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Bab 2 

Kepustakaan  
 

 Bab ini mencari dasar hubungan masyarakat Islam dan hubungan 

masyarakat Kristen di Tentena melalui teori-teori yang dikemukakan 

antara lain identitas sosial, integrasi sosial, pertukaran sosial dan modal 

sosial. 

 

Identitas Sosial 

  Identitas sosial ialah satuan-satuan terkecil yang membentuk 

suatu identitas dari pengelompokkan dan penggolongan dalam 

kelompok sosial dimana setiap individu akan melakukan proses 

identifikasi dirinya sendiri kemudian masuk atau menjadi bagian dari 

kelompok sosial dan proses ini disebut sebagai proses pengategorian 

yang dilakukan secara personal (Turner, Hogg, Wetherell, 1987).  

  Dalam teori identitas sosial, seseorang memiliki dasar-dasar 

pengetahuan bersifat personal untuk mengikat diri pada suatu 

kelompok sosial. Individu yang memiliki latar belakang sama dan 

tergabung pada kelompok sosial disebut in-group sedangkan individu 

yang berbeda latar belakang kemudian menjadi bagian dari kelompok 

sosial dipandang sebagai out-group. 

  Pemikiran Turner, Hoggs, Wetherell menempatkan proses 

identifikasi yang dilakukan setiap individu terhadap dirinya sendiri 

mendorong munculnya klasifikasi yang dilakukan atau terjadi dengan 

sendirinya. Dalam kasus ini, klasifikasi yang dilakukan individu atau 

kelompok sosial lebih menunjukkan pengaruh etno-sentris terhadap 

identitas sosial, sehingga individu pada momen-momen tertentu lebih 
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merasa bagian dari out-group, meski pun dirinya merupakan anggota 

dari in-group. 

  Dalam teori identitas ditemukan istilah entitas.  Entitas sendiri 

merupakan bentuk nyata. Oakes (1987) menunjukkan bahwa identitas 

lebih dipengaruhi oleh aspek psikologis daripada ituasi sosial 

masyarakat. Jika demikian, maka penekanan ini menjadi sangat penting 

untuk menanyakan kembali konteks dari identitas terkait kekhasan 

yang dimilikinya seperti kelompok sosial menurut besaran status 

misalnya minoritas atau status besaran lainnya dan jenis kategori 

lainnya (Fujioka, McGuiere, Child, 1978). Inilah yang membuat 

identitas sendiri sulit dipahami karena bersifat abstrak dan merupakan 

hal yang ditafsirkan individu. 

  Dari identitas kemudian dikaitkan dengan munculnya istilah-

istilah masyarakat, society, société, gesellschaft istilah-istilah ini 

menunjukkan hubungan-hubungan dimana orang saling bertemu dari 

dekat. Pada abad ke-17 dan abad ke-18 timbul arti lain yang sejalan 

dengan sifat dan pandangan-pandangan yang spesifik dari golongan-

golongan sosial (Laeyendecker, 1983). Jika dikaitkan dengan Turner, 

Hogg dan Wetherell dalam meletakkan pengidentikkan sebagai 

keputusan individu untuk mengikat diri atau menafsirkan kondisinya 

sebagai bagian anggota dari kelompok sosial tertentu, maka istilah-

istilah seperti yang dikemukakan Laeyendecker (1983) proses yang 

dimaksudkan tersebut menunjuk pada pembentukan kelompok sosial 

atau golongan sosial yang terjadi oleh pengaruh psikologis dari perilaku 

masyarakat.  

  Pengaruh psikologis tersebut ialah proses menafsirkan situasi 

sekitar sesuai dengan keberadaan individu. Berangkat dari titik tolak 

teori tersebut, proses yang dimaksudkan Turner, Hogg dan beberapa 

teoretisi identitas sosial lainnya menempatkan proses individu 

memutuskan menjadi bagian dari anggota kelompok ialah proses 

integrasi sosial yaitu terbentuknya kelompok dengan identitas yang 

dimiliki. Proses selanjutnya yang terjadi setelah individu menjadi 

bagian anggota kelompok tertentu yaitu berlangsungnya proses 

sosialisasi dimana individu telah mengenal baik ciri khas dari 
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kelompoknya yang berarti juga telah mampu mengenal pembedaan-

pembedaan.  

