Australia, Durkheim  

menyimpulkan bahwa totem merupakan simbol klan sekaligus simbol ketuhanan. Dengan 

demikian bukankah Tuhan dan masyarakat itu satu. Apa yang dianggap sakral itu adalah 
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produk dari kelompok. Agama adalah cara masyarakat memperlihatkan dirinya sendiri 

dalam bentuk fakta sosial non-material. 

          Bagi Durkheim perilaku masyarakat yang menganggap Tuhan atau dewa sama 

sekali tidak terlihat lagi. Agama sendiri cenderung berkembang jika memiliki dogma, 

simbol, altar dan perayaan-perayaan. Dengan demikian bentuk Tuhan atau dewa tidak 

terlalu penting, yang penting adalah representasi religius adalah representasi kolektif 

yang mengungkapkan realitas kolektif, ritus-ritus yang ada di dalamnya adalah cara untuk 

bertindak yang hanya muncul ditengah-tengah kelompok saat berkumpul dan bertujuan 

untuk membangkitkan, mempertahankan atau membangun kembali berbagai kondisi 

mental kelompok itu (kesadaran kolektif). 

           Durkheim mengulas sifat-sifat, sumber bentuk-bentuk, akibat, dan variasi agama 

dari sudut pandang sosiologis. Agama menurut Durkheim berasal dari masyarakat itu 

sendiri. Masyarakat selalu membedakan mengenai hal-hal yang dianggap sakral dan hal-

hal yang dianggap profan atau duniawi, bukan natural dan supernatural. Pada umumnya 

pemahaman tentang agama selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat supernatural,  

yang oleh karenanya berada di luar jangkauaan  pemahaman manusia. Namun menurut 

Durkheim, dalam kenyataannya agama tidak selalu terkait dengan soal supernatural 

karena dalam sejarah agama terjadi rekonsiliasi antara agama dan ilmu pengetahuan
49

. 
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            Dasar dari pendapat Durkheim adalah agama merupakan perwujudan dari 

collective consciouness sekalipun selalu ada perwujudan-perwujudan lainnya. Tuhan 

dianggap sebagai simbol dari masyarakat itu sendiri yang sebagai collective consciouness 

kemudian menjelma ke dalam collective representation. Tuhan itu hanyalah idealisme 

dari masyarakat itu sendiri yang menganggapnya sebagai makhluk yang paling sempurna 

( Tuhan adalah personifikasi masyarakat ).  Agama tidak lain dari pada budaya yang 

dijadikan oleh Tuhan sendiri
50

.  

            Sosiologi agamanya terdiri dari usaha mengindentifikasi hakikat agama yang 

selalu ada sepanjang zaman dengan menganalisis bentuk-bentuk agama yang paling 

primitif. Sementara teori pengetahuannya berusaha menghubungkan kategori-kategori 

fundamental pikiran manusia dengan asal-muasal sosial mereka. Berkat kecerdasan 

Durkheim yang tinggi sehingga dia mampu menunjukkan hakikat abadi agama dengan 

cara memisahkan yang-sakral dari yang-profan. Yang-sakral tercipta melalui ritual-ritual 

yang mengubah kekuatan moral masyarakat menjadi simbol-simbol religius yang 

mengikat individu dalam suatu kelompok.  

            Argumen Durkheim yang sangat berani adalah bahwa ikatan moral ini kemudian 

berubah menjadi ikatan kognitif karena kategori-kategori pemahaman, semisal 

klasifikasi, waktu, tempat, dan penyebab, semuanya berasal dari ritual keagamaan. Teori 

agama Durkheim, masyarakat (melalui individu) menciptakan agama dengan 

mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sesuatu yang sakral sementara yang lain 

sebagai profan. Aspek realitas sosial yang didefenisikan dan dianggap sakral yaitu suatu 
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yang terpisah dari peristiwa sehari-hari-yang membentuk esensi agama. Segala sesuatu 

yang selainnya didefenisikan dan dianggap profan –tempat umum, suatu yang bisa 

dipakai, aspek kehidupan duniawi. Di satu pihak, yang-sakral melahirkan sikap hormat, 

kagum, dan bertanggung jawab. Di pihak lain, sikap-sikap terhadap fenomena-fenomena 

inilah yang membuatnya dari profan menjadi sakral. 

