
BAB II 

KONSEP NORMA DAN SANKSI EFEKTIF DARI JAMES S. COLEMAN  

 

2.1 Orientasi Teoritik James S. Coleman
1
 

James S. Coleman memiliki karier yang menonjol dalam bidang sosiologi dan julukan 

„teoritisi‟ hanyalah satu dari beberapa julukan yang diberikan kepadanya. Coleman menerima 

B. S dari Universitas Purdue pada tahun 1949 dan mendapat gelar Ph. D dari Universitas 

Columbia tahun 1955. Ia memiliki pengalaman praktis yang cukup beragam yang 

menjadikannya seorang pemikir yang hebat. Ada 28 buku dan 301 artikel yang terdaftar 

dalam resume Coleman.  

Karya Coleman yang memberi imbas praktis dalam dunia sosial di Amerika adalah 

dibuatnya laporan pemerintah Federal yang membantu melahirkan kebijakan yang sangat 

kontroversial mengenai pengangkutan anak sekolah dengan bus sebagai metode untuk 

mencapai persamaan hak menurut ras (kesetaraan rasial) di sekolah-sekolah Amerika. 

Karyanya yang lain mengenai teori sosiologi khususnya teori pilihan rasional menyebarkan 

pemikiran yang berasal dari perspektif rasional; dalam publikasi buku Foundations of Social 

Theory (1990b) dan terbentuknya jurnal Rationality and Society pada tahun 1989.  

Ada tiga teoretisi yang sangat mempengaruhi paradigma Coleman. Pertama, Robert 

K. Merton, terutama kuliahnya tentang Durkheim dan faktor sosial yang menentukan perilaku 

individu. Kedua, melalui metodologi Paul Lazarsfeld, Coleman dipengaruhi pada metode 

kuantitatif dan sosiologi matematis. Ketiga, Seymour Martin Lipset, yang tim penelitiannya 

diikuti Coleman, dan pada akhirnya berpartisipasi dalam dihasilkannya studi utama Union 

Democracy. Aspek lain visi Coleman mengenai sosiologi adalah bahwa sosiologi harus dapat 

digunakan untuk dapat merumuskan kebijakan sosial. Coleman meninggal pada 25 Maret 

1995. 

                                                           
1
 George Ritzer dan Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 478-479. 
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 Orientasi pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa 

”orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dengan tujuan (dan tindakan) 

yang dibangun oleh nilai atau preferensi.”
2
 Namun kemudian Coleman berargumen bahwa 

untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konseptualisasi yang lebih tepat tentang 

aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, konsep yang melihat aktor memilih tindakan-

tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan, atau pemuasan kebutuhan dan 

keinginannya. Dilain pihak, walaupun Coleman mengakui bahwa di dunia nyata orang tidak 

selalu bertindak rasional, namun ia merasa bahwa hal ini tidak banyak membawa perbedaan 

dalam teorinya: ”Asumsi implisit saya adalah bahwa prediksi teoretis yang dikemukakan di 

sini pada dasarnya tidak membedakan apakah aktor bertindak menurut rasionalitas 

sebagaimana yang umum dipahami atau menyimpang dari yang telah diamati.”
3
 Ada dua 

elemen kunci dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal 

yang dikendalikan aktor dan yang diinginkannya. 

 Berdasarkan orientasinya pada tindakan rasional individu, fokus Coleman dalam 

masalah mikro-makro adalah kaitan mikro dengan makro, atau bagaimana gabungan tindakan 

individu-individu melahirkan perilaku sistem. Meski memprioritaskan isu ini, Coleman juga 

tertarik pada kaitan mikro dengan makro, atau bagaimana sistem ini menghambat orientasi 

aktor. Akhirnya, Coleman berminat pada aspek mikro-makro hubungan, atau dampak 

tindakan individu pada tindakan individu lain. Ada tiga kelemahan dari teori Coleman, yaitu: 

(a) Ia lebih memprioritaskan isu mikro ke makro, sehingga sedikit mengabaikan hubungan 

lain, (b) Ia mengabaikan isu makro-makro, dan (c) Akhirnya, panah kausalnya hanya 

                                                           
2
 George Ritzer dan Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 480 mengutip 

James S. Coleman,  “Foundations of Social Theory” (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University 

Press, 1990b). 
3
 Ibid., mengutip James S. Coleman., “Foundation of Social Theory,” dan Michael Inbar, “The Violation of 

Normative Rules and the Issue of Rasionality in Individual Judgments.” Dalam Jon Clark (ed.), James S. 

Coleman. London: Falmer Press: 1996. 
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menunjukkan ke satu arah, maksudnya ia mengabaikan hubungan dialektis antar dan antara 

fenomena mikro dengan makro.
4
  

Menggunakan pendekatan pilihan rasional, Coleman menjelaskan serangkaian 

fenomena level makro. Beberapa contoh pendekatan Coleman ketika berbicara tentang 

fenomena makro, yakni: Perilaku Kolektif, Norma dan Aktor Korporat.  