  Proses pengidentikan tidak hanya terjadi dari lingkungan sosial 

fisik, tetapi memungkinkan penafsiran individu terhadap eksistensinya 

berasal dari lingkungan sosial non fisik yang berkaitan dengan hal 

bersifat mistik atau sukar dipahami seperti pembentukan identitas 

komunal sebagai proses dialogis antar tatanan kosmos dan eksistensi 

masyarakat sehubungan dengan eksistensi dari kehidupan manusia 

antara lain hierogami, teogono dan antropogoni (Subagya, 1981).  

  Soekanto (1998), kemampuan mengenal perbedaan dengan 

baik merupakan hasil dari proses mengidentifikasikan diri, merupakan 

in-group atau tidak, bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial 

tertentu serta out-group diartikan sebagai kelompok yang menjadi 

lawan.1) Dalam kemampuan individu mengidentifikasi diri dan menjadi 

bagian anggota dari kelompok tertentu menjelaskan integrasi sebagai 

proses dan untuk memahami integrasi tersebut, maka masyarakat 

setempat atau disebut community dapat dipakai sebagai media guna 

memahami integrasi sosial yaitu menunjuk pada entitas yang terdapat 

di suatu wilayah dengan karakteristik sentiment community terdiri 

dari 3 (tiga) bagian yaitu seperasaan, sepenanggungan dan saling 

memerlukan. Tiga hal yang terkandung dalam sentiment community 
dapat dilihat sebagai syarat pelembagaan identitas sebagai satu kesatuan 

utuh. Pokok persoalannya ialah kompleksitas sosial yang terjadi pada 

suatu perkembangan masyarakat ditandai oleh munculnya lembaga 

sosial baru yang kompleks akan mendorong lahir perilaku individualis 

(Koentjaraningrat, 1967). 

 

Integrasi Sosial: Tindakan Sosial Pintu Memahami Integrasi 

  Jika dikaitkan dengan identitas sosial, maka integrasi sosial 

dipahami sebagai keteraturan sosial, tertib sosial dimana anggota dari 

                                                 
1 Sesuai alur bahwa “lawan” disini diterjemahkan penulis sebagai kelompok yang tidak 

sama dengan identitasnya. 
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setiap kelompok sosial terikat oleh sistem nilai yang dibangun 

berdasarkan sentiment community dan bagaimana itu terbentuk serta 

seperti apa bentuknya adalah sesuatu yang mengawali perspektif 

sosiologis untuk memahami integrasi sosial. Dalam memulai itu, maka 

tindakan sosial menjadi pintu untuk menggambarkan integrasi sosial 

antara lain Parsons, Coleman dan Durkheim. 

  Parsons (dalam Johnson, 1986b) dalam analisanya tentang 

tindakan sosial, terdapat 3 (tiga) inti pemikiran yaitu (1). Tindakan itu 

diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu tujuan), (2). Tindakan 

terjadi dalam suatu situasi, dimana suatu elemennya sudah pasti 

sedangkan element lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai 

alat menuju tujuan itu, (3). Secara normatif tindakan itu diatur 

sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Sehubungan integrasi 

sosial jika dikaitkan dengan pandangan Parsons tentang tindakan sosial, 

maka integrasi sosial berarti proses pelembagaan tujuan, alat dan 

kondisi dari tindakan sehingga integrasi sosial dapat dilihat sebagai 

bagian dari sistem kesatuan tindakan. 

  Coleman (2010) membagi tiga jenis tindakan. Pertama, 

tindakan sederhana yang memberlakukan kuasa atas sumber-sumber 

yang menjadi kepentingan seseorang dan yang dikuasai oleh seseorang 

itu, dalam rangka memenuhi kepentingannya. Namun tindakan ini 

sangat kecil secara sosial (kecuali jika ia memiliki pengaruh terhadap 

orang lain) dan bisa diabaikan begitu saja, karena tidak melibatkan 

pelaku lain. Kedua, merupakan tindakan besar yang melandasi banyak 

perilaku sosial-penguasaan seorang pelaku atas benda-benda yang 

terhadapnya dia sangat berkepentingan. Ketiga, tindakan jenis ini bisa 

dilakukan dan memang dilakukan secara luas dalam sistem-sistem 

sosial yaitu pengalihan unilateral kuasa atas sumber-sumber yang 

menjadi kepentingan seseorang. Pengalihan itu dilakukan ketika 

asumsi yang melandasi jenis tindakan kedua (bahwa seseorang dapat 

memenuhi kepentingannya dengan mendapatkan kuasa atas sumber 

daya yang menjadi kepentingannya) tidak lagi digunakan. Sehubungan 

dengan integrasi sosial jika dikaitkan dengan pandangan Coleman, 
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integrasi sosial terjadi karena pengaruh kuasa, kepemilikan sumber dan 

kepentingan. 