             Karena Durkheim percaya bahwa masyarakat adalah pencipta agama, dia  sangat 

berminat pada totemisme dalam masyarakat Arunta di Australia. Totemisme adalah 

sistem agama di mana sesuatu, bisa binatang atau tumbuhan, dianggap sakral dan jadi 

simbol klan. Durkheim memandang totemisme sebagai bentuk agama yang paling 

sederhana dan paling primitif dan percaya bahwa totemisme terkait dengan bentuk paling 

sederhana dari organisasi sosial, sebuah klan. Durkheim berpendapat bahwa totem tak 

lain adalah representasi dari sebuah klan. Individu yang mengalami kekuatan sosial yang 

begitu dahsyat ketika mengikuti upacara suku atau klannya akan berusaha mencari 

penjelasan atas pengalaman ini
51

. 

             Oleh karena itu Durkheim mencari tahu fungsi dari bentuk-bentuk kehidupan 

yang benar-benar mendasar atau yang paling sederhana, sehingga dapat menemukan 

fungsi dari agama. Di Australia Ia menemukan totemisme yaitu penyembahan dari suatu 
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klan terhadap suatu totem tertentu yang memiliki simbol dan peran tertentu untuk 

menyelamatkan. Karena itu mereka melakukan upacara sebagai wujud penyembahan 

mereka. Menurut Durkheim, ketika mereka melakukan ritus di sekitar tiang totem mereka 

menyatu sehingga bisa menghayati apa yang dialami oleh totem sebagai lambang. 

Masyarakat adalah totem itu- itulah agama. Agama merupakan lambang collective 

representation. Dalam bentuknya yang ideal, agama adalah sarana untuk memperkuat 

kesadaran kolektif seperti ritus-ritus agama. Orang yang terlibat dalam upacara 

keagamaan maka upacara keagamaan suasana keagamaaan dibawa dalam kehidupan 

sehari-hari, kemudian lambat laun collective consciouness tersebut semakin lemah 

kembali.                                          

          Teori Durkheim yang dikembangkan mengenai moral dan religi menjadi kekuatan 

atau kelebihan teorinya sebab hingga kini masih diterima oleh ilmu-ilmu pengetahuan 

modern. Pandangannya bahwa tindakan moral adalah mematuhi disiplin, berisi kepatuhan 

atau ikatan terhadap kelompok dan pengetahuan rasional tindakan itu sendiri merupakan 

hal baik yang disumbangkan oleh pemikiran Durkheim
52

. 

            Namun kekurangan dari pemikiran Durkheim adalah ia Nampak sangat 

konservatif, ia mereduksi moral dan religi dalam sesuatu yang disebut “yang sosial”. Ia 

juga tidak melihat kepada pribadi-pribadi yang kreatif.  

           4.  Arti  Sakral dan Profan 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dasar pandangan Durkheim tentang agama 

adalah berfokus pada pemisahan antara yang Sakral dan Profan. Untuk memahami 
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pemikiran Durkheim secara mendalam tentang agama, pengertian sakral dan profan mesti 

diketahui. Agama sulit didefinisikan (diberi batasan) tapi dapat dideskripsikan 

(digambarkan). Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur 

dalamnya makna  dan keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta karena 

memberi khayalan paling luas
53

, dan agama memberi lambang-lambang atau simbol-

simbol kepada manusia sehingga dengan lambang-lambang tersebut dapat 

mengungkapkan hal-hal yang sukar diungkapkan
54

 demikian juga  yang sakral lebih 

mudah dikenal daripada didefinisikan. Analisa Durkheim tentang pemisahan antara yang 

sakral dan profan ini dapat dijelaskan  oleh Nottingham bahwa; sakral berkaitan dengan 

hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang amat 

menakutkan
55

. Masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang yang suci 

dengan yang biasa atau yang sering dikatakan yang sakral dan  sekuler atau duniawi, 