 Pertama, Perilaku Kolektif dilihat Coleman sebagai ”peralihan kontrol sederhana (dan 

rasional) dari tindakan seseorang kepada aktor lain . . . yang dilakukan secara 

unilateral, bukan sebagai bagian dari perukaran.”
5
 Perspektif pilihan mereka bertindak 

demikian untuk memaksimalkan keuntungan yang pada akhirnya menunjukkan 

ketidakseimbangan yang menjadi ciri khas perilaku kolektif.  

 Kedua, Norma diakui Coleman terkait satu sama lain. Dengan tetap mengambil dan 

membahas isu internalisasi norma, Coleman mengakui akan memasuki ”pusaran air 

yang membahayakan teori yang didasarkan pada teori rasional.”
6
 Internalisasi norma 

dilihat sebagai terbentuknya sistem sanksi awal; orang memberi sanksi pada diri 

mereka sendiri ketika melanggar norma. Pandangan Coleman ini dilihat menurut 

gagasan tentang seorang aktor atau beberapa orang aktor yang berusaha mengontrol 

orang lain dengan memiliki norma yang terinternalisasi di dalam dirinya. Jadi, adalah 

kepentingan satu atau beberapa orang aktor untuk menyuruh orang lain 

menginternalisasikan norma dan dikontrol olehnya. Coleman menganggap 

kepentingan tersebut adalah suatu yang rasional ”karena upaya itu dapat menjadi 

efektif dengan ongkos yang rasional.”
7
 Pendalaman konsep norma akan dibahas pada 

                                                           
4
 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, 480-481. 

5
 Ibid., 481 mengutip James S. Coleman,  “Foundations of Social Theory” (Cambridge, Mass.: Belknap Press of 

Harvard University Press, 1990b). 
6
 Ibid., 482 mengutip James S. Coleman,  “Foundations of Social Theory” (Cambridge, Mass.: Belknap Press of 

Harvard University Press, 1990b). 
7
 Ibid. 
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bagian selanjutnya sebagai konsep yang terkait dengan masalah penelitian yang akan 

dilakukan.  

 Ketiga, dengan kasus norma Coleman bergerak ke level makro, dan melanjutkan 

analisisnya pada level ini ketika membahas aktor korporat.
8
 Dalam suatu kelompok 

kolektif, aktor tidak dapat bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, melainkan 

kepentingan bersama. Disamping itu, ada berbagai aturan dan mekanisme agar dapat 

berpindah dari pilihan individu menuju pilihan koletif (sosial). Contoh sederhana: 

pada saat pemungutan suara untuk pemilu  mikro ke makro, sedangkan daftar 

kandidat  makri ke mikro. Aktor Korporat dan aktor manusia memiliki tujuan. 

Terlebih lagi dalam struktur korporat seperti organisasi, aktor manusia bisa mengejar 

tujuan mereka yang berbeda dengan tujuan korporat. Konflik kepentingan ini 

membentuk kita memahami sumber pembangkangan terhadap otoritas korporat. 

Kaitan mikro ke makro dalam hal ini meliputi cara orang mengambil otoritas meliputi 

cara orang mengambil otoritas dari struktur korporat dan menanamkan legitimasi pada 

mereka yang terlibat dalam pembangkangan tersebut. Namun juga terdapat kaitan 

makro ke mikro yang pada level makro tertentu membawa orang pada tindakan 

melakukan divestasi dan investasi. 

2.2 Norma Efektif 

2.2.1 Konsep Norma 

 Berbicara mengenai norma, sebagian besar teori sosiologi memandang norma-norma 

sosial sebagai niscaya dan langsung mengkaji perilaku individual atau perilaku sistem sosial 

ketika normanya muncul. Namun dalam pengkajiannya, mereka tidak mempertanyakan 

mengapa dan bagaimana norma muncul. Menurut Coleman, ini menunjukkan tindakan yang 

mengorbankan masalah sosiologi yang penting demi memecahkan masalah yang kurang 

                                                           
8
 Ibid., 482 menutip Jon Clark , “James S. Coleman” (London: Falmer Press, 1996). 
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penting. Coleman kemudian mempertanyakan bagaimana, dalam sekelompok aktor rasional, 

norma dapat muncul dan dilestarikan.  

 Berdasarkan konsep ilmu sosial, menurut Coleman norma merupakan sifat sistem 

sosial, bukan sifat pelaku di dalamnya. Norma merupakan konsep yang berperan luas dalam 

teori-teori yang dikembangkan para sosiolog. Alasannya, karena konsep norma yang muncul 

di tingkat makro sosial dan mengatur perilaku individual di tingkat mikro sosial, memberikan 

alat yang memudahkan untuk menjelaskan perilaku individual, dengan memandang sistem 

sosial sebagai yang niscaya. Terlepas dari perannya dalam teori sosial, penggunaan konsep 

norma memang penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menjalankan fungsinya. 

