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BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

A. Perubahan Sosial

1. Definisi Perubahan Sosial

Perubahan merupakan suatu fenomena hidup yang wajar. Setiap manusia dan

masyarakat akan mengalami perubahan, baik itu secara alami maupun dengan rekayasa

sosial. Tidak ada seorangpun atau sekelompok masyarakat yang berhenti di satu titik.

Perubahan sekecil apapun akan senantiasa disebut perubahan.

Jacobus Ranjabar, dalam buku “Perubahan Sosial dalam Teori Makro,”1 mengatakan

bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang menyangkut hidup kehidupan manusia,

perubahan tersebut dapat mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola

perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang,

interaksi sosial, dan sebagainya. Proses perubahan sosial berlangsung sepanjang

sejarah hidup manusia. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang

tak dapat dihindari oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat manapun di

dunia ini. Perubahan dalam masyarakat tersebut berupa perubahan yang lambat,

perubahan yang cepat, atau secara evolusi dan revolusi.2 Oleh karena itu dapat

dikatakan bahwa tidak ada suatu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu.

Perubahan sosial adalah perubahan yang menyangkut kehidupan manusia,

perubahan tersebut mencakup nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku

1Jacobus Ranjabar, Perubahan Sosial dalam Teori Makro, (Bandung: Alfabetha, 2008), 11.
2 Ibid.
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organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi

sosial, dan sebagainya.3 Perubahan sosial bukanlah suatu gejala masyarakat modern

saja tetapi hal yang universal dalam pengalaman hidup manusia baik secara individu

maupun kelompok.4

Piotr Zstompka mengatakan bahwa perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai

perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya terdapat

perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Jadi,

konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan, yaitu perbedaan, pada waktu

yang berbeda dan di antara keadaan sistem sosial yang sama.5 Adakalanya dalam

sebuah perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang lingkupnya, tanpa

menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan

tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya

terjadi perubahan sedikit demi sedikit.6

Berbagai definisi dari perubahan sosial dikemukan oleh para pakar sosiologi dengan

meletakkan tekanan pada jenis perubahan yang berbeda. Namun, sebagian besar

mereka lebih mengutamakan perubahan struktural dalam hubungan, organisasi dan

ikatan antara unsur-unsur masyarakat.7 Salah satunya adalah Wilbert Moore yang

mendefinikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Yang

dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Piotr Zstompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada 2008), 3.
6 Ibid, 4.
7 Ibid, 5.
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memasukkan ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur

seperti norma, nilai dan fenomena kultural.8 Selanjutnya, Piotr Zstompka mengutip9:

 Macionis, yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah transformasi

dalam organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan dalam perilaku pada

waktu tertentu.

 Ritzer, mengatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan

antarindividu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu

tertentu.

 Dan Farley mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pola

perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.

Alasan dibalik lebih seringnya penekanan ditujukan pada perubahan struktural

ketimbang tipe lain adalah karena perubahan struktural itu lebih mengarah kepada

perubahan sistem sebagai keseluruhan ketimbang perubahan di dalam sistem sosialnya

saja. Jika strukturnya berubah, maka semua unsur lain cenderung berubah pula.

Definisi lain perubahan sosial diungkapan oleh Selo Soemardjan bahwa perubahan

sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu

masyarakat, yang berpengaruh terhadap sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-

nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.10

Nampaknya pandangan Selo Soemardjan ini mirip dengan pandangan Clifford

Geertz, namun Geertz lebih khusus membahasnya langsung ke lembaga keagamaan.

8 Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 4.
9 Piotr Zstompka, Sosiologi Perubahan..., 5.
10 Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), 27.
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Geertz mengatakan bahwa agama adalah pola bagi kelakuan masyarakat

pendukungnya yang terjadi karena adanya interaksi antara komunitas masyarakat

pendukung.11 Jadi, dapat dikatakan bahwa agama sebagai suatu lembaga sosial dapat

menjadi model perubahan bagi masyarakat, ketika lembaga keagamaan berubah maka

secara otomatis akan terjadi perubahan pada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh

Soerjono Soekanto bahwa salah satu fungsi dari lembaga sosial adalah memberikan

pedoman bagi masyarakat bagaimana mereka harus bertindak di dalam menghadapi

masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat.12

Perubahan sosial dalam masyarakat bukanlah gejala modern yang istimewa.