  Teori lain yang digunakan untuk memahami integrasi sosial 

berasal dari teori pembagian kerja (division of labour) oleh Durkheim. 

Sebelum mengulas teori pembagian kerja Durkheim, teoretisi sosial ini 

merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan sosiologi 

moderen dan sehubungan dengan itu, fakta sosial menurut Durkheim 

adalah objek dari kajian sosiologi yang teramat penting. Bagi 

Durkheim, fakta sosial berlaku jika ada kehidupan kolektif (Durkheim, 

1964), sehingga integrasi sosial ialah bukti kehidupan kolektif sebagai 

bagian dari fakta sosial termasuk agama2) dan pembagian kerja. 

  Kembali ke teori pembagian kerja, Durkheim (1964:63) 

mengatakan bahwa pembagian kerja tidak sekedar hanya menjamin 

kemajuan masyarakat secara ekonomi, tetapi memiliki fungsi lebih dari 

sekedar itu dan hal yang dimaksudkan itu adalah dasar eksistensi 

masyarakat. Dari pembagian kerja, masyarakat dapat disatukan serta 

sekaligus sebagai penentu untuk mengidentifikasi karakteristik 

masyarakat misalnya berkaitan dengan tipe solidaritas sosial. Entri 

point dari pembagian kerja untuk memahami integrasi tampak pada 

hubungan saling ketergantungan dan saling berhubungan dalam sistem 

kerjasama secara kolektif untuk mencapai tujuan (Durkheim dalam 
Johnson, 1986a:182). Sehubungan dengan ini, integrasi sosial jika 

dikaitkan dengan Durkheim ialah pelembagaan fungsi dan kapasitas 

yang saling berhubungan, saling tergantung serta terikat dengan 

aturan-aturan formal (hukum dan atau tatanan nilai) untuk mencapai 

tujuan kolektif. 

 

 

 

                                                 
2 Lih. Tony Tampake tentang “Redefenisi Tindakan Sosial dan Rekonstruksi 

Identitas Pasca Konflik Poso” sehubungan dengan Pandangan Durkheim terkait agama 

sebagai integrasi (2014:33-36) 
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Sumber: Coleman, 2010:45. Keterangan: (1). Tindakan pribadi, (2). Hubungan 
Pertukaran, (3). Pasar, (4). Hubungan Kekuasaan Memisah, (5). Hubungan Kekuasaan 
Menyatu, (6). Hubungan Kepercayaan, (7). Sistem Kekuasaan Memisah, (8). Sistem 
Kekuasaan Menyatu, (9). Sistem Kepercayaan dan Perilaku Kolektif, (10). Struktur 
Penghasil Norma, (11). Struktur Keputusan Kolektif 

 
Gambar 2.1 

Peta Struktur Tindakan Sosial 
 

  Jika kembali ke Parsons sekaligus mengaitkan Durkheim dalam 

perspektif Coleman (sehubungan dengan Gambar 1), maka tindakan 

sosial dapat digunakan untuk menjelaskan integrasi sosial bahwa titik 

tolaknya berada pada individu sebagai partikel terkecil yang 

membentuk struktur melalui proses pelembagaan dirinya dengan 

individu lain dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur pembentuk sentiment 
community  kemudian membentuk sistem besar. Tindakan purposif 

Coleman (2010) menjelaskan tentang koneksitas awal yang mendorong 

terjadinya integrasi sosial yaitu sikap rasional individu (juga menjadi 

bagian secara keseluruhan) yang membingkai tindakan dan transaksi; 

integrasi sosial sangat kuat akan nilai atau norma bersifat mengikat. 

