
BAB II

 PENDEKATAN TEORITIK 

 

1.  Adat  

Adat yaitu segala kebijaksanaan untuk mengadakan peraturan pada 

pelbagai tindakan yang menyangkut kehidupan bersama. Adat adalah kata Arab 

dengan asal katanya ialah kata-kerja ada, berbalik-kembali, datang-kembali. 

Jadi, adat adalah pertama-tama yang berulang-ulang atau teratur datang-

kembali, yang adalah arti yang lazim, dan kini artinya adalah kebiasaan.1 

Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal  dari bahasa 

Sansekerta a (berarti “bukan”) dan dato (yang artinya “sifat kebendaan”).2 

Peran adat begitu penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat 

Indonesia, karena di Indonesia terdapat beraneka ragam suku bangsa dan juga 

beragam adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai 

kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hikum adat yang lazim 

dilakukan di suatu daerah.3 

  Menurut M. Nasroen dengan bertolak dari sistem adat Minangkabau, 

maka adat dibagi atas 4 bagian, yaitu: 

1. Adat yang sebenarnya adat. Ini merupakan undang-undang alam. 

Di mana dan kapan pun akan tetap sama; 

                                                            
1 Frank L. Cooley, Mimbar dan Takhta, 1987, 18. 
2 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, 2012, 70. 
3  Diunduh dari http://id. Wikipwedi.org/wiki/Adat.org.Html; Internet; accessed, 8 Januari 2013. 
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2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh 

daerah selama ini, dan diterima oleh generasi yang sekarang dari 

generasi yang dahulu agar tetap berdiri kokoh; 

3. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat, dan dapat 

ditambah ataupun dikurang menurut tempat dan waktu;  

4. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dapat dipakai setempat.4  

Adat adalah suatu sistem nilai dan kaidah-kaidah sosial yang tumbuh 

bersama-sama dengan tumbuhnya pengalaman hidup suatu masyarakat, juga 

sebagai salah satu unsur utama kebudayaan yang berakar kuat dalam tata 

hidupnya.5 Ditegaskan juga oleh Koentjaraningrat, bahwa adat adalah wujud 

ideal dari kebudayaan, wujud tersebut dapat dapat disebut sebagai adat atau tata 

kelakuan karena dapat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Koentjaraningrat 

juga membagi adat dalam empat tingkatan di antaranya:6 nilai-budaya, sistem 

norma-norma yang mencakup nilai-nilai budaya, sistem hukum, baik hukum 

adat (hukum yang ada umumnya tak tertulis) maupun hukum tertulis (misalnya 

undang-undang), dan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktifitas 

dalam kehidupan masyarakat, karena itu aturan-aturan khusus ini amat konkret 

sifatnya dan banyak di antaranya terkait dengan sistem hukum.  

Peran adat begitu penting dalam kehidupan masyarakat khususnya 

masyarakat Indonesia, karena di Indonesia terdapat beraneka ragam suku 
                                                            
4Ibid., 72. 
5 Dessire dan Jutrina Rizal, Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan, Pokok-pokok Pikiran Selo 
Soemarjan, 1993, 89. 
6 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentaliet dan Pembangunan, 1974, 20-22. 
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bangsa dan juga beragam adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri 

dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hikum adat 

yang lazim dilakukan di suatu daerah.7 Jika adat tidak dilaksanakan akan terjadi 

kekacauan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyrakat setempat 

terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Terlebih khusus lagi 

Koentjaraningrat membagi adat dalam empat tingkatan8, berturut-turut yaitu:  

• Pertama, tingkat nilai budaya. Pada tingkatan ini merupakan 

lapisan yang paling abstrak ruang lingkupnya karena berisi tentang 

ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam 

kehidupan masyarkat. Konsepsi seperti ini biasanya luas, kabur 

dan tidak rasional, namun nilai budaya ini biasanya berakar pada 

bagian emosional dari alam jiwa manusia. Biasanya jumlah nilai 

budaya pada tingkatan ini tidaklah banyak. 9 

• Kedua, tingkat Norma-norma. Norma adalah nilai budaya yang 

sudah terikat pada peran-peran tertentu dari manusia dalam 

masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupan sangat banyak, 

berbeda-beda dan berubah-ubah. Akan tetapi dari sisi inilah tiap 

peranan membawakan sejumlah norma yang kemudian menjadi 

 
7 http://id. Wikipwedi.org/wiki/Adat.org.Html; Internet; accessed, 8 Januari 2013. 
8 Koentjaraningrat, Ibid., 20-22. 
9 Ibid. 
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pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranan yang 