Perubahan sosial sebagai proses merupakan asas dalam kehidupan manusia, dengan

demikian perubahan mengandung tiga kemungkinan yaitu perubahan sosial, perubahan

budaya dan gabungan keduanya.13 Perubahan sosial juga berkaitan erat dengan

kebudayaan masyarakat, namun dalam hal ini bukan berarti perubahan sosial dan

kebudayaan tidak ada perbedaan. Keterkaitan antara kedua hal ini adalah dalam

kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari apa yang namanya budaya. Pengaruh

tersebut bukan terjadi satu arah saja namun juga terjadi timbal balik antara kedua hal

tersebut di mana kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang yang mencakup sistem

sosial, nilai, sikap dan pola perilaku individu dalam kelompoknya. Perubahan budaya

11Agus Salim, Perubahan Sosial: Sketsa Teori dalam Refelksi Metodologi Kasus Indonesia,

(Yokyakarta: Tiara Wacana, 2002), 112.
12 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1990), 199.
13 Jacobus Ranjabar, Perubahan Sosial…, 14.
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adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama dalam berbagai

bidang kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Agar dapat bertahan, setiap

budaya di dunia selalu mengalami perubahan.14 Teknologi dan penemuan membawa

perubahan terhadap budaya, meskipun tidak semua terbuka terhadap perubahan.

2. Proses Perubahan Sosial

2.1 Difusi

Difusi adalah salah satu jenis dari proses perubahan sosial. Bila ide-ide baru

ditemukan, disebarkan, dan diadopsi atau ditolak, dan membawa dampak tertentu,

maka terjadilah perubahan sosial.15 Perubahan sosial yang terjadi di dalam

masyarakat, dapat terjadi karena proses penyebaran (difusi) dari individu yang satu

ke individu yang lain. Difusi adalah proses pengkomunikasian atau penyebaran ide-

ide/gagasan, tindakan dan barang-barang baru (inovasi) dalam jangka waktu tertentu

di kalangan anggota suatu sistem sosial.

Menurut Rogers, dalam Difusi Inovasi, terdapat empat unsur pokok dari

difusi,16 yaitu:

a. Inovasi

b. Komunikasi

c. Waktu

d. Sistem sosial tempat terjadinya proses difusi

14 Agus Salim, Perubahan Sosial..., 22.
15 Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, (New York: The Free Press, 1983), 12.
16 Ibid, 16-26.
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Unsur pertama, inovasi adalah gagasan/ide, tindakan dan barang yang dianggap

baru oleh seseorang atau satuan pengguna lainnya. Kebaruan suatu gagasan/ide

mencakup tidak sekedar “baru mengetahui.” Seseorang mungkin telah cukup lama

mengenal dan mengetahui suatu gagasan/ide tetapi belum menentukan sikap.

Unsur kedua, komunikasi merupakan proses penyebaran gagasan/ide melalui

manusia yang mengkomunikasikan gagasan/ide tersebut kepada orang lain. Tanpa

komunikasi, gagasan/ide tersebut tidak akan menyebar ke orang lain. Dalam

penyebaran (difusi) suatu gagasan/ide, ada dua prinsip pokok komunikasi, yaitu

homofili dan heterofili. Homofili adalah interaksi atau pemindahan gagasan/ide

yang terjadi antara dua atau lebih orang yang sepadan, dalam ciri-ciri tertentu

seperti kepercayaannya, pendidikannya dan status sosialnya. Sedangkan heterofili

interaksi atau pemindahan gagasan/ide yang terjadi antara dua atau lebih orang yang

tidak sepadan, baik itu tingkat pendidikan, status sosial, dll.

Unsur yang ketiga adalah waktu. Waktu merupakan unsur penting dalam proses

penyebaran (difusi) gagasan/ide dalam masyarakat. Proses penyebaran (difusi) suatu

gagasan/ide dapat berjalan sangat cepat atau lambat ditentukan oleh kecepatan

masyarakat dalam mengadopsi gagasan/ide tersebut. Kecepatan masyarakat dalam

mengadopsi suatu gagasan/ide merupakan dimensi yang penting yang berkaitan

dengan waktu dalam proses penyebaran (difusi). Kecepatan adopsi adalah kecepatan

relatif pengadopsian suatu gagasan/ide oleh suatu sistem sosial. Berkaitan dengan

waktu dalam sebuah proses penyebaran (difusi), ada hal penting yang perlu

diperhatikan oleh agen perubahan sosial adalah gagasan/ide yang akan
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diperkenalkan dalam suatu masyarakat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bila gagasan/ide yang diperkenal terasa penting dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat, biasanya akan mempengaruhi tingkat adopsi terjadi lebih cepat.17