Terlebih-lebih penggunaan ini terbukti demikian ketika menggambarkan masyarakat 

tradisional yang stabil. Norma yang stabil atau yang berubah secara perlahan-lahan 

merupakan komponen penting dari mekanisme pengaturan-diri masyarakat yang stabil.
9
 

Coleman tidak memberikan definisi tersurat tentang norma tetapi hanya menunjukkan 

fungsinya. Dengan mempertanyakan bagaimana norma dapat muncul dan dipertahankan 

diantara sekelompok individu yang rasional, Coleman menguraikan konsep norma. Konsep 

norma tersebut dapat dipetakan sebagai berikut: 
10

 

a. Norma menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok orang 

b. Norma dicipta secara sengaja 

c. Norma dicipta dan dipertahankan karena ada manfaat: untung bila patuh dan rugi 

bila melanggar 

d. Norma ditegakkan melalui sanksi, ”imbalan” jika tindakan benar atau ”hukuman” 

jika tindakan tidak benar.  

                                                           
9
 Band. James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial, Translated by Imam Muttaqien et al  (Bandung: Nusa 

Media, 2008), 295. Diterjemahkan dari James S. Coleman, Foundations of Social Theory (Cambridge, Mass.: 

Belknap Press of Harvard University Press, 1994). 
10

 Band. Ibid., 296 
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e. Orang-orang yang tunduk pada norma menyatakan hak untuk menerapkan sanksi 

dan mengakui hak orang lain yang berpegang pada norma tersebut pula. 

f. Tindakan kepatuhan pelaku norma akan turut mempengaruhi tindakan pihak lain 

untuk tunduk pada norma karena ada manfaat yang mereka juga perhitungkan. 

 

Demikianlah, norma-norma sosial dalam masyarakat sebagai patokan perilaku karena 

tindakan sengaja dari pihak-pihak yang merasa mendapat manfaat dari keberadaan norma, 

yakni diuntungkan bila patuh pada norma dan dirugikan bila melanggar norma. Norma 

kemudian ditegakkan melalui sanksi. Pihak yang memegang norma kemudian menyatakan 

hak untuk menerapkan sanksi bagi pihak yang melanggar norma. Tindakan kepatuhan akan 

norma dari kelompok yang mempertahankan norma akan turut mempengaruhi tindakan 

pihak-pihak di sekitar masyarakat norma tersebut karena memperhitungkan juga dampak 

dukungan maupun pelanggaran akan norma bagi diri mereka. Ambillah contoh: norma 

kesusilaan akan pelanggaran persinaan bagi pihak yang sudah menikah. Norma ini sudah 

tentu akan didukung oleh mereka yang belum menikah karena mereka juga melihat adanya 

manfaat bagi mereka mendukung norma tersebut. 

Menelusuri konsep norma, kita perlu melihat definisi norma secara Etimologi. Kata 

”norma” berasal dari bahasa Latin, yang semula berarti penyiku, suatu perkakas yang 

digunakan antara lain oleh tukang kayu, dan dari sini memperoleh arti pedoman, ukuran, 

aturan/kebiasaan. Jadi, norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengukur sesuatu yang lain, 

atau sebuah ukuran. Norma berfungsi sebagai pedoman membuat atau melakukan sesuatu dan 

ukuran untuk mempertimbangkan sesuatu.
11

 Norma merupakan kaidah atau petunjuk untuk 

hidup (bertingkah-laku) sebagaimana mestinya terhadap sesama manusia (maupun terhadap 

alam) dalam suatu masyarakat. 

                                                           
11

 H. De Vos, Pengantar Etika (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 17-18. 
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Menurut Coleman, sebuah norma yang menyangkut tindakan tertentu akan muncul 

ketika hak yang ditetapkan secara sosial untuk mengontrol tindakan tersebut dipegang bukan 

oleh pelakunya tetapi oleh pelaku-pelaku lain. Hal ini menunjukkan bahwa muncul konsensus 

dalam sistem sosial atau sub sistem sosial yang menyatakan bahwa hak untuk mengontrol 

tindakan dipegang oleh pelaku-pelaku lain. Menurut definisi wewenang, hal tersebut berarti 

bahwa pelaku-pelaku lain berwenang atas tindakan tersebut, yaitu wewenang yang tidak 

diberikan secara sukarela kepada mereka, baik secara sepihak maupun sebagai bagian dari 

hubungan timbal-balik, namun tercipta melalui konsensus sosial yang meletakkan hak 

tersebut ke tangan mereka. Hak yang relevan dengan defenisi norma bukanlah hak yang 

ditetapkan secara hukum atau hak yang didasarkan pada aturan formal yang diberlakukan 

oleh pelaku yang berwenang. Namun, sebaliknya hak tersebut lebih merupakan hak yang 

berciri informal atau yang ditetapkan secara sosial. Hak tersebut bisa jadi muncul tanpa 

kehadiran hak yang ditetapkan secara hukum atau bertentangan dengannya, seperti kasus 

ketika sebuah norma bertentangan dengan hukum.
12

 Jadi, tidak ada satu pun norma yang 

muncul sepanjang pelaku individual memegang hak kontrol atas tindakannya sendiri, dan 

tidak ada norma yang muncul jika tidak ada hak yang muncul. Sebuah norma akan muncul 

hanya ketika pelaku-pelaku yang lain memegang hak untuk mempengaruhi arah bagi 

tindakan yang akan diambil oleh seorang pelaku.  