bersangkutan.10 

• Ketiga, tingkatan Hukum. Pada tingkatan ini lebih konkret lagi 

yakni sistem hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum adat 

(tidak tertulis) maupun hukum tertulis yang sudah jelas terbatas 

pada ruang lingkupnya. Pada prinsipnya jumlah hukum dalam 

suatu masyarakat jauh lebih banyak dari pada norma yang menjadi 

pedomannya.11 

• Ketiga, tingkat Aturan Khusus. Tingkatan aturan khusus ini 

mengatur aktivitas-aktivitas yang sangat jelas serta terbatas ruang 

lingkupnya dalam kehidupan masyarakat, dan juga aturan ini amat 

konkret sifatnya, terikat pada sistem hukum.12 

 
Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan 

dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap 

ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia 

telah menganal dan menggunakan istilah tersebut. Unsur-unsur terciptanya adat 

adalah : 

(1). Adanya tingkah laku seseorang; 

(2). Dilakukan terus-menerus; 

(3). Adanya dimensi waktu; dan  

 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.13 

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang 

yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini 

menunjukkan begitu luasnya pengertian tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau 

Bangsa dan Negara memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, yang satu satu dengan 

yang lainnya pasti tidak sama. Dengan demikian hal tersebut dapat 

mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu 

kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup 

yang modern sesorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau kebiasaan 

yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri 

dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat 

selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. 

Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan 

tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. 

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, adat adalah tingkah laku yang oleh 

masyarakat diadatkan. Aturan-aturan tingkah laku yang merupakan kebiasaan 

di dalam masyarakat ini adalah aturan hidup dan merupakan adat, apabila 

disertai sanksi yang tegas. 

Sanksi adat merupakan sesuatu yang telah menjadi konsekuensi logis 

dari setiap tindakan warga setempat yang melanggar aturan adat yang berlaku 

setempat, yang menimbulkan akibat hukum.  

 
13 Diunduh dari: bowolampard8.blogspot.com/2011/08/pengertian-hukum-adat.html 
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2. Hukum  

Hukum sebagaimana ada di manapun di dunia selalu mengikuti jiwa 

bangsa masyarakatnya, karena hukum itu selalu tumbuh dari sesuatu yang 

menjadi bagian kebutuhan hidup yang nyata. 14 Cara hidup dan pandangan 

hidup dari bangsa (masyarakatnya) yang keseluruhannya merupakan 

kebudayaan masyarakat di mana tempat hukum adat itu berlaku. Hukum 

sebagai hasil perkembangan historis dari masyarakat di mana hukum itu 

berlaku. Isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat di 

sepanjang sejarahnya serta ditentukan oleh sejarah masyarakat manusia dimana 

hukum itu berlaku.  

Hazairin a.l. berpendapat, bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai 

hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. 15 Dengan 

demikian maka dalam sisten hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi 

sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Selain itu 

juga, meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah 

kesusilaan dan kaidah-kaidah hukum itu, namun bentuk-bentuk perbuatan yang 

menurut hukum dilarang itu adalah menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang 

dianjurkan juga. Tata-Hukum ialah susunan hukum sebagai keseluruhan yang:  

• Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling 

menentukan. 
 

14 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, 2009, 68.  
15  Iman Sudiyat, S.H., Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, 2010, 8.  
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• Menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat 

tertentu. 

• Sah, berlaku dan juga dibuat serta ditetapkan atas daya 

penguasa masyarakat yang bersangkutan. 16 

 

 

3. Hukum Adat 

 
Hukum adat merupakan bagian dari hukum secara menyeluruh, maka 

dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem. Tiap-tiap hukum 

merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu 

kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Sama halnya dengan hukum 

adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa 

Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai alam sistem 

hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus 

menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat 

Indonesia. Hukum Adat adalah seperangkat norma yang bersumber pada rasa 

keadilan masyarakat yang berasal dari tingkah laku manusia atau kebiasaan-

kebiasaan manusia yang berlaku di masyarakat sebagian besar dalam bentuk 

hukum tidak tertulis tetapi diakui kebenarannya yang senantiasa dituruti atau 

 
16 Sudiyat, S.H, Ibid., 22. 
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ditaati serta penyimpangannya dikenai sanksi yang tegas / memaksa yang 

bersifat lokal atau setempat.17 

Pranata Adat merupakan bagian dari hukum adat, dan berbicara 

mengenai pranata adat berarti telah mencakup pada aturan adat, serta 

pelaksanaannya yang juga melibatkan lembaga adat sebagai pemegang 

kewenangan penegakan hukum adat tersebu, termasuk dalam kewenangan 

memberikan sanksi dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum adat 

tersebut. Norma-norma dalam rangka suatu pranata dan sub-subpranatanya 

sudah tentu berkaitan erat satu sama lain, karena merupakan suatu sistem yang 

terintegrasi.18 Adat istiadat dan hukum (adat) suatu golongan hukum 

masyarakat adalah receptio atau penerimaan seluruhnya dari agama yang dianut 

oleh golongan masyarakat itu.  Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah 

hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan 

masyarakat.19 Unsur hukum Adat yaitu, unsur asli dan unsur keagamaan. 