Lebih lanjut, Coleman tidak bermaksud dalam teori tindakannya 

menyatakan bahwa individu selalu bertindak tanpa memperhatikan 
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norma dan dengan kepentingan yang sepenuhnya egois, tetapi 

Coleman hendak mengatakan melalui teorinya dapat dipakai untuk 

menjawab hal-hal terkait asal-muasal persoalan dan pelestarian norma, 

berpegangnya orang pada norma, pengembangan aturan moral, 

pengidentikan kepentingan diri seseorang dengan keberuntungan 

orang lain dan pengidentikan dengan kelompok. 

 

Jenis-jenis Hubungan 

Umumnya, hubungan pada masyarakat dibagi menjadi dua 

bagian yaitu bersifat positif dan hubungan bersifat negatif. Sifat 

hubungan positif lazim dikenal sebagai hubungan inklusif dan 

hubungan negatif dikenal hubungan ekslusif. Sifat-sifat hubungan 

tersebut dapat dilihat dari kajian teori konflik dan satunya lagi 

mengarah pada teori resolusi konflik atau umumnya kedua hal ini 

dapat dijumpai pada teori Gerakan Sosial baik Gerakan Sosial Baru 

maupun Gerakan Sosial Lama. 

Dalam memahami kedua sifat hubungan pada masyarakat, 

maka diawali dari pembahasan kajian konflik. Laeyendecker (1983) 

menyebutkan bahwa konflik umumnya bersumber dari ketidaksamaan 

dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam bakat dan 

kecenderungan pembagian hak tidak merata serta menyangkut 

kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh di dalam proses pembagian kerja, 

berkaitan dengan karakter sosial budaya. Ketidaksamaan itu tampak 

pada pelaksanaan pembangunan era pemerintah kolonial yang 

menerapkan pola dikotomi atau pengelompokkan suatu wilayah sesuai 

dengan kapasitas masing-masing seperti perkotaan memiliki ciri fisik 

yang berbeda dengan wilayah pedesaan; perkotaan umumnya memiliki 

ciri ideal terutama sektor perdagangan asing seperti pedagang Eropa 

atau Belanda dengan kekhasan bangunan, kegiatan ekonomi dan 

kehidupan sosial budaya; sektor kolonial dengan benteng perkantoran, 

rumah-rumah, gedung societeit, rumah ibadah vrijnetselarih; sektor 

kelas menengah pribumi yang kadang-kadang mengelompok dalam 

kampung-kampung tertentu (Wuryani, 2008). 
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Jika mengacu pada Heilbroner (1991), bahwa bilamana terdapat 

harta dalam jumlah besar, terdapat pula sejumlah besar masalah-

masalah ketidakmerataan, untuk setiap satu orang kaya, paling tidak 

akan ada lima ratus yang miskin, dan kemewahan yang kaya bisa 

dibayangkan kemelaratan yang banyak itu. Kemelaratan sendiri ialah 

implikasi dari ketidaksamaan dalam perbedaan bakat serta proses 

distribusi hak kurang seimbang kemudian hal ini akan berdampak pada 

munculnya konflik di permukaan sosial. 

Konflik sebagai gerakan kolektif atau tak lain sebagai gerakan 

sosial, umumnya dibagi menjadi dua bagian yakni gerakan sosial lama 

dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama bersifat eksklusif dan 

gerakan sosial baru bersifat inklusif. Sztompka (2008) mengatakan 

gerakan sosial ialah proses penataan ulang masyarakat, menciptakan 

ranah, aktor historis, agen pergerakan pada kehidupan politik serta 

pembawa proyek historis. 

Sebuah gerakan mengibaratkan proses belajar suatu masyarakat 

secara konstruktif yang memampukan dirinya bisa menghadapi 

tantangan evolusioner dari proses reproduksi kekuatan kelas mayoritas; 

hal ini dilakukan sebelum kapasitas pengendalian yang dimiliki jadi 

tidak berguna, dan menaklukan tantangan dengan menggunakan dan 

melembagakan surplus potensi inovatif individu melalui proses meng-

integrasikan hubungan sosial mencakup kekerabatan, organisasi 

negara, perdagangan yang diuniversalkan dan legalisasi hubungan 

dengan identitas kolektif semisal suku (McCarthy, 2008). 