Ada kemungkinan sebuah norma bisa dilekatkan pada sistem sosial dengan cara yang 

lebih fundamental: norma tersebut bisa jadi lekat dengan individu yang melaksanakan 

tindakan, dengan sanksi yang diterapkan oleh individu tersebut pada tindakannya sendiri. 

Demikianlah, norma dikatakan mengalami proses internalisasi, yakni orang memberi 

sanksi pada diri mereka sendiri ketika melanggar norma. Seseorang individu merasa 

mendapat imbalan secara batin dengan melaksanakan tindakan yang sesuai norma yang 

                                                           
12

 James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial, Translated by Imam Muttaqien et al  (Bandung: Nusa Media, 

2008), 296-297. 
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dihayati atau sebaliknya mendapat hukuman secara batin ketika melanggar norma. Tampak 

bahwa telah terbentuk sistem sanksi awal. 

Coleman melihat konsep norma dari sudut pandang tiga elemen kunci teorinya, yakni: 

transisi makro ke mikro, tindakan bertujuan di tingkat mikro, dan transisi mikro ke makro. 

Ketiga komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut: norma-norma dibentuk di tingkat 

makro, yang didasarkan pada tindakan bertujuan di tingkat mikro namun muncul dalam 

kondisi tertentu melalui transisi mikro ke makro. Setelah muncul, norma melalui sanksi atau 

ancaman sanksi mempengaruhi tindakan-tindakan individu. Dengan demikian, norma 

merupakan struktur sosial yang menjadi bagian dari proses umpan-balik, yang juga meliputi 

umpan-balik negatif, yang jika efektif akan memperkecil atau mengurangi tindakan tertentu, 

atau umpan-balik positif, yang jika efektif akan mendorong tindakan tertentu lebih lanjut.
13

 

Menurut Coleman, dalam beberapa hal, kemunculan norma merupakan transisi utama mikro 

ke makro, karena proses tersebut pasti muncul dari tindakan-tindakan individu meskipun 

norma itu sendiri merupakan sifat di tingkat sistem yang mempengaruhi tindakan-tindakan 

individu tersebut lebih lanjut, baik sanksi yang diterapkan oleh individu yang memegang 

norma maupun tindakan yang sesuai dengan normanya.  

Norma 

• 

 

 

• 

Tindakan Individual 

• 

Sanksi individual & kesesuaian dgn norma 
 

 

Gambar 2.1 Relasi di tingkata mikro dan tingkat makro pada saat munculnya norma
14

 

 

”Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada 

hakikatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram.”
15
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 Ibid., 298. 
14

 Ibid., 298. 
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Kehidupan yang dibangun di atas berbagai kepentingan dan kebutuhan melahirkan kaidah 

yang mengatur simpang siur kepentingan dan kebutuhan antar-manusia. Kaidah yang 

disepakati diterapkan untuk memperoleh ketertiban dan keamanan manusia dalam melakukan 

hubungan dengan sesamanya.
16

 Tampak bahwa norma dicipta secara sengaja di tingkat makro 

(masyarakat), sebagai respon terhadap kehidupan sosial yang dibangun di atas berbagai 

kepentingan dan kebutuhan individu dalam masyarakat, yang pada akhirnya keberadaan 

norma tersebut akan turut mempengaruhi tindakan individu baik yang memegang norma 

maupun individu yang terkena tindakan ekternalitas norma. 

Dikatakan oleh Coleman bahwa norma ditegakkan melalui sanksi, yang berupa 

imbalan karena melakukan tindakan-tindakan yang dipandang benar atau hukuman karena 

melakukan tindakan-tindakan yang dipandang tidak benar. Demikian pula adat-istiadat yang 

merupakan salah satu bentuk norma di masyarakat yang menerapkan sanksi tersebut. Seperti 

salah satu ciri dari adat-istiadat menurut H. De Vos, yakni ”Telah kita ketahui bahwa adat-

istiadat dipertahankan, artinya disertai sanksi-sanksi, dan bahkan timbul reaksi yang hebat 

terhadap pelanggaran adat-istiadat yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah anggota 

masyarakat, dan biasanya dijatuhkan hukuman-hukuman yang keras.”
17

 

2.2.2 Klasifikasi Norma 

Pengklasifikasian norma menurut Coleman, didasarkan pada norma yang diarahkan 

menuju tindakan tertentu yang disebut tindakan utama (focal action), yaitu:
18

 

a. Norma Larangan  

Adalah norma yang cenderung menghentikan atau melarang tindakan utama. 

                                                                                                                                                                                     
15

 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 146-147 mengutip Soerjono 

Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 
16

 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 146-147. 
17

 H. De Vos, Pengantar Etika, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 46. 
18

 James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial, Translated by Imam Muttaqien et al  (Bandung: Nusa Media, 

2008), 301-304. 
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b. Norma Anjuran 

Adalah norma yang mendorong atau menganjurkan tindakan utama. 