Dalam arti sempit sehari-hari yang dinamakan Hukum Adat ialah Hukum asli 

yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang 

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan 

lainnya baik di desa maupun di kota. Di samping bagian tidak tertulis dari 

hukum asli ada pula bagian yang tertulis, seperti Piagam dan perintah-perintah 

 

17 Diunduh dari http://menwih-hukum.blogspot.com/2009/12/hukum-adat-1.html. Pada hari Kamis 10 
Januari 2013. 

18 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, 2009, 158. 
19 Sudiyat, S.H, Ibid., 3. 

http://menwih-hukum.blogspot.com/2009/12/hukum-adat-1.html
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Raja. Jika dibandingkan dengan yang tidak tertulis, maka bagian yang tertulis 

ini adalah kecil (sedikit), tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan. Sistem 

hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran Bangsa Indonesia yang tidak 

sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat 

sadar akan sistem adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang 

hidup di dalam masyarakat Indonesia.20 

  Menurut van Vollenhoven, Hukum Adat ialah keseluruhan aturan 

tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu: 

“Hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena 

itu: “Adat”). Pengertian hukum adat adalah adat istiadat yang mempunyai 

akibat hukum. Penyelidikan van Vollenhoven dkk. membuktikan bahwa hukum 

adat yang terdapat di Indonesia tidak hanya terbatas pada kepulauan Nusantara, 

tetapi juga tersebar sampai di gugusan kepulauan Filipina, Taiwan, Madagaskar 

dan sampai pada laut India dekat pantai yang terdekat dengan Afrika dan 

berbatas di dekat Timur Amerika Selatan. Dalam wilayah yang luas ini, hukum 

adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib 

sosial dan tata tertib hukum di antara manusia yang sama-sama bergaul dalam 

suatu masyarakat sehingga dapat dihindarkan dari segala bencana dan bahaya 

yang mungkin telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum 

adat baik bersifat batiniah maupun jasmaniah telah dipertahankan secara turun 

temurun. Lebih tegasnya lagi bahwa “di mana ada masyarakat, di sana ada 

hukum (adat)”, karena hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan 
 

20 Setiady, Ibid., 41. 
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hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya 

merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.21 

Membahas tentang adat, Bushar Muhamad membagi adat menjadi dua, yakni 

adat yang memiliki hukum dan adat yang tidak memiliki hukum. Selanjutnya ia 

juga mengutip beberapa pandangan para pakar hukum tentang adat dan hukum 

adat serta perannya dalam masyarakat diantaranya:22  

• van Vollenhoven memandang bahwa hukum adat adalah hukum asli yang 

tidak tertulis, berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa 

Indonesia yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang 

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu 

dengan yang lain baik di kota maupun di desa.23 

• Ter Har memberikan pandangan bahwa hukum adat adalah seluruh 

peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penuh wibawa 

(yang dikenal dengan keputusan para fungsionaris struktural) dan dalam 

pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, atau keseluruhan ini bersifat 

mengikat.24 

• Soekanto juga memandang bahwa hukum adat merupakan keseluruhan 

adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, 

kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Dalam hal ini ia 

cendersung melihat peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang dilarang 

 
21van VollenHoven, Adatrect, sebagaimana dikutip oleh Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat: 
(Suatu Pengantar), 1986, 11. 
22 Ibid., 15-28. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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dengan sanksi yang bersangkutan dengan dunia gaib, jadi cenderung 

bersifat paksaan.Walaupun di dunia barat tidak dianggap perbuatan 

hukum, menurutnya perbuatan itu harus dianggap sebagai kaidah-kaidah 

hukum juga.25 

• van Dijk  memandang bahwa adat dan hukum adat itu bergandengan 

tangan (seiring) dan tidak dapat dipisahkan tetapi dibedakan antara adat-

adat yang ada mempunyai hukum yaitu hukum adat, dan tidak mempunyai 

akibat hukum yaitu adat dalam arti segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan 

orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari, antara satu dengan 

yang lain.26 

• van Apeldoorn  memandang hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis 

dalam kitab undang-undang. Dalam aturan tertentu bersifat memaksa 

karena tidak dikonfirmasikan lagi dengan hukum yang lain (undang-

undang) karena hanya ditetapkan oleh badan-badan atau orang-orang 

tertentu seperti yang dikenal sebagai yang berwajib atau penguasa. Hukum 

ini sifatnya dianggap memaksa agar aturan itu dijalani.27 

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, maka Bushar 

menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku 

manusia Indonesia satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan, 

kelaziman dan kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup di 

 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota 

masyarakat itu. Jika  hal itu merupakan keseluruhan berbagai peraturan yang 

mengenai sanksi atas pelanggaran serta yang ditetapkan dalam keputusan-

keputusan para penguasa adat. Maka mereka yang mempunyai kewajiban dan 

berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri 

dari lurah, pembantu lurah, penghulu agama, wali tanah atau tuan tanah, 

kepala adat dan hakim.  