 

Tentang Hubungan dalam Pertukaran Sosial 

Suatu hubungan muncul karena adanya proses penyesuaian 

tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, dan dilakukan untuk 

mengembangkan aktivitas ekonominya secara dialektis dimana bagian 

ini berpengaruh pada terjadinya transisi perilaku yang semula bersifat 

dialektika personal ke dialektika kontekstual. Penyesuaian-penye-

suaian yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dari perusahaan trans-

nasional menunjuk pada konsep pembangunan lembaga yaitu 
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perspektif tentang perubahan yang direncanakan dan perubahan yang 

dibina, menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan 

kualitatif dalam norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-

hubungan perorangan dan hubungan-hubungan kelompok, dalam 

persepsi tujuan-tujuan maupun cara-cara. Sedangkan transisi perilaku 

bersifat personal ke kontekstual, menjelaskan secara tidak langsung 

konsep pertukaran dimana transisi perilaku tersebut timbul akibat 

berlangsungnya pertukaran kemudian mendasari suatu hubungan atau 

membentuk suatu hubungan. Proses penyesuaian yang mengakibatkan 

transisi perilaku dalam aktivitas ekonomi berhubungan dengan 

masyarakat juga merupakan fondasi awal dari dimensi keterlekatan, 

sehingga aktivitas ekonomi kemudian terlekat dan terjaring dalam 

institusi-institusi ekonomi dan non ekonomi sebagai basis utama sosial 

ekonomi manusia dalam konteks hubungan (Esman, 1986; Blau, 1990; 

dan Damsar, 1997). 

Menurut Giddens (1986), perkembangan masyarakat ditandai 

terbentuknya hubungan yang berlangsung pada masyarakat tersebut 

dan perkembangan itu ialah hasil interaksi yang produktif, terjadi 

berulang kali antara alam dan manusia. Ketika manusia mulai 

membedakan dirinya dari binatang, segera setelah ia memproduksi 

peralatan kehidupannya. Produksi dan reproduksi kehidupan, kedua-

duanya urgensi yang didiktekan oleh kebutuhan biologi dari organism 

manusia dan yang lebih penting merupakan sumber kreatif dari 

kebutuhan serta kemampuan. Dengan demikian kegiatan produktif itu, 

baik dalam pengertian sejarah maupun analitis, merupakan akar dari 

masyarakat juga syarat dasar dari semua sejarah. Seperti ribuan tahun 

lampau, harus dipenuhi setiap jam dan tiap hari, guna menopang 

kehidupan manusia. 

Dari Giddens, pertukaran sosial ialah kunci munculnya hub-

ungan dan hubungan yang berlangsung itu memiliki keterkaitan 

dengan usaha pencapaian tujuan untuk memenuhi kebutuhan dimana 

hubungan itu sendiri ialah alat yang diciptakan manusia sebagai cara-

cara pencapaian tujuan baik tujuan produksi dan tujuan reproduksi 



TENTENA CERITAMU KINI 

Studi Hubungan Masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam di Tentena Pasca Konflik Poso 

 

38 

dalam berbagai dimensi perilaku interaksi manusia maupun tujuan-

tujuan untuk survive. 

Salkind (2009) mengemukakan hal yang sama dengan Giddens 

bahwa hubungan yang terbentuk diakibatkan kompleksitas yang 

bersumber dari perkembangan manusia sehubungan dengan usaha-

usaha menopang kehidupannya sendiri. Dari segi psikologi, komplek-

sitas tampak pada pola sebab akibat misalnya jumlah emosi meningkat 

maka akan mempengaruhi usaha-usaha strategis untuk memecahkan 

masalah semakin canggih.  

Brewer (2003) menjelaskan bahwa kebutuhan dan 

ketergantungan yang tampak pada collective responses merupakan 

implikasi dari kompleksitas yang terjadi pada perkembangan 

masyarakat. Collective responses ialah gambaran proses pendistribusian 

aspek-aspek hubungan seseorang dengan orang lain atau antar 

kelompok, kemudian membentuk struktur sosial sebagai proses 

psikologis meliputi pengaruh dan motivasi. 