Unsur keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan sekumpulan

individu-individu yang berbeda fungsinya dan terlibat dalam kegiatan

menyelesaikan masalah kolektif. Aspek penting sistem sosial di antaranya adalah

norma, status dan pimpinan yang akan mempengaruhi jalannya proses penyebaran

dan penerimaan suatu gagasan/ide.18

Dalam proses difusi (penyebaran), suatu gagasan/ide dapat dengan mudah

diterima atau cepat diadopsi oleh masyarakat karena memiliki nilai kesesuaian

(compatibility). Kesesuaian (compatibility) adalah sejauh mana suatu gagasan/ide

dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu serta

kebutuhuan masyarakat,19 antara lain:

a. Kesesuaian dengan nilai dan kepercayaan

Suatu gagasan/ide yang disebarkan dalam masyarakat harus sesuai/konsisten

dengan nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat setempat. Hal

ini akan dapat membantu proses difusi (penyebaran) suatu gagasan/ide

dalam masyarakat.

b. Kesesuaian dengan ide-ide yang diperkenalkan sebelumnya

17 Everett M. Rogers, Diffusion of…, 195.
18 Ibid.
19 Ibid, 194-196.
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Disamping suatu gagasan/ide harus bersesuaian dengan dengan nilai dan

kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat, suatu gagasan/ide baru

yang hendak disebarkan harus sesuai dengan ide-ide yang pernah

diperkenalkan sebelumnya.

c. Kesesuaian dengan kebutuhan

Salah satu nilai kesesuaian yang paling penting yang dapat membantu

masyarakat dapat dengan cepat menerima suatu gagasan/ide yang beru

adalah kesesuaian dengan kebutuhan. Para agen perubahan sosial harus

mempunyai tingkat empati yang tinggi dan akrab dengan masyarakat (target

perubahan) untuk dapat menilai dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan

mereka dengan tepat. Bila suatu gagasan/ide baru dianggap dapat memenuhi

kebutuhan mereka, maka proses penerimaan terhadap suatu gagasan/ide itu

terjadi dengan cepat.

2.2 Akulturasi

Robert Lauer mengatakan bahwa akulturasi merupakan suatu proses yang

menyebabkan perubahan sosial karena adanya pengaruh dari kebudayaan lain, atau

saling pengaruhi antara dua kebudayaan.20 Koentjaraningrat mendefinisikan

akulturasi sebagai proses di mana para individu warga suatu masyarakat dihadapkan

dengan pengaruh kebudayaan lain dan asing. Dalam proses itu, sebagian mengambil

alih secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing tersebut, dan

20 Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan…,  402.
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sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Adapun pengertian akulturasi mengacu

pada pengaruh satu kebudayan terhadap kebudayaan lain atau saling pengaruhi

antara dua kebudayan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan.21

Definisi antroplog klasik Redfield, Linton, dan Herskovits, seperti yang dikutip

oleh R. H. Lauer, dalam buku “Perspektif tentang Perubahan Sosial,” mengatakan

bahwa: “Akulturasi meliputi fenomena yang dihasilkan sejak dua kelompok yang

berbeda kebudayaannya mulai melakukan kontak langsung, yang diikuti perubahan

pola kebudayaan asli salah satu atau kedua kelompok itu.” Akulturasi adalah pola

perubahan di mana terjadi penyatuan antara dua kebudayan. Penyatuan ini

dihasilkan dari kontak yang berlanjut. Kontak ini dapat terjadi menurut sejumlah

cara. Kolonisasi, perang, penaklukan dan pendudukan militer, migrasi, misi

penyebaran agama, perdagangan, pariwisata, bersempadan, adalah sebagian di

antara cara-cara yang memungkinkan dua kebudayaan dapat melanjutkan kontak.22

Dohrendwend dan Smith, yang dikutip oleh Berry JW, dalam buku “Proses

Akulturasi dan Perilaku Pengungsi,” mengemukakan adanya empat arah

kemungkinan perubahan yang dapat dihasilkan dari kontak antara dua

kebudayaan,23 yaitu:

a. Pengasingan, menyangkut cara-cara tradisional oleh anggota pendukung

suatu kebudayaan tanpa menerima cara-cara kebudayaan yang lain

21 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta), 63.
22 Ibid, 402-405.
23 Berry, JW, Proses Akulturasi dan Perilaku Pengungsi, dikutip oleh CI. Williams dan J.

Westermeyer, dalam “Kesehatan Mental Pengungsi di Negara Pemukiman,” New York: Hemisphere.
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b. Reorientasi, menyangkut perubahan ke arah penerimaan struktur normatif

kebudayaan yang lain

c. Reafirmasi, menyangkut penguatan kembali kebudayaan lama/tradisional

d. Penataan kembali, menyangkut kemunculan bentuk-bentuk baru seperti yang

ditemukan dalam gerakan utopis.

3. Bentuk Perubahan Sosial

Ada tiga bentuk perubahan sosial, yaitu evolusi, revolusi dan mobilitas. Pertama,

konsep evolusi berangkat dari proses seleksi alam yang digagas oleh Charles Darwin,

yang dikutip oleh Astri Susanto, dalam “Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.”