Sebab  tidak memiliki ciri khusus untuk dapat dibedakan. Apabila kita memperhatikan 

benda-benda dan wujud-wujudnya kita tidak akan dapat menemukan jawabannya sebab 

bukan benda-benda itu yang memberi tanda dari yang sakral. Jadi masyarakatlah yang 

mengsakralkan melalui upacara-upacara dan diabadikan dalam ajaran-ajaran kepercayaan 

mereka, sebagaimana dikatakan Nottingham:  

                      “Sesuatu dapat dikatakan sakral bukan pada wujud dan bentuk tapi justru 

berbagai sikap dan perasaan (manusianya) yang memperkuat kesakralan benda-

benda itu. Dangan demikian kesakralan terwujud karena sikap mental yang 

didukung oleh perasaan. Perasaan kagum itu sendiri sebagai emosi sakral yang 

paling nyata, gabungan antara pemujaan dan ketakutan. Dengan demikian sifat 

                                                           
                       

53
 Nottingham, Ibid. Hal. 3 

                       
54
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sakral itu tidak tergantung pada ciri hakikinya tapi pada mental dan sikap-sikap 

emosional kelompok (masyarakat) terhadapnya dan pada konteksnya
56

.” 

        Jadi yang sakral itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimunculkan dari sikap 

hormat manusia terhadap hal-hal yang berguna bagi kehidupannya sehari-hari, artinya 

yang sakral itu tidak dapat difahami dengan akal sehat manusia yang bersifat empirik 

untuk memenuhi kebutuhan praktis. Sebab itu menurut Durkheim, sakral adalah perasaan 

manusia yang muncul sewaktu-waktu saat melakukan upacara sebagai anggota klan 

tertentu. Durkheim berpendapat bahwa totem  adalah representasi dari perasaan yang 

timbul dalam upacara sebuah klan. Individu yang mengalami kekuatan sosial yang begitu 

dahsyat ketika mengikuti upacara suku atau klannya akan berusaha mencari penjelasan 

atas pengalaman ini. Representasi itu biasanya dikenal melalui simbol-simbol
57

. Ada 

pembedaan sikap di antara memperlakukan sesuatu sebagai yang sakral dan profan. 

Bahwa kualitas kesucian tidaklah berada di dalam sifat-sifat intrinsik obyek yang 

diperlakukan sebagai suci, tapi di dalam sifat-sifatnya sebagai sebuah simbol
58

. 

          Benda-benda yang sakral sebenarnya secara lahiriah tidak berbeda dengan benda-

benda biasa yang dikenal sehari-hari. Jadi, sekali lagi sikap manusialah yang membuat 

pembedaan penting dalam hal ini.. Sehingga perasaan kagum terhadap obyek-obyek 

sakral yang tetap dilestarikan oleh para pemeluk itu merupakan parasaan yang nyata, 

bukan sekedar memberi sifat-sifat sakral kepada benda-benda tersebut
59

. 

          Sedangkan yang profan atau yang tidak suci adalah apa saja yang dianggap 

mencemarkan yang suci itu. Sehingga untuk mencegah timbulnya pencemaran terhadap 
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hal-hal yang sakral maka, muncullah larangan-larangan atau sesuatu yang dianggap tabu 

(benda-benda sakral tidak boleh disentuh, dimakan, atau didekati) kecuali pada saat-saat 

tertentu atau oleh orang-orang yang diberi otoritas khusus.  

            Tidaklah cukup jika benda-benda sakral tersebut sekedar ada, tapi eksistensi 

(keberadaan) nya harus dipelihara terus menerus dan dihidupkan dalam hati para 

pemujanya
60

. Maka muncullah kepercayaan-kepercayaan yang disimbolkan melalui ritus 

dan mitos-mitos masyarakat untuk mencapai kehermonisan dalam hidup dan dilakukan 

dengan upacara-upacara.  