Konsep Blau tentang pertukaran sosial berbeda dari tokoh-

tokoh lainnya, Blau tidak menaruh perhatian pada proses-proses 

psikologi dasar seperti dukungan dan sebagainya. Blau meletakkan 

pertukaran dasar yang berpengaruh pada munculnya suatu hubungan 

dalam struktur sosial yang lebih kompleks. Meski demikian, Blau 

mengakui bahwa proses-proses psikologi sangat besar melandasi 

hubungan sosial, tetapi Blau lebih memperhatikan struktur asosiasi 

untuk memahami dasar dari hubungan dalam masyarakat yakni 

transaksi dalam suatu pertukaran sosial. Lebih lanjut, Blau memandang 

bahwa kecenderungan dalam menempatkan integrasi sosial pada 

pengertian sebagai bentuk ikatan kelompok tidak dapat dipertahankan 

sehingga hubungan itu sendiri umumnya bersifat relatif tergantung 

dari setiap transaksi. Bagi Blau pertukaran itu seimbang apabila reward 
dan cost yang ditukarkan kurang lebih sama nilainya dalam jangka 

panjang atau dalam jangka pendek. Sebaliknya konflik terjadi 

disebabkan tidak seimbangnya pertukaran sebab nilai yang ditukarkan 

tidak sama (Jhonson, 1990). Demikian paparan Blau (1990) dan dalam 

Jhonson (1986). 
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Emerson (1990) memandang bahwa pasar memiliki kekuatan 

tersendiri untuk menentukan keputusan aktor sebagai suatu parameter 

meningkatnya harga di pasar, sehingga dikatakan bahwa kekuatan 

pasar merupakan pengaruh terbesar dalam mengubah setiap hubungan 

pada masyarakat termasuk karakter sosial masyarakat. Berkaitan 

dengan pandangan Emerson, maka Giddens (1986) memandang bahwa 

perkembangan masyarakat akan menimbulkan pelembagaan individu 

atau kelompok tertentu dimana mereka memiliki objek-objek sepadan 

untuk dipertukarkan. Pelembagaan individu yang dimaksudkan ialah 

penempatan individu-individu tertentu sesuai dari apa yang 

dipertukarkan dan sepadan dengan yang ditukarkan. Dengan kata lain, 

mereka yang mengambil bagian dalam pasar yang sama atau “situasi 

klas” dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat ekonomi yang sama. 

Dalam kaitan ini, mereka tidak memiliki benda-benda untuk 

dipertukarkan tetapi hanya memiliki jasa untuk dipertukarkan, maka 

jenis-jenis jasa yang ditawarkan sepadan dengan para pemilik benda 

yang memiliki sejumlah barang untuk dipertukarkan. Keseluruhan 

dipandang merupakan aspek pengaruh dari lingkungan sekitar 

terhadap pasar dimana keadaan seseorang dalam hubungannya dengan 

orang lain yang memiliki latarbelakang sama atau latarbelakang ber-

beda dapat mengubah pasar. Jadi tidak selamanya kekuatan pasar 

mempengaruhi hubungan dalam masyarakat terkait pertukaran tetapi 

bukan berarti pasar tidak dapat mengubah sifat dan pola dari suatu 

hubungan. 

Berkaitan dengan pandangan Giddens, Coleman (2010) 

mengemukakan bahwa pertukaran mengakibatkan pembentukan 

sistem-sistem, dipengaruhi oleh ketergantungan dan menjadi tergan-

tung. Dalam konteks itu, pertukaran harus ada penyesuaian kebutuhan 

ganda. Itu artinya bukan cuma A yang mempunyai sesuatu yang 

dibutuhkan B, tetapi B setidaknya memiliki sesuatu yang dibutuhkan A 

dan kedua-duanya membutuhkan barang yang dimiliki masing-masing 

serta dimiliki oleh pihak lain lebih dari keinginan mereka untuk 

barang yang mereka miliki dan bersedia serahkan lewat pertukaran. 
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Platteau (1991) menggambarkan bahwa pertukaran dapat 

digunakan untuk menjelaskan konsep moral dari suatu pertukaran 

sebab hal tersebut berkaitan dengan eksistensi individu atau kelompok 

guna memenuhi kebutuhan hidup, kemudian diklaim sebagai moral 

atau sebagai hak sosial. Sehingga dipahami, meskipun benar suatu 

pertukaran yang berlangsung pada hubungan dalam masyarakat 

didorong oleh ketergantungan, tetapi ketergantungan tersebut dapat 

menjelaskan tentang moral yakni terletak pada usaha memenuhi 

kebutuhan. Adanya hubungan saling membutuhkan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan atau didorong oleh suatu tujuan ialah aspek 

pengaruh dari terbentuknya hubungan ketergantungan. 