Menurut Darwin tentang proses seleksi alam, ia manengatakan bahwa “yang kuat yang

akan bertahan.” Akar berpikir Darwin ini, diadaptasi oleh Spencer dan Comte, seperti

yang dikutip oleh Astri S. Susanto dalam buku Pengantar Sosiologi, dengan pemikiran

bahwa kebudayaan juga demikian. Kebudayaan cair dan dapat berubah, bisa bertahan

bisa pula punah. Spencer dan Comte menggambarkan manusia dan masyarakat

(termasuk kebudayaan) senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-

tahapan tertentu dari bentuk kehidupan sederhana ke bentuk kehidupan yang sempurna

(kompleks) walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama.24 Adapun bentuk-bentuk

evolusi adalah evolusi kosmis, evolusi organis dan evolusi mental. Evolusi kosmis

adalah bentuk perkembangan dan kemunduran hidup manusia.25 Evolusi organis adalah

24 Astri S. Susanto, Pengantar Sosiologi..., 170.
25 Ibid, 170-171.
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perjuangan manusia untuk bertahan hidup.26 Evolusi mental adalah akibat dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan budaya.27

Revolusi merupakan bentuk perubahan yang kedua. Revolusi bisa terpicu karena

adanya penemuan baru atau adanya ketidakpuasan dari golongan tertentu dalam

masyarakat terhadap proses evolusi. Perubahan revolusioner bersifat radikal dan

menyentuh seluruh aspek dan fungsi struktur dan sosial masyarakat. Revolusi juga

dapat diartikan dengan singkat sebagai pembaharu, transformatif fundamental

masyarakat dan kontra evolusi. Tekanannya adalah pada penggunaan kekerasan,

perjuangan dan kecepatan perubahan itu.28 Revolusi memiliki dua sisi yang bertolak

belakang. Sisi pertama menggambarkan revolusi sebagai sebuah mitos, sedangkan sisi

kedua memberikan gambaran revolusi sebagai sebuah konsep dan bahkan teori dalam

ilmu sosiologi.29 Konsep revolusi dibahas dalam dua perspektif, yaitu filsafat sejarah

dan sosiologi. Konsep revolusi berdasarkan filsafat sejarah mempunyai arti sebagai

bentuk terobosan yang radikal terhadap kesinambungan jalannya sejarah. Perspektif

sosilogi memandang revolusi sebagai bentuk penggunaan kekuatan massa terhadap

penguasa untuk melakukan perubahan mendasar dan terus-menerus. Revolusi dapat

dianggap sebagai upaya membentuk ulang sejarah dengan menggunakan kreativitas

manusia. Terdapat dua kondisi yang mendorong terjadinya revolusi, yaitu tekanan dari

bawah dan kelemahan dari atas.30

26 Ibid.
27 Ibid.
28 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan..., 357-361.
29 Ibid, 358.
30 Ibid, 360-361.
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Bentuk perubahan sosial yang ketiga dikenal dengan istilah mobilitas sosial.

Mobilitas sosial adalah suatu perubahan yang terorganisir. Perubahan ini terjadi

sebagai bentuk dari penyesuaian diri dengan keadaan, yang didorong oleh keinginan

untuk hidup lebih baik dengan memanfaatkan penemuan-penemuan baru.31 Akibat dari

mobilitas adalah adanya respon dan rangsangan baru.32 Sedangkan kekurangan dari

mobilitas yang berlangsung terlalu lama adalah perubahan kepribadian yang parah,

ketidakstabilan dalam masyarakat dan individu, adanya lebih banyak rangsangan dari

pada perubahan yang nyata, yaitu karena perubahan hanya menjadi slogan atau

rangsangan semata.33

4. Target Perubahan Sosial

Menurut Robert H. Lauer, terdapat dua target perubahan sosial,34 yaitu:

a. Individu

Pilihan individu sebagai target perubahan didasarkan atas pandangan bahwa

individu yang sudah berubah akan mempengaruhi tatanan

sosial/kelompok/organisasi. Artinya, individu diubah, tidak semata-mata

agar menguntungkan individu itu sendiri melainkan untuk tujuan yang lebih

besar seperti untuk keuntungan kelompok atau organisasi. Bila individu yang

31 Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi..., 171.
32 Ibid, 173.
33 Ibid.
34 Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan…, 478-481.
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diubah, mereka akan mempengaruhi keinginan untuk berubah dalam

kesatuan masyarakat yang lebih luas.

b. Kelompok dan Struktur Sosial

Kelompok dapat dijadikan target maupun sebagai perantara perubahan. Bila

kelompok atau struktur sosial yang menjadi target, diasumsikan perubahan

suasana akan mempengaruhi perubahan individu. Nilai, sikap dan perilaku

individu akan diubah melalui perubahan struktur sosial atau melalui

perubahan kelompok yang menjadi tempat individu berpikir dan bertindak.