Jadi, norma larangan memberikan umpan-balik negatif ke dalam sistem, menghambat 

tindakan utama; sedangkan norma anjuran memberikan umpan-balik positif, 

memperluas tindakan utama. Ketika hanya ada dua kemungkinan tindakan, tentu saja, 

maka satu tindakan dianjurkan dan tindakan lain dilarang oleh norma yang sama.    

c. Norma Terpisah 

Adalah norma menguntungkan sekelompok pelaku dan ditujukan pada tindakan 

sekelompok pelaku yang lain.
19

 Norma bersifat terpisah karena kelompok pengemban 

norma dan kelompok sasaran terpisah, yang menyebabkan keterpisahan fisik 

kepentingan yang bertentangan; sasaran norma dan pengemban norma bukanlah orang 

yang sama. Para pengemban norma berkepentingan dengan pemberlakuan norma, dan 

sasaran norma berkepentingan dengan tindakan utama yang tidak diubah oleh norma 

tersebut. 

d. Norma Gabungan 

Adalah norma ketika kelompok pengemban norma bersesuaian dengan kelompok 

sasaran. Artinya, kepentingan yang menyokong ketaatan pada norma dan kepentingan 

yang menentang ketaatan padanya dimiliki oleh pelaku yang sama. Setiap pelaku 

merupakan ahli waris sekaligus sasaran norma.   

                                                           
19

 Pada norma ini sasaran norma dan pengemban norma bukanlah orang yang sama. Sasaran norma/pelaku 

sasaran adalah sekelompok pelaku tertentu yang tindakannya atau tindakan potensialnya merupakan tindakan 

utama. Pengemban norma adalah pelaku yang akan mendapat keuntungan dari norma dan karenanya 

menganggap berhak mengontrol tindakan sasaran, pelaku yang berpotensi memegang norma dan merupakan 

pemberi sanksi potensial bagi pelaku sasaran. 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

Gabungan Batas-batas variasi yang muncul Terpisah 

 

Gambar 2.2 Penyertaan relasi ahli waris dan sasaran norma untuk jenis-jenis norma yang berbeda
20

 

 

Pembedaan antara norma terpisah dengan norma gabungan hanya mencerminkan 

batas-batas variasi yang mungkin muncul. Gambar 2.1 menunjukkan batas-batas 

tersebut, berikut kasus-kasus yang berada di antaranya. Dalam kasus b, c, dan d, 

sebagian orang menjadi ahli waris dan sasaran. Dalam kasus b, terdapat sebagian ahli 

waris yang bukan merupakan sasaran. Dalam kasus c, terdapat sasaran yang bukan 

merupakan ahli waris. Dan dalam kasus d, sebagian ahli waris tidak menjadi sasaran. 

e. Norma Konvensional 

Adalah norma yang berlaku jika sebuah konvensi telah menetapkan arah norma. 

Ketika konvensi telah ditetapkan maka semua diuntungkan jika masing-masing 

mematuhi konvensi tersebut. Kepentingan dengan arah tindakan tertentu bergantung 

pada apakah tindakan tersebut dilaksanakan oleh orang lain atau tidak.  

f. Norma Esensial 

Adalah norma dimana kepentingan sasaran terletak pada arah tindakan yang 

menentang ketaatan pada norma, dan kepentingan ahli waris terletak pada tindakan 
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yang menyokong ketaatan pada norma. Dalam kasus ini, arah atau sasaran norma 

tidak hanya bergantung pada konvensi.  

2.3.3 Eksternalitas Tindakan dan Tuntutan akan sebuah Norma 

 Menurut Coleman, dalam sistem sosial suatu peristiwa (tindakan) tidak hanya 

memberikan konsekuensi kepada pengendali/pelaku tindakan, tetapi juga bisa menimbulkan 

ekternalitas terhadap pihak lain yang bukan pengendali tindakan. Eksternalitas positif bila 

sebuah tindakan menguntungkan orang lain; dan eksternalitas negatif bila merugikan orang 

lain. Jika sebuah tindakan menguntungkan sebagian orang dan merugikan pelaku lain, maka 

eksternalitasnya positif bagi sekelompok pelaku pertama dan negatif bagi sekelompok pelaku 

kedua.
21

 

 Sebuah tindakan yang memiliki eksternalitas memunculkan kepentingan tindakan di 

kalangan pelaku-pelaku yang mengalami eksternalitas. Dalam menanggapi eksternalitas 

tindakan ini, maka pihak sasaran tindakan akan menunjukkan sebuah tuntutan kepentingan. 

Pada peristiwa orang-orang yang dirugikan oleh sebuah tindakan yang menguntungkan 

pelaku pengendali tindakan tertentu, maka dalam menghadapi masalah itu para pelaku 

sasaran berusaha bagaimana membatasi tindakan yang merugikan mereka (dan seberapa 

besar pembatasannya). Sebaliknya, pada peristiwa orang-orang yang diuntungkan oleh 

tindakan yang menguntungkan pelaku pengendali tindakan, tentunya akan berusaha 

bagaimana cara mendorong dan meningkatkan tindakan (dan hingga tingkat mana tindakan 

tersebut perlu didorong).  