Dilihat dari perspektif kepercayaan lokal di Maluku, maka hukum adat 

adalah perilaku yang bersifat wajib demi kesejahteraan dan keamanan pribadi 

yang  bersangkutan serta masyarakat. Oleh sebab itu adanya kepercayaan 

bahwa suatu pelanggaran akan membawa akibat-akibat yang mengerikan, baik 

pelanggaran secara sengaja maupun pematuhan dengan cara yang salah.28 

Dalam kerangka demikian, Cooley membaginya adat sebagai “kebiasaan-

kebiasaan dalam kehidupan” mengandung dua arti; yaitu sebagai keseluruhan 

kebiasaan yang merupakan sistem kebiasaan desa itu dan suatu kebiasaan 

tertentu yang merupakan satu kesatuan dalam sistem tersebut, misalnya 

mekanisme yang harus dipenuhi seorang laki-laki terhadap sistem adat dari 

lingkungan desa asal perempuan.  

Sebagaimana sudah disebutkan dalam hukum adat juga terdapat sanksi 

terhadap setiap tindakan manusia, yang melanggarketentuan hukum adat 

setempat. Menurut T.O. Ihromi, sanksi sebagai perangkat aturan-aturan yang 

 
28 Cooley, Ibid., 109-110 
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mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah 

untuk dapat mencapai suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga 

masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang 

dapat diperhitungkan. Sanksi, yaitu suatu persetujuan (sanksi positif) atau 

penolakan (sanksi negatif) terhadap pola-pola perikelakuan tertentu. 29 Sanksi 

adalah reaksi/konsekuensi dari pihak lain atas pelanggaran suatu norma 

(hukum).  

 

4. Solidaritas Sosial  

Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu 

dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang 

dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Dalam 

masyarakat dengan solidaritas mekanik, masyarakat terdiri dari kelompok 

sanak-keluarga-politik yang disejajarkan (kelompok clan), yang sangat mirip 

satu sama lain dalam hal organisasi intern.30 Masyarakat didominasi oleh 

adanya suatu perangkat sentimen dan kepercayaan yang terbentuk dengan kuat 

serta dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. 

Dalam analisis Durkheim tentang solidaritas dikaitkan dengan 

persoalan sanksi yang diberikan kepada warga yang melanggar peraturan dalam 

masyarakat. Bagi Durkhem indikator yang paling jelas untuk solidaritas 

mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum dalam masyarakat 

 
29 Soekanto, Ibid., 8. 
30 Anthony Giddens, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, 1986, 94. 
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yang bersifat menekan (represif). Hukum-hukum ini mendefinisikan setiap 

perilaku penyimpangan sebagai sesuatu yang jahat, yang mengancam kesadaran 

kolektif masyarakat. Tindakan represif tersebut sekaligus bentuk reaksi 

terhadap pelanggaran moral oleh individu maupun kelompok dalam lingkup 

keteraturan sosial (social order). Dalam hubungan ini, sanksi dalam lingkup 

sosial dengan solidaritas mekanik tidak dimaksudkan sebagi suatu proses yang 

rasional. 

Hukuman tidak harus merepresentasikan pertimbangan rasional dalam 

masyarakat. Hukum represif dalam masyarakat mekanik tidak merupakan 

petimbangan yang diberikan yang sesuai dengan bentuk kejahatannya. Sanksi 

atau hukuman yang dikenakan kepada orang yang menyimpang dari 

ketaraturan, tidak lain merupakan bentuk atau wujud kemarahan kolektif 

masyarakat terhadap tindakan individu tersebut. 

Pelanggaran terhadap kesadaran kolektif merupakan bentuk 

penyimpangan dari homogenitas dalam masyarakat. Karena dalam analisa 

Durkheim, ciri khas yang paling penting dari solidaritas mekanik itu terletak 

pada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan 

sebagainya. Homogenitas serupa itu hanya mungkin jika pembagian kerja 

(division of labor) bersifat terbatas. 