Baik individu maupun kesatuan sosial akhirnya akan berubah. Selain itu,

dengan menjadikan struktur sosial sebagai target perubahan sosial berarti

memperhatikan perubahan yang lebih luas, yang menyebar ke seluruh bagian

masyarakat yang lebih luas ketimbang ke satu atau segelintir kelompok saja.

5. Sumber Perubahan Sosial

Kehidupan yang terus berjalan, tidak pernah lepas dari apa yang disebut perubahan,

karena setiap hari dan waktu adalah wujud perubahan itu. Sumber perubahan itu

berasal dari dalam atau dari luar masyarakat itu sendiri. Sumber perubahan dari dalam

dan dari luar seperti yang  dikemukakan oleh Mudjia Raharjo, terdiri dari lima hal,

yaitu yang pertama, dinamika penduduk. Hal ini berkaitan dengan laju pertumbuhan

penduduk yang mempengaruhi struktur masyarakat. Sumber yang kedua adalah

penemuan-penemuan baru, dalam hal ini yang berkaitan dengan teknologi. Sumber

perubahan yang ketiga adalah adanya pertentangan dalam masyarakat dan hal ini
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berkaitan dengan konflik kepentingan. Sumber yang keempat adalah pemberontakan

dalam masyarakat, penambahan dan pengurangan penduduk dalam masyarakat akan

berakibat pada perubahan sosial. Sumber yang kelima adalah ketegangan internal yang

muncul di bawah tekanan. Selain itu, perubahan dari dalam juga dikarenakan persoalan

adanya kebutuhan dan permasalahan sosial.35

Perubahan-perubahan yang terjadi tentu tidak terlepas dari peran agen perubahan

sosial yang juga ikut berperan dalam menjalankan perubahan tersebut. Mula-mula agen

perubahan diletakkan di luar  diri manusia dan di luar kehidupan masyarakat. Dalam

hal ini Tuhan adalah agen perubahan. Dalam perkembangannya agen perubahan juga

mengalami perubahan yakni agen perubahan bukan saja Tuhan namun juga

ditempatkan dalam diri manusia.36

Sztompka membuat klasifikasi mengenai actor dari perubahan sosial yang

menurutnya bisa dibagi dalam dua model agen, individual dan kolektif.37 Diantara

aktor individual adalah (i) orang biasa dalam kegiatan sehari-hari. (ii) individu yang

karena kualitas pribadinya yang khas bertindak mewakili orang lain, atas nama mereka

atau untuk kepentingan mereka. (iii) orang yang menduduki porsi luar biasa karena

mendapat hak istimewa tertentu.38 Dalam hal ini sebenarnya diakui bahwa tiap individu

mempunyai peran sangat kecil dalam perubahan sosial, tetapi pada waktu bersamaan

perubahan sosial harus dipandang sebagai hasil gabungan dari apa yang dikerjakan

35 Mudjia Raharjo, Sosiologi Pedesaan: Studi Perubahan Sosial, (Malang: UIN-Malang Press,

2007), 34.
36 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan…, 225.
37 Ibid, 306.
38 Ibid, 306.
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semua individu.39 Dalam hal ini orang-orang besar juga merupakan agen perubahan

namun kekuatan istimewa berasal dari rakyat.  Agen perubahan terwujud di dalam diri

individu. Agen perubahan adalah perilaku sehari-hari orang biasa yang sering kali tidak

dimaksudkan untuk mengubah apapun  tetapi justru membentuk  ulang  masyarakat

manusia.40 Dalam kesatuan individu-individu tersebut terdapat beberapa individu yang

memiliki peran dalam perubahan sosial namun tetap saja peran mereka masih diangap

kecil dan hanya berguna sebagai penggerak saja, akan tetapi seperti yang telah dibahas

bahwa agen terbesar dalam kesatuan individu-individu yang terbentuk adalah

masyarakat. Masyarakat sebagai agen yang sangat kuat karena seberapa besar model

yang diberikan oleh orang besar atau seberapa besar pengaruh yang masuk,

masyarakatlah yang memiliki wewenang terbesar untuk menerima atau menolak

pengaruh yang masuk tersebut. Dalam hal ini maka sikap individual menjadi penting

karena perubahan sosial dilihat sebagai hasil gabungan dari apa yang dilakukan semua

anggota masyarakat dengan alasan pribadi dan dengan tujuan sendiri.