 Lebih lanjut Coleman menjelaskan bahwa ketika sebuah tindakan menimbulkan 

eksternalitas bagi orang lain, maka mereka dapat menampilkan kepentingannya melalui cara-

cara yang sepenuhnya individualistik. Cara-cara tersebut bisa berupa pertukaran timbal-balik 
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dengan pelaku yang tindakannya menimbulkan eksternalitas, dengan menawarkan atau 

mengancam sesuatu untuk mendapat hasil sesuai dengan keinginannya. Tetapi langkah ini 

bisa jadi tidak mungkin ditempuh jika eksternalitas tersebar di antara beberapa pelaku, yang 

tidak ada seorang pun mampu melakukan pertukaran semacam itu secara menguntungkan.  

Ketika pertukaran ini memungkinkan, maka pertukaran tersebut memberikan sebuah 

solusi. Solusi
22

 umumnya berupa pasar dengan hak-hak kontrol, yaitu pelaku yang tidak 

memiliki hak kontrol atas tindakan dapat membeli hak kontrol dari orang-orang yang 

memiliki hak tersebut, pelaku yang tidak memiliki kontrol tindakan hanya dibatasi oleh  

kepentingannya dengan tindakan dan sumber-sumber daya.
23

 Dalam kasus 

kepentingan/kebajikan publik, setiap pelaku yang diuntungkan oleh tindakan pelaku lain akan 

melakukan pertukaran hak kontrol atas tindakannya sendiri dengan hak kontrol sebagian atas 

tindakan masing-masing pelaku yang lain. Namun realitasnya terdapat banyak aktivitas di 

dalam masyarakat yang tidak dapat menciptakan secara mudah pasar dengan hak-hak kontrol, 

karena berbagai alasan. Banyak sekali dijumpai situasi di mana sebuah tindakan 

menimbulkan eksternalitas yang luas namun pasar dengan hak kontrol tindakan tidak dapat 

dilaksanakan atau tidak sah.  

Demikianlah, kondisi yang memunculkan kepentingan pada suatu norma, dan 

karenanya menuntut norma, adalah bahwa suatu tindakan menimbulkan eksternalitas yang 

sama bagi sekelompok orang lain, namun pasar dengan hak-hak kontrol atas tindakan tidak 

dapat dibangun dengan mudah, dan tak seorang pelaku tunggal pun yang dapat melibatkan 

diri secara menguntungkan dalam pertukaran untuk mendapatkan hak-hak kontrol. 

Kepentingan-kepentingan semacam itu tidak membentuk sebuah norma dengan sendirinya, 
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kepentingan tersebut juga tidak memastikan bahwa sebuah norma akan terbentuk. 

Kepentingan-kepentingan tersebut menciptakan landasan bagi sebuah norma, yaitu tuntutan 

akan sebuah norma dari pihak-pihak yang mengalami eksternalitas tertentu.   

 Pada point lain, secara sepintas Coleman memberi catatan tentang kepatuhan pada 

norma. Menurutnya, dalam teori ini, kepatuhan atau pelanggaran hanyalah akibat dari 

penerapan prinsip pemaksimalan kegunaan dalam batas-batas yang berbeda. Hasil empiris 

menyangkut kepatuhan yang terkait erat dengan faktor-faktor struktural dan posisi, 

membuktikan:
24

 

 Orang-orang yang sangat berkuasa dalam sebuah komunitas tidak hanya kecil 

kemungkinan memperoleh sanksi, tetapi juga kecil kemungkinannya dalam mematuhi 

norma daripada orang yang kekuasaannya lebih rendah.
25

 Logikanya, orang yang 

memiliki kekuasaan yang rendah akan kesulitan menerapkan sanksi kepada orang-

orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi. 

 Orang-orang yang berada pada posisi terendah strata sosial, meskipun kecil 

kemungkinannya menjadi sasaran gosip atau menerima sanksi negatif dari orang lain, 

kurang tunduk pada norma dan sanksi daripada orang-orang yang berada di strata di 

atasnya.
26

 Logikanya, orang yang posisi rendah tidak mengalami kerugian yang 

berarti bila mendapat sanksi negatif yang berupa penghormatan sosial. 

 Apapun tingkat ketertutupan yang ada di antara para pemegang norma, orang-orang 

yang menjadi sasaran norma yang memiliki relasi dengan orang lain selain pemegang 
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norma, kecil kemungkinannya untuk mematuhi sanksi.
27

 Logikanya, memiliki relasi 

dengan pihak luar selain pemegang norma dan mementingkan kepentingan pihak luar 

akan mengabaikan pihak komunitas pemegang norma. 