Model solidaritas seperti ini biasa ditemukan dalam masyarakat 

primitif atau masyarakat tradisional yang masih sederhana. Dalam lingkup 

sosial seperti ini pembagian kerja hampir tidak terjadi. Pengelolaan kepentingan 

kehidupan sosial bersifat personal. Keterikatan sosial terjadi karena kepatuhan 
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terhadap nilai-nilai tradisional yang dianut oleh sebuah komunitas. Demikian 

juga sistem kepemimpinan yang dilaksanakan berjalan secara turun-temurun. 

Potret solidaritas sosial dalam konteks masyarakat dapat muncul 

dalam berbagai kategori atas dasar karakteristik sifat atau unsur yang 

membentuk solidaritas itu sendiri. Veeger, K.J. mengutip pendapat Durkheim 

yang membedakan solidaritas sosial dalam dua kategori/tipe; pertama, 

solidaritas mekanis, terjadi dalam masyarakat yang diciri-khaskan oleh 

keseragaman pola-pola relasi sosial, yang dilatarbelakangi kesamaan pekerjaan 

dan kedudukan semua anggota. Jika nilai-nilai budaya yang melandasi relasi 

mereka, menyatukan mereka secara menyeluruh, maka akan memunculkan 

ikatan sosial di antara mereka kuat sekali yang ditandai dengan munculnya 

identitas sosial yang demikian kuat. Individu meleburkan diri dalam 

kebersamaan, hingga tidak ada bidang kehidupan yang tidak diseragamkan oleh 

relasi-relasi sosial yang sama. Individu melibatkan diri secara penuh dalam 

kebersamaan pada masyarakat hingga tidak terbayang bahwa hidup mereka 

masih berarti atau dapat berlangsung, apabila salah satu aspek kehidupan 

diceraikan dari kebersamaan. 

Solidaritas mekanik memperlihatkan berbagai komponen atau 

indikator penting, seperti adanya kesadaran kolektif yang didasarkan pada sifat 

ketergantungan individu yang memiliki kepercayaan dan pola  normatif yang 

sama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat 

atas dasar persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu 

mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap 
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prinsip-prinsip moral yang nenjadi dasar kontrak  itu.31 Individualitas tidak 

berkembang karena dilumpuhkan oleh tekanan aturan/hukum yang bersifat 

represif. Sifat hukuman cenderung mencerminkan dan menyatakan kemarahan 

kolektif yang muncul atas penyimpangan atau pelanggaran kesadaran kolektif 

dalam kelompok sosialnya.  

Singkatnya, solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “kesadaran 

kolektif” (collective consciousness) yang dipraktikkan masyarakat dalam 

bentuk kepercayaan dan sentimen total diantara para warga masyarakat. 

Individu dalam masyarakat seperti ini cenderung homogen dalam banyak hal. 

Keseragaman tersebut berlangsung terjadi dalam seluruh aspek kehidupan, baik 

social, politik bahkan kepercayaan atau agama. Solidaritas organik diciptakan 

oleh pembagian kerja, dan justru tergantung pada perbedaan individual, 

perbedaan yang berkembang seiring spesialisasi bidang kerja.32 Sedangkan 

dalam suatu masyarakat organik tidak hanya hukum-hukum represif yang terus-

menerus menjadi penting (atau semakin penting), melainkan juga kesadaran 

kolektif menyumbang pada solidaritas sosial, memperkuat ikatan yang muncul 

dari saling ketergantungan fungsional yang semakin bertambah. Solidaritas 

organik juga ditandai oleh heterogenitas dan individualitas yang semakin tinggi, 

bahwa individu berbeda satu sama lain. Masing-masing pribadi mempunyai 

ruang gerak tersendiri, di mana solidaritas organik mengakui adanya 

kepribadian masing-masing orang. Solidaritas organik dibentuk oleh hukum 

 
31 Doyle Paul Johson, Teori Klasik dan Modern I, 1986, 181. 
32 Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, 2005, 107. 
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restitutif (memulihkan). 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.  

5. Clan  

 
Pada Bab I clan telah didefinisikan sebagai sistem sosial yang 

berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada 

masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (patrilineal) maupun garis ibu 

(matrilineal). Clan atau sib juga didefinisikan sebagai kelompok keturunan non-

badan hukum, di mana setiap anggotanya menganggap diri sebagai keturunan 

dari leluhur yang sama (yang boleh jadi ada sungguh-sungguh atau hanya 

fiktif), tetapi tidak dapat menelusuri garis genealogis yang sebenarnya sampai 

kembali pada leluhur mereka.33 Ini disebabkan karena besarnya kedalaman 

genealogis clan, yang leluhur pendirinya hidup pada zaman yang begitu kuno, 

sehingga hubungan dengan leluhur itu lebih banyak didasarkan atas sesuatu 

pra-anggapan ketimbang diketahui sungguh-sungguh secara empiris. Clan 

merupakan kesatuan keturunan (genealogis), kesatuan kepercayaan 

(religiomagis) dan kesatuan adat (tradisi). Klen (Clan) sering juga disebut 

kerabat luas atau keluarga besar. Makna clan digunakan secara antropologi 

sejak permulaan ilmu itu telah membedakan kelompok kekerabatan yang 

 
33 William A. Haviland, Antropologi Edisi keempat Jilid kedua, 1988, 11. 
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berdasarkan garis keturunan ibu dari kelompok menurut garis keturunan ayah.34 