Sementara yang dimaksud oleh Sztompka sebagai agen kolektif tidak lain dari

gerakan sosial. Mereka yang disebut gerakan sosial oleh Sztompka diidentifikasi

sebagai kolektivitas orang yang bertindak secara bersama-sama. Selain itu, mereka

bergerak dengan memiliki tujuan agar perubahan tertentu dalam masyarakat mereka

yang ditetapkan pertisipan menurut cara yang sama. Kolektifitasnya bersifat relatif

tersebar namun lebih rendah derajatnya dari pada organisasi formal. Tindakannya

39 Ibid.
40 Ibid.
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punya derajat spontanitas tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tidak

konvensional.41

Dalam Difusi Inovasi, Rogers menjelaskan tentang peran agen perubahan sosial,42

yaitu:

1. Membangun kebutuhan untuk berubah. Seorang agen perubahan sosial pada

awalnya sering dituntut membantu suatu masyarakat menyadari kebutuhan

untuk mengubah perilakunya/kebiasaanya. Dalam upaya memulai proses

perubahan, agen perubahan sosial menunjukkan alternatif-alternatif terhadap

masalah yang ada, mendramatiskan pentingnya masalah itu. Agen perubahan

pada tahap ini menilai kebutuhan masyarakat, dan mungkin juga membantu

menciptakan kebutuhan ini dalam bentuk tindakan konsultatif.

2. Mendiagnosis masalah mereka. Agen perubahan sosial bertanggung jawab

menganalisis situasi bermasalah dari masyarakat dalam upaya menentukan

mengapa alternatif yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

3. Menciptakan keinginan untuk berubah pada masyarakat. Setelah agen

perubahan menggali berbagai lorong tindakan yang mungkin ditempuh

masyarakat dalam mencapai tujuan mereka, agen perubahan harus berusaha

memotivasi masyarakat untuk memusatkan perhatian mereka terhadap

gagasan/ide yang baru. Namun, agen perubahan harus memusatkan

perhatian kepada masyarakat tersebut.

41 Ibid, 325.
42 Everett M. Rogers, Diffusion of…, 271-272.
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4. Mengarahkan keinginan ke tindakan. Seorang agen perubahan harus

berusaha mempengaruhi kebiasaan masyarakat agar sejalan dengan apa yang

dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

5. Memantapkan adopsi dan mencegah kemacetan. Agen perubahan harus

mampu menguatkan masyarakat yang telah mengadopsi gagasan/ide

sehingga masyarakat mampu “membekukan” kebiasaan baru.

6. Tujuan akhir seorang agen perubahan adalah mengembangkan kebiasaan

membarui-diri sendiri dalam masyarakat tersebut. Agen perubahan berusaha

mengembangkan masyarakat agar mampu untuk menjadi agen perubahan

bagi diri mereka sendiri.

Dalam suatu proses difusi (penyebaran) gagasan/ide baru kepada suatu masyarakat

keberhasilan agen perubahan sosial, ditentukan faktor-faktor, seperti:

a. Upaya agen perubahan sosial

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen perubahan sosial

adalah seberapa luas ia melakukan komunikasi dengan masyarakat yang

menjadi target perubahannya.

b. Beorientasi pada target perubahan

Agen perubahan sosial harus berorientasi pada target perubahan dengan

tujuan agar agen perubahan sosial dapat menemukan apa yang menjadi

kebutuhan dari masyarakat dengan tepat.

Selain itu, hal penting yang diperlukan oleh seorang agen perubahan sosial

dalam usaha untuk menggerakkan masyarakat mencapai perubahan atau
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mempercepat proses pengadopsian suatu gagasan/ide adalah tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang mampu mempengaruhi sikap dan

tindakan orang lain. Menurut Everett M. Rogers, keberhasilan seorang agen

perubahan sosial sangat dipengaruhi dari seberapa banyak ia bekerja sama

dengan tokoh masyarakat. Membangun interaksi dengan tokoh masyarakat dalam

meningkatkan kecepatan adopsi suatu gagasan/ide dalam mencapai perubahan

yang diinginkan.43

B. Gereja

Gereja adalah orang–orang yang mengaku adalah milik Kristus. Selain itu, definisi lain

dari Gereja berasal dari bahasa Portugis “Igreya,” yang berasal pula dari bahasa Yunani

“Ekklesia,” yang artinya orang–orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi

milik Tuhan. Orang-orang yang pertama dipanggil oleh Kristus adalah para murid yaitu

Petrus dan lain–lain. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus

pada hari Pentakosta, para murid itu menjadi Rasul dan artinya bahwa mereka telah diutus.

Para Rasul diutus ke dalam dunia untuk mengabarkan berita kesukaan sehingga lahirlah

Gereja Kristen.44 Gereja ada oleh sebab Yesus memanggil orang menjadi pengiringNya.