 

2.3 Penerapan Sanksi Dalam Masyarakat 

Coleman menjelaskan istilah ”sanksi” sebagai berikut: ”Jika berpegang pada norma 

berarti penerimaan hak untuk mengontrol sebagian tindakan utama yang dilakukan oleh 

pelaku sasaran norma dan pengakuan atas hak yang sama pemegang norma yang lain, maka 

sebuah sanksi merupakan pelaksanaan hak tersebut. Sanksi bisa jadi negatif, yang ditujukan 

untuk menghentikan tindakan utama yang dilarang oleh norma, atau bisa jadi positif, yang 

ditujukan untuk mendorong tindakan utama yang diperbolehkan oleh norma.”
28

   

Jika, pada penjelasan point sebelumnya, Coleman berusaha mengkaji kondisi-kondisi 

yang menuntut norma, yaitu, kepentingan pada pembentukan norma dan pemberlakuan sanksi 

untuk memunculkan ketaatan padanya. Hal yang masih perlu dibahas selanjutnya adalah 

mengenai: apakah yang diperlukan untuk mengubah dari kepentingan pada norma menjadi 

keberadaan norma secara nyata yang didukung oleh sanksi? 

Coleman sudah mendefinisikan keberadaan norma sebagai berikut: 

Norma sebagai kondisi dimana hak kontrol atas tindakan seorang pelaku yang 

ditetapkan secara sosial tidak dipegang oleh pelaku tersebut tetapi oleh pelaku-

pelaku lain. Jika norma terbentuk, maka norma tersebut umumnya ditaati oleh 

pelaku sasaran meskipun bertentangan dengan kepentingan langsung pelaku 

sasaran. Sanksi mungkin jarang diperlukan, namun jika ahli waris norma tidak 

berkemampuan untuk menerapkan sanksi yang efektif ketika diperlukan, maka 

tentunya tidak ada artinya menyatakan bahwa mereka memegang hak untuk 

mengontrol tindakan.
29
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(Pernyataan bahwa ada sanksi yang efektif tidak menyiratkan bahwa sanksinya selalu efektif 

atau efektif bagi semua pelaku sasaran, tetapi sekurang-kurangnya efektif bagi sebagian 

pelaku sasaran pada waktu tertentu.) Oleh karena itu, ketika penulis menggunakan istilah 

”norma yang efektif” dan dan ”sanksi yang efektif,” yang penulis maksud adalah bahwa 

potensi penerapan sanksi sekurang-kurangnya muncul pada sebagian tindakan utama. 

Ketika norma efektif terbentuk, norma tersebut menjadi bentuk modal sosial yang 

kuat tetapi kadang rapuh. ”Kuat” ketika efektif mencegah tindakan pelanggaran, memotivasi 

tindakan yang dianjurkan dan memberikan penghargaan, membuat seseorang melepaskan 

kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan kolektivitas (norma 

diinternalisasi). Rapuh ketika norma efektif di suatu daerah dapat menurunkan kreativitas di 

daerah tersebut, dapat membatasi tidak hanya tindakan menyimpang yang merugikan orang 

lain tetapi juga tindakan menyimpang yang dapat menguntungkan setiap orang.
30

 

Berikut ini gambaran Coleman tentang bagaimana cara pemecahan masalah 

pemberian sanksi demi kepentingan publik tingkat kedua. Atau pertanyaan sederhananya 

adalah bagaimana penerapan sanksi dalam masyarakat?  

Pertama, pemberi sanksi secara paradoks bergantung pada semacam 

dukungan implisit dari orang yang diberi sanksi, yaitu, pemberi sanksi 

mungkin merasa bahwa orang tersebut menerima definisi normatif tentang 

tindakan yang benar dan mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya salah. 

Kedua, pemberi sanksi dapat mengemukakan peristiwa tersebut (tindakan 

eksternalitas) ke dalam perbincangan berikutnya. Dalam perbincangan tersebut 

keduanya dapat berbagi opini atau perasaan yang sama tentang peristiwa 

tersebut dengan orang lain, yang orang lain tersebut akan memberikan 

komentar dukungan (kontribusi) demi mendukung disiplin yang diterapkan 

oleh pemberi sanksi.
31
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Jika demikian masalahnya, pengamatan kedua pelaku sanksi memasukkan pelaku ketiga, 

yang memiliki relasi dengan pemberi sanksi dan menunjukkan kepentingan tertentu atas 

persetujuannya dengan pemberi sanksi. Oleh karena itu, ketika terbukti bahwa sanksi 

dikenakan secara langsung oleh pelaku tunggal tanpa dukungann sosial, kenyataannya 

muncul dukungan dari pelaku lain yang terkena eksternalitas tindakan dari pelaku sasaran. 

Dan juga benar bahwa dukungan untuk sanksi semacam itu tidak merugikan dibandingkan 

sanksi itu sendiri, dan karenanya tidak ada potensi timbulnya persengketaan, yang mungkin 

muncul akibat pemberian sanksi awal, kepada pemberi sanksi. Coleman menggambarkan 

hasil umumnya sebagai berikut: Ketika sanksi diterapkan untuk mendukung norma 

proskriptif dan karenanya timbul sanksi negatif, masalah kepentingan publik tingkat kedua 

tentang pemberian sanksi positif oleh pemberi sanksi dapat diatasi secara lebih mudah, 

karena sanksi positif menimbulkan kerugian lebih rendah daripada sanksi negatif.  