Clan atau dikenal dengan sebutan sib ini selain menunjuk pada adanya 

pembedaan antara tipe sib-ibu dan tipe sib-ayah, juga untuk menentukan 

himpunan kekerabatan keturunan unilineal. Sib memenuhi banyak fungsi, tetapi 

tugasnya yang paling umum adalah mengatur pemilihan calon dalam 

perkawinan. Pada segenap lapisan masyarakat, baik yang maju maupun yang 

sederhana, kita dapat menemukan adanya kesatuan-kesatuan sosial, yaitu 

ikatan-ikatan yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya.  

 

 

6. Integrasi 

Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam 

masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda itu 

antara lain perbedaan ras, agama, bahasa, kedudukan sosial, etnis, kebiasaan, 

juga sistem nilai dan norma.35 

Integrasi dalam ensiklopedia bebas berasal dari Bahasa Inggris “Integration” 

yeng artinya kesempurnaan  atau keseluruhan. Pemaknaan terhadap integrasi 

sosial dilihat sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling 

berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan 

masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.36 Integrasi sosial dimaknai 

sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam 

 
34 T.O.Ihromi, Pokok-pokok Antropologi Budaya, 2006, 94. 
35 Sutrinsno et. Sl., Sosiologi 2, 2004, 68.  
36 Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_Sosial. pada hari Rabu, 12 September 2012.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_Sosial
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kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang 

memilki keserasian fungsi. Definisi lain mengenai integrasi adalah suatu 

keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap 

komformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap 

mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.  

Integrasi memiliki 2 pengertian, yaitu : 

• Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem 

sosial tertentu 

• Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu 

Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, 

disatukan, atau dikaitkan satu sama lain itu adalah unsur-unsur sosial atau 

kemasyarakatan. Suatu integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar 

meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun 

konflik yang terjadi secara sosial budaya. Menurut pandangan para penganut 

fungsionalisme struktur sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas dua 

landasan berikut : 

• Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus 

(kesepakatan) di antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-

nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental (mendasar) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang
http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fungsionalisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsensus
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• Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus 

menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliation). 

Setiap konflik yang terjadi di antara kesatuan sosial dengan kesatuan sosial 

lainnya akan segera dinetralkan oleh adanya loyalitas ganda (cross-cutting 

loyalities) dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial. 

Penganut konflik berpendapat bahwa masyarakat terintegtrasi atas 

paksaan dan karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok. 

Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki 

kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan 

pranata-pranata sosial. Bentuk Integrasi Sosial 

• Asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan yang disertaya ciri khas 

kebudayaan asli. 

• Akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa 

menghilangkan kebudayaan asli. 

Faktor-Faktor Pendorong Integrasi yaitu:  

A. Faktor Internal : 

- kesadaran diri sebagai makhluk sosial 

- tuntutan kebutuhan 

- jiwa dan semangat gotong royong 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pranata_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Akulturasi
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B. Faktor Eksternal : 

- tuntutan perkembangan zaman 

- persamaan kebudayaan 

- terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bersama 

- persaman visi, misi, dan tujuan 

- sikap toleransi 

- adanya kosensus nilai 

- adanya tantangan dari luar 

Selain Itu juga homogenitas Kelompok atau dalam masyarakat yang 

kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya, 

dalam kelompok ataupun masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit 

dicapai juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi dapat dikatakan 

bahwa semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah 

pula proses integrasi antara anggota di dalam kelompok atau masyarakat 

tersebut. Besar kecilnya kelompok, dalam kelompok kecil integrasinya lebih 

mudah dicapai dan tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah. Hal ini 

disebabkan karena dalam kelompok kecil hubungan sosial antara anggotanya 

terjadi secara intensif sehingga komunikasi dan pertukaran budaya akan 

semakin cepat. Dengan demikian, menyesuaikan perbedaan-perbedaan dapat 

dilakukan dengan lebih cepat. Sebaliknya, dalam kelompok besar yang tingkat 

kemajemukannya relatif lebih tinggi, integrasi sosial lebih sulit dicapai. 