Mereka dipanggil dalam persekutuan dengan Dia, yaitu Gereja. Jadi, wujud Gereja ialah

pertama–tama, persekutuan dengan Kristus. Akan tetapi persekutuan dengan Kristus selalu

berarti pula persekutuan dengan manusia lain.

43 Ibid, 286.
44 Dr. Th. Van den End.,  Harta Dalam, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2007), 75
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Wujud Gereja Kristen belum cukup diartikan dengan menunjuk kepada persekutuan itu

saja. Wujud gereja juga menekan kepada tugas (amanat) dan panggilan gereja. Ada tiga (3)

tugas utama gereja yang sering dirumuskan dalam kehidupan bergereja yaitu bersekutu

(koinonia), melayani (diakonia), dan bersaksi (marturia). Tiga (3) tugas ini umumnya

disebut tri tugas panggilan gereja. Tugas dan panggilan gereja (Trilogi Penginjilan) antara

lain:45

1. Persekutuan (Koinonia)

Koinonia adalah tugas menyatakan persekutuan (persatuan) sebagai umat di dalam

Yesus Kristus. Kita harus bersekutu dalam saling melayani dan membantu,

bertolong–tolongan satu dengan yang lainnya supaya dunia tahu bahwa kita adalah

murid–murid Yesus. Persekutuan itu adalah tindakan menghadirkan kasih Kristus

dalam kehidupan kita lewat ibadah dan persekutuan lainnya. Tujuannya bukan

supaya ada persekutuan saja, melainkan lebih dari itu adalah untuk menghadirkan

kasih Kristus yaitu kualitas kehidupan yang Kristus ingin kita wujudkan. Paling

tidak, hal itu harus terjadi dalam persekutuan di Gereja. Kalau gereja sendiri sudah

tidak bisa menghadirkan persekutuan itu sebagai wujud dari kasih Kristus, jangan

salahkan Tuhan kalau Dia lalu menggunakan orang lain dan kehadiran Tuhan

sudah tidak ada lagi dalam gereja.

45 Dr. H. Hadiwijono, Iman Kristen, (Jakarta:BPK Gunung Mulia,1982), 389
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2. Pelayanan (Diakonia)

Kata diakonia sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti  pelayanan.

Berpadanan dengan kata diakonia adalah diakonein yang artinya melayani, dan

diakones yang berarti orang yang melakukan pelayanan.46 Diakonia adalah bentuk

pelayanan yang dilakukan kepada sesama di dalam maupun di luar kehidupan

bergereja. Bentuk pelayanan semacam ini muncul sebagai akibat adanya tuntutan

karena kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas sesama kita di luar

kehidupan bergereja yang menderita kalau kita sudah mempraktikkan kehendak

Kristus dalam kehidupan bergereja.

Dalam buku “Diakonia sebagai Misi Gereja,” Josef. P. Widyatmadja

mengatakan bahwa diakonia dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu diakonia karikatif,

diakonia reformatif dan diakonia transformatif. Pertama, diakonia karikatif

diakonia ini sering diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, pakaian untuk

orang miskin, menghibur orang sakit, dan perbuatan amal kebajikan lainnya.

Pendekatan ini mendapat kritik yang tajam karena bagi kalangan di luar Gereja,

diakonia karikatif dikecam, karena sering kali dituduh sebagai alat untuk menarik

seseorang untuk masuk dalam Gereja. Sebaliknya, bagi kelompok aksi oikumenis,

dikecam karena diakonia karikatif menghasilkan ketergantungan status quo.47

Diakonia kedua, yaitu diakonia reformatif. Diakonia reformatif lebih dikenal

sebagai diakonia pembangunan karena diakonia  jenis ini berusaha meningkatkan

46 A. Noordegraaf, Orientasi Diakonia Gereja: Teologia Dalam Prespektif Reformasi, (Jakarta, BPK

Gunung Mulia, 2004), 2.
47 Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai Misi Gereja, (Yogyakarta: Kanisius , 2009), 111.
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kehidupan atau kondisi yang dilayani (mengubah ke arah yang lebih baik).