          Jadi menurut Durkheim, antara yang sakral dan profan selalu nampak perbedaan 

yang menjolok. Pemikiran  Durkheim tentang Yang sakral dan Yang Profan, 

berhubungan  dengan  konteks masyarakat dan kebutuhannya. Durkheim mengatakan: 

Yang Sakral adalah masalah sosial yang berkait dengan individu yaitu upaya masyarakat 

untuk mengistimewakan hal-hal tertentu. Yang sakral itu  adalah sesuatu yang kudus dan 

dihormati. Sakral itu adalah sesuatu yang kudus dan keramat, sedangkan Yang Profan 

adalah segala sesuatu yang hanya berkait dengan unsur-unsur individu, yang biasa, dan 

bersifat sementara
61

.  

           Masyarakat Tunua mengsakralkan batu Naetapan dalam hubungan dengan 

kepercayaan mereka bahwa di sana menjadi tempat bertahtanya Uis neno yang 

transendent atau yang tidak dapat dihampiri. Hal ini terkait dengan sang Illahi yang suci 

dan kudus. Yang suci dan kudus tidak dapat dihampiri kecuali melalui batu Naetapan 

sebagai simbol. 
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5.  Agama Sebagai Simbol 

Durkheim  berpandangan bahwa agama adalah persoalan sosial yang ada dalam 

masyarakat. Agama adalah hasil ciptaan masyarakat yang nampak dalam simbol-simbol. 

Bagi Durkheim, keyakinan dan ritual-ritual agama adalah ekspresi simbolis dari 

kenyataan sosial
62

. Menurut Nottingham, pandangan Barat dan masyarakat  umum 

tentang agama sangat berbeda. Barat menekankan aspek intelektual sedangkan pada 

umumnya masyarakat secara sosiologis memandang agama sebagai sebuah simbol yang 

dapat dialami melalui ibadah (ritus) atau upacara keagamaan. Ritus adalah bagian dari 

tingkah-laku keagamaan yang aktif dan dapat diamati
63

.  

           “Ritus tentu saja mencakup semua tingkah-laku seperti memakai pakian khusus, 

mengorbankan nyawa dan harta, mengungkapkan ucapan-ucapan formal 

tertentu, bersemedi, bernyanyi, berdoa, memuja, mengadakan pesta, berpuasa, 

menari, membaca dan berbagai sikap lainnya yang bisa dapat diamati” 

 

           Tingkah-laku keagamaan ini adalah yang nampak dari yang di simbolkan. Jadi 

yang suci atau sakral itu tidak nampak dalam ciri khusus tapi nampak dalam sikap 

emosional kelompok masyarakat yang melaksanakanya.  Menurut Tom Terik, simbol 

adalah suatu model komunikasi nom verbal yang mengungkapkan pemikiran-pemikiran 

yang sangat dalam dan tidak dapat diungkapkan dengan kata atau tidak dapat diamati
64

.  
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          Agama sebagai simbol  tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari namun memiliki 

arti dan makna yang dapat dinyatakan melalui sebuah lambang, sesuatu yang secara 

emosional dapat dialami, demikian yang dapat dikatakan  Jyoti Sahi
65

: 

          “Sebuah lambang termasuk dunia artistik, kultural dan agamis dari proses-proses 

mengada. Lambang sesungguhnya menunjuk kepada suatu cara berada dan cara 

hidup di bumi yang berhubungan dengan bahasa-bahasa mitos, legenda dan puisi 

dll. Upacara keagamaan sebagai perbuatan simbolik menghubungkan bentuk-

bentuk kultur dan estetik dengan suatu pandangan hidup yang memberi makna 

kepada sensasi fasik” 

 

Jadi lambang atau simbol adalah sebuah realitas sejati yang berkaitan dengan dunia nyata 

dan dapat dirasakan,  itulah agama dalam masyarakat. Melalui lambang-lambang tersebut 

manusia dapat mengungkapkan hal-hal yang sulit diungkapkan. Simbol itu tidak terbatas, 

juga bisa dipakai dalam bentuk konsep untuk tanda-tanda tertentu guna mengungkapkan 

secara tidak langsung hal-hal yang tidak dapat dibayangkan. Simbol itu juga merupakan 

sumber informasi yang ekstrinsik
66

. Masyarakat memiliki kepercayaan yang sama dan 

mengamalkannya bersama-sama sehingga dapat dilestarikan turun-temurun.  