Mobilitas geografis, dalam hal ini adaptasi sangat diperlukan mempercepat 
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integrasi. Kedatangan anggota kelompok yang baru tentu perlu menyesuaikan 

diri dengan identitas masyarakat yang dituju. Akan tetapi, dapat juga terjadi 

kesulitan dalam proses integrasi sosial, jika semakin sering anggota masyarakat 

datang dan pergi  dengan masyarakat yang dituju efektivitas komunikasi, 

komunikasi yang efektif akan mempercepat integrasi. Syarat berhasilnya 

Integrasi Sosial, yaitu untuk meningkatkan Integrasi Sosial, maka pada diri 

masing-masing harus mengendalikan perbedaan/konflik yang ada pada suatu 

kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya, dan juga tiap warga masyarakat merasa 

saling dapat mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya.  

Integrasi adalah proses di mana komponen yang berbeda bergabung 

menjadi satu. Dalam sosiologi dan politik integrasi merupakan istilah yang 

banyak digunakan untuk menggambarkan penggabungan dari beberapa 

kelompok dalam masyarakat untuk menafsirkan suatu hal. Salah satu ciri dari 

integrasi sosial yaitu kedua kelompok membuat modifikasi/perubahan, 

misalnya kebiasaan atau tradisi. Ketika ada penyesuaian sepihak disebut 

asimilasi. Talcot Parson berpendapat bawa integrasi merupakan persyaratan 

yang berhubungan dengan interaksi antara para anggota dalam sistem sosial itu. 

Supaya sistem sosial itu berfungsi secara efektif sebagai satu satuan, harus ada 

paling kurang suatu tingkat solidaritas di antara individu yang termasuk di 

dalamnya. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa 

ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk 
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bekerja sama dikembangkan dan dipertahankan.37 Integrasi sosial berkaitan erat 

dengan perubahan individu yang masuk ke lingkungan baru di mana seorang 

individu harus disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk 

menciptakan kebersamaan dan menciptakan kesatuan yang utuh dalam suatu 

komunitas masyarakat. Integrasi sosial, dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya, 

adalah gerakan kelompok minoritas seperti etnis minoritas, pengungsi, dan 

imigran yang masuk ke dalam arus utama masyarakat baru.  

Integrasi sosial membutuhkan kemahiran untuk dapat diterima 

masyarakat di lingkungan baru yaitu menerapkan hukum masyarakat baru dan 

penerapan seperangkat nilai-nilai masyarakat. Tidak memerlukan asimilasi dan 

tidak perlu mengubah budaya yang dimilikinya, tapi perlu melupakan beberapa 

aspek budaya individu/kelompok yang tidak konsisten dengan hukum dan nilai-

nilai masyarakat baru itu sendiri. Dalam masyarakat yang toleran dan terbuka, 

anggota kelompok minoritas dapat sering menggunakan integrasi sosial untuk 

mendapatkan akses penuh untuk mendapatkan hak dan layanan yang tersedia 

bagi anggota dari arus utama masyarakat. Untuk menyatakan integrasi sosial, 

inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan 

antarpribadi, antar kelompok namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang 

dimiliki oleh setiap unsur.38 

Fae-fase integrasi meliputi; Akomodasi merupakan penyesuaian sosial 

dalam interaksi antara pribadai dan kelompok manusia untuk meredakan 

 
37 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2, 1986, 130. 
38 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya, 2003, 37. 
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pertentangan atau konflik dan setelah itu ada dalam kerja sama. Tahap 

akomodasi mencerminkan taraf tercapainya kompromi dan toleransi. 

Akomodasi menunjuk pada kerja sama secara individual atau kelompok karena 

adanya faktor kepentingan bersama. Singkatnya, akomodasi yaitu melakukan 

kerja sama yang lebih mengutamakan tercapainya tujuan bersama.  

Koordinasi yaitu mengatur kegiatan agar tindakan yang akan dilaksanakan tidak 

saling bertentangan atau tidak beraturan. Koordinasi akan terbentuk apabila 

situasi bertentangan antara kedua belah pihak telah mengalami ketegangan. Jika 

antar individu atau kelompok  mengalami pertentangan. Maka pada fase 

koordinasi ini masing-masing individu maupun kelompok yang bertentangan 

berusaha untuk tidak mempersulit keadaan.  

Asimilasi menjadi tahap pembauran nilai dan sikap warga masyarakat, proses 

asimilasi merupakan proses dua arah, karena berkaitan dengan pihak yang 

diintegrasikan dan pihak yang mengintegrasikan diri.   