Pelayanan jenis ini mendapat kritikan karena bisa dikatakan diakonia reformatif

tidak mampu menyelesaikan kemiskinan rakyat, sebab ia hanya memberi perhatian

pada pertumbuhan ekonomi, bantuan dan teknik, tetapi mengabaikan sumber

kemiskinan.48

Diakonia yang terakhir, yang ketiga, diakonia transformatif atau pembebasan,

diakonia ini tidak hanya sekedar memperhatikan kekurangan masyarakat, tetapi

juga memberikan penyadaran serta dorongan kepada rakyat untuk menyadari akan

hak-haknya. Penyadaran ini memberi kekuatan untuk percaya diri. Jadi diakonia

transformasi dimaksudkan agar terjadi perubahan total dalam fungsi-fungsi dan

penampilan dalam kehidupan bermasyarakat, suatu perubahan sosial, budaya,

ekonomi dan politik. Jadi maksud dari diakonia pembebasan adalah diakonia yang

bertujuan membebaskan rakyat kecil dari belenggu struktural yang tidak adil,

bukan sekedar menolong tanpa mencegah.49

3. Bersaksi (Marturia)

Marturia adalah penjelasan atas perbuatan kita yang bersekutu dan melayani.

Tidak ada isu kristenisasi dalam arti memaksa orang lain untuk mengakui Yesus

sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, tetapi kita menjelaskan alasan perbuatan kita

yang bersekutu dan melayani supaya dunia tahu bahwa di balik semua tindakan

48 Ibid, 112.
49 Ibid, 114.
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itu, adalah kasih Tuhan Yesus Kristus kepada manusia, terutama kita yang telah

menjadi bagian dari kasihNya itu.

Selain memiliki tugas, menurut Miller dalam buku “Iman Kristen,”

mengatakan bahwa gereja memiliki 6 fungsi, yaitu:50

a. Gereja adalah persekutuan beribadah. Orang belajar beribadah dengan

mengambil bagian dalam kebaktian.

b. Gereja adalah persekutuan yang menebus. Artinya, kebutuhan dasar para

anggotanya terpenuhi dan hubungan yang terputus dapat dipersatukan serta

disembuhkan kembali.

c. Gereja sebagai persekutuan belajar-mengajar. Gereja menyediakan

kesempatan belajar bagi orang-orang dari segala kategori usia. Dalam

gereja, orang mencari jawaban dari Injil terhadap pertanyaan yang

ditimbulkan oleh pengalaman hidup.

d. Gereja adalah persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain terutama

yang sakit, miskin, lemah, dan kesepian. Gereja berusaha melayani siapa

pun, khususnya yang paling hina dan lemah.

e. Gereja adalah persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang

belum menerima kabar baik. Dengan dukungan usaha ini, warga gereja

mengaminkan amanat Tuhan yang bersifat am.

f. Gereja adalah persekutuan yang bekerja sama dengan kelompok lain. Kerja

sama ini dapat dilakukan dengan sesama orang Kristen atau berbeda agama

50Ibid, 27-2
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demi pendidikan, untuk tujuan hak asasi manusia, keadilan sosial,

perdamaian dengan masyarakat setempat, dan perdamaian antar bangsa.

Kesimpulan

Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tak dapat dihindari

oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat manapun di dunia ini. Berbagai definisi

dari perubahan sosial dikemukan oleh para pakar sosiologi dengan meletakkan tekanan

pada jenis perubahan yang berbeda. Namun, sebagian besar mereka lebih mengutamakan

perubahan struktural dalam hubungan, organisasi dan ikatan antara unsur-unsur

masyarakat. Salah satunya adalah Wilbert Moore yang mendefinikan perubahan sosial

sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Maksud dari struktur sosial di sini adalah

pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore memasukkan ke dalam definisi perubahan

sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural.

Selain itu, definisi perubahan sosial dikemukakan oleh beberapa tokoh, seperti Macionis,

yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi

masyarakat, dalam pola pikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Ritzer, mengatakan

bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antarindividu, kelompok,

organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu. Farley mengatakan bahwa

perubahan sosial adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur

sosial pada waktu tertentu.

Menurut Piotr Zstompka, perubahan sosial tidak akan tercapai tanpa campur tangan

seorang agen perubahan sosial. Agen perubahan menjadi kunci akan terciptanya suatu
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perubahan dalam masyarakat. Ada dua model perubahan sosial dalam pandangan Piotr

Zstompka, yaitu agen individual dan agen kolektif. Menurut Everett M. Rogers, dalam usaha

untuk menciptakan suatu perubahan dalam masyarakat hal penting yang perlu diperhatikan oleh

seorang agen perubahan adalah kebutuhan masyarakat. Dengan mengetahui apa yang menjadi

kebutuhan masyarakat, seorang agen perubahan mampu mengetahui tindakan apa yang harus

dilakukan dalam menciptakan perubahan dalam masyrakat.

Dalam arus perkembangan jaman dan era globalisasi, masyarakat harus mampu

bertahan dan bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan. Perubahan pola pikir dan

tindakan masyarakat harus terus dilakukan ke arah yang lebih baik agar masyarakat mampu

bertahan dalam perkembangan jaman yang terus menggila.