          Dalam praktek masyarakat tidak menghendaki simbol atau lambangnya berupa 

sesuatu yang tidak nampak atau jauh diangan-angan; tapi sesuatu yang dapat dialami 

secara kongkret dan nyata
67

. Simbol atau lambang-lambang merupakan manifestasi alam 

dalam  bentuk-bentuk kultur seni dan komunikasi manusia.
68

 Bahasa dapat dijadikan 

sebagai metafora dan analogi yang mampu menyingkapkan peran yang tersembunyi 
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sebagai cara tidak langsung untuk mendekati realitas dengan pemberian makna. 

Penggambaran (pemberian makna) itu merupakan simbol yang menyatakan secara 

langsung
69

. 

          Oleh  karena itu dalam struktur kepercayaan masyarakat selalu ada bahasa-bahasa 

mitos, legenda dan ritus-ritus yang diwujudkan dalam upacara-upacara keagamaan. 

Upacara keagamaan sebagai perbuatan simbolik dalam masyarakat. Durkheim 

berpendapat bahwa  totem itu adalah sebuah simbol dalam masyarakat yang 

memperlihatkan kekuasaan yang bersifat supernatural
70

.  

          Pengkramatan batu Naetapan merupakan sebuah lambang atau simbol bagi 

masyarakat Tunua untuk mengungkapkan kekuasaan di luar kemampuan diri yaitu yang 

supernatural. Orang Tunua memperlihatkan tindakan-tindakan simbolik untuk 

menyingkapkan peran yang tersembunyi serta mempertegas makna dari apa yang mereka 

lakukan. Tindakan-tindakan itu mereka wujudkan melalui upacara dan ritus-ritus yang 

dibuat sebagai unkapan berkomunikasi. Menurut Mariasusai Dhavamony, bahasa-bahasa 

mitos dan ritus-ritus serta simbol-simbol yang mereka bangun  merupakan  orientasi 

mental dan spiritual masyarakat untuk berkomunikasi (membangun relasi) dengan yang 

Illahi
71

. 

           

6. Hubungan Antara Yang Sakral dan Ekologi 

Untuk mengkaji pokok ini Durkheim kembali melihat manusia (masyarakat) dan alam  

sebagai subyek  untuk dapat mengungkapkan hal-hal yang sulit diungkap. Manusia  dapat 
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membangun dirinya secara utuh ketika ia mengsakralkan hal-hal yang tidak mampu ia 

jelaskan dalam dunia-alam sehingga muncullah pemahaman tentang sakral. Ia 

menambahkan bahwa yang sakral itu adalah sesuatu yang terpisah dan terlarang, yang 

sakral itu memiliki pengaruh luas menentukan kesejahteraan dan  kepentingan seluruh 

anggota masyarakat. Bagi Durkheim, yang sakral itu muncul terutama berkaitan dengan 

apa yang menjadi konsentrasi sebuah masyarakat
72

. 

             Ketika sesuatu itu di luar kemampuan dan mereka tidak sanggup menembusnya, 

lalu mereka anggap suci, maka mereka anggaplah itu sesuatu yang sakral. Sesuatu di luar 

kemampuan yang tidak mampu mereka jabarkan  sering nampak dalam lingkungan 

aktifitas terdekat. Jadi alam dan dunia aktivitas mereka dimanifestasikan untuk menjawab 

ketidak-mampuan  yang ada. Dalam hubungan ini secara implisit Durkheim ingin 

menegaskan bahwa manusia dan alam tidak dapat dipisahkan melainkan saling 

melengkapi.  