Pengalaman serta tradisi bersama yang telah terbentuk menunjukkan 

bahwa pencerminan dari tercapainya asimilasi adalah kebudayaan dan tradisi 

yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia integrasi diartikan sebagai 

pembauran hingga menjadi kesatuan. Dengan demikian kesatuan ini 

mengisyaratkan perhimpunan elemen-elemen berbeda. Ilmu sosiologi 

memaknai sebagai perhatian terhadap nilai kemajemukan pada tingkat perilaku 

individual. Integrasi sosial meliputi interaksi individu dengan semua arti yang 

berhubungan dengan komunikasi simbolik, penyesuaian timbal balik, kerja 
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sama atau konflik dan pola penyesuaian atau yang berhubungan satu sama lain 

terhadap lingkungan yang lebih luas dan berbeda.  

 Istilah integrasi berasal dari kata Latin “Integrare”, yang artinya memberi 

tempat dalam suatu kesesluruhan. Dari kata tesebut dibentuk juga kata 

“Integritas”, artinya keutuhan atau kebulatan. Kata “Integer” yang berarti 

utuh. Jadi integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan 

yang bulat dan juga utuh. Integrasi sosial artinya membuat masyarakat menjadi 

satu keseluruhan yang bulat. Integrasi adalah pembauran sesuatu yang tertentu 

hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Pembauran tersebut memiliki arti 

yaitu masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau meleburnya dua atau lebih 

hal yang berbeda sehingga menjadi seperti satu.39 Fungsi integrasi mencakup 

faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan serasi, atau hubungan 

serasi antar bagian-bagian suatu sistem sosial (agar bagian-bagian pada sistem 

sosial berfungsi sebagai suatu keseluruhan atau kesatuan).40 Hal ini mencakup 

identitas masyarakat, dan susunan normatif dari sistem sosial. Dengan demikian 

integrasi mengarah pada keutuhan bersama dalam membangun kehidupan yang 

serasi, selaras dan juga seimbang. 

 

 

7. Gereja  

 
39 Evi Lavina Dwitang, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2012, 228. 
40 Soekanto, Ibid., 9.  
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Gereja sebagai institusi sosial merupakan suatu fakta yang tak dapat 

kita sangkali, oleh karena gereja juga pada prinsipnya merupakan pranata sosial 

yang tumbuh dan berakar dalam konteks budaya setempat. Jika masyarakat 

diharapkan agar tetap stabil dalam tingkah laku sosialnya, maka harus ditata 

dengan sikap yang baik dan dipolakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu 

yang relatif diterima serta disepakati bersama. Pada saat nilai-nilai sosial suatu 

masyarakat dapat diintegrasikan dalam suatu tatanan atau sistem yang berarti, 

saat itu juga anggota masyarakat bersatu menuju ke arah tingkah laku mereka.41 

Keberadaan gereja dalam masyarakat bukan atas kehendaknya sendiri, 

melainkan demi kepentingan karya penyelamatan Allah untuk manusia. Dengan 

demikian tujuan gereja adalah untuk melakukan tugas dan panggilannya dalam 

masyarakat. Gereja tidak hanya berperan untuk mengatur juga membimbing 

kehidupan serta aktivitas di bidang kerohanian, tetapi juga untuk kehidupan dan 

aktivitas di bidang sosial, kebidayaan, ekonomi, politik dan sebagainya. Gereja 

dalam tugas dan panggilanya meliputi beberapa aspek, yaitu pertama aspek 

persekutuan yang dalam hal ini persekutuan gereja dilihat dari keberadaan 

gereja di tengah-tengah masyarakat. Kedua, aspek pelayanan menggambarkan 

gereja yang melayani adalah gereja yang mau menolong masyarakat dalam 

kebutuhannya yang praktis dan nyata. Ketiga, aspek kesaksian dengan 

menjadikan gereja dalam tanggung jawabnya untuk mentransformasikan nilai-

nilai yang baik untuk mewujudkan cinta kasih kepada Allah dan sesama.  

 
41 Alister E, McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi, 1997, 37.  
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Gereja dalam konteks jemaatnya berupaya menjalankan fungsi 

internalnya dengan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman/kerohanian 

dan kehidupan sosial jemaat dalam gereja serta menjalankan fungsi 

eksternalnya dengan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial masyarakat 

secara umum dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Gereja dan adat juga 

harus saling mendukung, baik dalam proses pelaksanaan adat maupun dalam 

kerja sama mengupayakan masyarakat agar hidup sesuai ketentuan hukum adat 

yang berlaku. Artinya bahwa gereja membutuhkan adat dalam melayani 

masyarakat, juga harus turut bekerja sama dengan adat dalam melayani 

masyarakat. Hal ini terlihat jika ada orang yang melakukan pelanggaran, maka 

keluarga yang bersangkutan harus melakukan doa bersama sebagai bentuk 

memohon pengampunan dosa dari Tuhan atas kesalahan, melanggar aturan 

yang berlaku dalam aturan adat yang ada.  

 