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pemberi sanksinya bergantung 

pada dukungan implisit dari pelaku sasaran ataukah pada persetujuan berikutnya dari pelaku 

ketiga, terdapat asumsi tentang apa yang dianggap benar. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

Yaitu, kedua mekanisme yang diandalkan dukungannya oleh pemberi sanksi 

didasarkan pada norma yang menetapkan makna dari tindakan yang benar atau 

tindakan yang salah. Norma tersebut, menganjurkan apa yang benar dan 

melarang apa yang salah, menimbulkan anggapan pada pemberi sanksi bahwa 

tindakannya akan mendapat persetujuan dari orang-orang yang memegang 

norma. Ia memiliki hak yang dipandang logis untuk menerapkan sanksi. Oleh 

karena itu keberadaan norma memberikan ekspektasi tertentu bagi pemberi 

sanksi potensial akan persetujuan yang didapatkan dari pemegang norma.
32

    

 

Namun, ekspektasi ini sangat bergantung pada relasi sosial antara pemberi sanksi 

potensial dengan pemegang norma yang lain, karena penciptaan norma dan pemberian 
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hak untuk memberikan sanksi hanya dapat dicapai dengan bentuk tertentu keputusan 

kolektif, tersirat ataupun tersurat. 

Berdasarkan pendapat Merry, dalam kajiannya tentang peran gosip dalam kontrol 

sosial, menyatakan ada tiga fase yang berbeda.
33

 Maka Coleman menyatakan bahwa, gosip 

kelihatannya merupakan elemen penting penegakan norma dalam sebagian besar konteks. 

Alasannya, tampaknya gosip merupakan sarana untuk memberikan sanksi yang tidak dapat 

diterapkan oleh individu-individu jika tanpa gosip atau didahului oleh gosip. Jika terdapat 

tiga fase gosip, sebagaimana pernyataan Merry,
34

 maka dua fase gosip pertama tampaknya 

didorong oleh potensi dukungan yang menopang konsensus tentang penerapan sanksi. 

Konsensus tersebut menetapkan norma (yaitu, definisi tentang yang benar dan yang salah, 

dan pengembanan hak untuk mengontrol sebagian tindakan) atau menerapkan norma kepada 

tindakan yang menjadi fokus persoalan.
35

 

Setiap orang yang berkepentingan dengan pemeliharaan norma dan penerapan sanksi 

kepada orang-orang yang melanggar norma berkepentingan dengan penyebaran informasi 

yang dapat menghasilkan sebuah konsensus tentang sanksi yang sah. Itu berarti, bahwa orang 

semacam itu berkepentingan untuk mendengarkan dan menyampaikan gosip. Jika gosip 

tersebut menghasilkan keputusan kolektif untuk mengusir pelanggar, atau memutuskan 

komunikasi dengannya, maka masalah kepentingan publik tingkat kedua pun teratasi. 

Sebaliknya, tidak tercipta keputusan kolektif maka konsensus tersebut memperoleh landasan 

dukungan dari anggota komunitas agar sanksi dapat langsung diterapkan oleh individu-

individunya.  
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Demikianlah, gosip merupakan alat yang membantu pembentukan norma sekaligus 

mengatasi masalah pemberian sanksi demi kepentingan publik tingkat dua. Karena gosip 

menimbulkan sanksi yang tidak banyak meminta pengorbanan dari ahli waris norma (baik 

yang menyampaikan maupun menerima gosip), sekaligus memberinya potensi keuntungan. 

Namun demikian, gosip bergantung pada dua syarat:
36

 pertama, eksternalitas yang sama 

harus dialami oleh sejumlah pelaku, yang dengan demikian menjadi ahli waris norma yang 

sama. Jika mereka semua mendapat keuntungan dari penyebaran gosip tersebut dan gosip 

tersebut membantu menghasilkan konsensus, maka mereka pasti berbagai kepentingan dalam 

menganjurkan atau melarang tindakan yang dimaksud. Kedua, gosip bergantung pada adanya 

relasi yang relatif sering di antara orang-orang yang juga dipengaruhi oleh tindakan seorang 

pelaku (dan karenanya terdorong untuk menyampaikan gosip). 

Dengan melihat kajian empiris dari Merry, Coleman menyimpulkan terbukti sanksi 

yang didasarkan pada gosip maupun yang tidak, lebih berpeluang diterapkan pada struktur 

sosial yang menunjukkan sifat ketertutupan sosial daripada yang tidak menunjukkan sifat 

tersebut. Landasan teoritisnya, ketertutupan mengurangi kerugian bersih akibat penerapan 

sanksi, karena konsensus yang muncul dalam struktur tertutup mengesahkan pelaku untuk 

menerapkan sanksi. Hal ini memastikan bahwa akan muncul kompensasi tertentu (dalam 

bentuk persetujuan) atas kerugian yang ditimbulkan oleh pemberlaku sanksi. Perlu diingat 

bahwa, gosip itu sendiri bukan merupakan sanksi (bagi pelaku sasaran). Meskipun secara 

analitik gosip memiliki dua fase elemen (dari Merry), komunikasi tentang tindakan dan 

konsensus atas tindakan. 
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