          Untuk memenuhi ketidak-mampuan  tersebut manusia mencarinya di luar diri yaitu  

menciptakan  yang sakral dan alam atau lingkungan sebagai manifestasinya. Supaya 

mempertahankan dan melindungi ekologi manusia menciptakan yang sakral sehingga 

terdapat hubungan timbal-balik saling mengisi. Sistim ini akan terus mendorong adanya   

keseimbangan antara manusia dan ekologi itu sendiri.  Menurut J. B Banawiratma, 

kesadaran manusia sebagai bagian dari ekologi yang saling berinteraksi dalam kehidupan    

akan menimbulkan tanggungjawabnya terhadap lingkungan alam semesta
73

. Hal ini 

berarti bahwa ekologi tidak semata-mata digunakan atau diolah untuk kesejahteraan 

manusia namun harus mampu memciptakan keselarasan atau keseimbangan dengan 
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ekologi itu sendiri. Alam semesta akan kehilangan kekuatannya yang dinamis apabila 

lingkungan manusia kehilangan keseimbangannya. 

         Manusia dalam upaya mencapai keseimbangannya dengan lingkungan alam 

semesta diciptakanlah yang sakral atau yang suci dengan mengistimewakan hal-hal 

tertentu sehingga dihormati, dimuliakan dan tidak dapat dinodai atau sesuatu yang 

dilindungi terhadap pelanggaran, pengacauan dan pencemaran
74

. Dalam pengertian ini 

bagi penulis, terdapat kesamaan pemikiran dengan Durkheim yang ingin menegaskan 

bahwa penciptaan sesuatu yang sakral, suci dan keramat adalah merupakan gagasan 

manusia dalam menjaga keseimbangannya dengan alam semesta. 

        Masyarakat primitif telah memiliki  kearifan lokal dalam membangun 

keseimbangannya dengan alam semesta. Upaya ini dilakukan melalui mitos-mitos yang 

dibuat untuk melestarikan  alam atau lingkungan  yang dianggap suci dan keramat seperti 

sumber air, hutan lebat, gunung batu, pohon besar, dan benda-benda lain yang bagi 

mereka membawa manfaat besar tapi berada di luar kemampuan diri untuk menciptakan  

serta  menjaga dan melestarikan. Para antropolog memberi penghargaan terhadap budaya 

masyarakat primitif oleh karena kebijakan luhur yang mereka ciptakan, Seperti dikatakan 

J.B.Banawiratma: 

          “Mereka mulai tertarik perhatiannya kepada mitos-mitos sebagai realitas yang     

diekspresikan   dalam bahasa masyarakat sederhana. Di dalamnya tersembunyi 

kebijakan yang luhur pada manusia sehingga mereka tidak memandang rendah 

 kepada kebudayaan masyarakat primitif”
75
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          Pada prinsipnya manusia memiliki keterbatasan untuk menjaga dan melestarikan 

alam semesta karena itu peran dari pada mitos-mitos yang dibuatnya sangat penting. 

Mitos-mitos itu  dibuat berkaitan dengan eksistensi dan keberadaan manusia sehingga 

apabila dilanggar akan berakibat   bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi mitos-mitos 

itu berfungsi untuk melestarikan atau menjaga apa yang tidak mampu mereka buat 

(ciptakan)-sesuatu yang berada di luar kemampuan diri-termasuk alam semesta.  

          Mitos dipahami sebagai kekuatan penyelamatan tertentu dan memiliki hubungan 

dengan kosmologi karena menceritakan bagaimana segala sesuatu terjadi,  di samping 

menerangkan mengapa hal yang dilakukan saat ini merupakan hal yang tepat untuk 

dilakukan. Masyarakat primitif tidak me-reka-reka mitos melainkan menghayatinya. 

Karena itu mitos berkaitan erat dengan kegiatan penciptaan oleh makluk-makluk ilahi  

dan menyingkapkan kesucian mereka. Mitos sungguh dikenal sebagai sejarah yang suci 

karena selalu mengacu kepada sebuah kenyataan dan memiliki fungsi eksistensial bagi 

manusia dan berhubungan dengan realitas sosial serta alam semesta
76

. Artinya mitos 

dianggap sebagai kearifan lokal masyarakat tertentu dalam mempertahankan sesuatu 

yang bermanfaat sehingga dapat diwariskan kepada masyarakat lainnya. 

          Oleh masyarakat Tunua, sesuatu yang sakral kemudian dapat dipertahankan dengan 

penciptaan mitos-mitos yang berhubungan dengan yang disakralkan sehingga 

mengandung nilai-nilai tertentu dalam masyarakat dan kemudian diwariskan secara turun 

temurun. Pengkeramatan batu Naetapan adalah hasil ciptaan masyarakat Tunua yang 

didukung dengan mitos-mitos yang terkait dengannya. Nilai-nilai pengsakralan itu 

kemudian diwariskan kepada masyarakat sebagai sebuah fakta sosial. Mitos 

pengkeramatan batu Naetapan dianggap sebagai kearifan  masyarakat dalam 
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mempertahankan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhannya sehari-hari yaitu  

ekologi sebagai sumber penghidupan.  

 

7. Manusia dan Ekologi 

 

“Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang 

alami dan akan berlangsung mulai dari saat manusia dilahirkan sampai ia 

meninggal dunia. Interaksi ini berlangsung karena manusia memerlukan daya 

dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berbagai 

macam kebutuhan hidup manusia mulai dari udara untuk bernafas, air untuk 

minum, makanan sebagai  sumber energi serta kebutuhan-kebutuhan lainnya 

sudah disediakan oleh alam dan manusia tinggal mengambilnya dari lingkungan 

yang telah ada”
77

.  

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa manusia dan lingkungan adalah suatu keutuhan yang 

saling mengisi dan melengkapi.  Terdapat hubungan timbal- balik diantara keduanya. 

Tidak bisa dikatakan bahwa yang satu memiliki kelebihan dari yang lainnya untuk saling 

menguasai. Manusia dan segala sesuatu yang ada disekitarnya merupakan suatu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.   

          Manusia dalam menjalani kehidupannya, dapat berperan sebagai makluk biologis 

dan makluk budaya. Sebagai makluk biologis tentu kebutuhan-keubutuhannya dapat 

terpenuhi dengan makan dan minum namun sebagai makluk yang berbudaya tentu ia 

akan berkembang dan mengalami perubahan setiap saat sepanjang perjalanan hidupnya 

dimuka bumi. Karena  itu seiring perkembangan budaya, manusia harus bisa memahami 
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diri sebagai bagian dari lingkungannya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Menurut 

Mukhlis Akhadi, kemampuan memahami diri seperti itulah yang akan menumbuhkan 

semangat tanggungjawab manusia dalam memodifikasi kualitas lingkungannya sesuai 

dengan perkembangan sosial- budaya yang ada
78

. 

           Memang untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia sangat bergantung kepada 

lingkungan namun tidak berarti bahwa lingkungan itu berada di bawah jajahan manusia 

sehingga dapat dikuasai tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Masyarakat primitif 

yang telah hidup dan memiliki nilai dan norma-norma budaya berupaya membangun 

relasi setara dengan alam. Bahkan alam juga dipahaminya sebagai subyek yang memiliki 

kuasa-kuasa tersendiri sehingga dapat memenuhi keterbatasan manusia yang tidak dapat 

dijangkau dengan akal.  

          Kerusakan lingkungan akan memperlebar relasi keseimbangan manusia dengan 

alam. Hubungan yang selama ini terjadi secara konunio atau yang bersekutu akan 

berubah menjadi saling menjajah. Jika hal semacam ini yang terjadi maka tidak akan 

pernah terjadi keharmonisan di antara keduanya. Tugas manusia sekarang ini adalah 

menjaga dan mempertahan relasi keseimbangannya dengan ekologi guna mencapai 

keharmonisannya di muka bumi. 
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