Damsar (1997) memandang bahwa hubungan dalam kehidupan 

masyarakat dapat digunakan untuk memahami keterlekatan perilaku 

yaitu ikatan keluarga, pengaruh dan kekuasaan, jaringan sosial yang 

muncul akibat perjanjian dan jaringan sosial yang muncul akibat 

kegiatan produksi. Horton dan Hunt (1996) mengemukakan bahwa 

hubungan terbentuk atau didorong oleh keinginan manusia dalam 

membentuk jaringan sosial, memberikan sosialisasi yang berpengaruh 

pada pembentukan kebiasaan, keinginan dan adat istiadat. Manusia 

dengan sukarela akan menyesuaikan diri dengan harapan-harapan 

sosial, tanpa menyadari mereka sedang melaksanakan penyesuaian dan 

sedang membangun jaringan sosial sehingga muncul hasrat diri 

sepasang manusia untuk melakukan perkawinan dimana perkawinan 

dilihat sebagai proses penyesuaian diri dengan pola keluarga batih yang 

monogam dan proses mengikat diri pada kehidupan kolektif 

sehubungan dengan ikatan kekerabatan. 

 

Dasar Pertukaran Sosial dalam Hubungan 

Pertukaran sosial ialah konsepsi yang dibangun berasal dari 

proses mengimajinasikan transaksi ekonomi sebagai konsep dasar 

pertukaran sosial yang lazim dikenal dalam sosiologi pembangunan 

atau secara umum sosiologi. Pengaruh ekonomi dalam pertukaran 

sosial sebagai suatu konsepsi dalam hubungan yang terjadi dalam 

masyarakat didasari: (1) Kebutuhan dan Instrumen Kebutuhan; (2) 
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Kerjasama; (3) Ganjaran (reward); (4) Hukuman (punish) yang 

seluruhnya itu tampak pada usaha yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu, terkait apa yang diharapkannya. Pertukaran 

sosial lebih menekankan tipe pertukaran yang ideal dari hubungan 

bersifat resiprositas, sehingga tekanan bahasan tersebut dapat diartikan 

sebagai pengaruh pandangan ekonomi terkait konsep pertukaran dalam 

hubungan sosial. 

Berkaitan uraian ini, pengaruh besar ekonomi dalam pertukar-

an sosial tampak pada analisa struktur sosial Blau yang menitik-

beratkan pada proses-proses sosial sebagai pengaruh dari suatu 

hubungan dalam masyarakat. Struktur sosial bagi Blau digunakan 

untuk memahami perilaku individu sebagai bagian dari kelompok 

sosial tertentu dan setiap hubungan yang terjadi, umumnya itu 

memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Tekanan Blau lebih kepada 

kelompok, organisasi, seputar kolektivitas, norma dan nilai yang 

digunakan untuk memahami hubungan dengan konten utama fakta 

sosial (Ritzer, 2009). 

 

Tentang Hubungan dalam Modal Sosial 

Bourdieu (1977) melihat hubungan masyarakat dari dua hal 

mendasar yaitu para agen interaksi sosial dalam kapasitasnya sebagai 

para pelaku strategis, kemudian ruang dan waktu menjadi bagian yang 

terintegrasi pada ranah hubungan itu sendiri. Praktik-praktik hubung-

an dari pelaku strategis menjadi bagian dari lingkungan sosiokultural 

yang terstruktur sebagai habitus penstrukturan secara terus menerus 

untuk mencapai tujuan-tujuan atau hal penguasaan yang dilakukan 

secara kolektif.  

Pandangan Putnam yang diulas Hasbullah (2006) mengemuka-

kan bahwa hubungan dapat dilihat dari sifat mendasar modal sosial yai-

tu modal sosial terikat (bonding) dan modal sosial yang menjembatani 

atau bridging;  bonding bersifat ekslusif berpola inward looking dan 

bridging bersifat inklusif berpola outward looking. Keduanya memiliki 



TENTENA CERITAMU KINI 

Studi Hubungan Masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam di Tentena Pasca Konflik Poso 

 

42 

implikasi berbeda pada hasil-hasil tertentu dan pengaruh yang dapat 

muncul dalam proses kehidupan serta pembangunan masyarakat. 

 

Dalam kaitannya dengan perilaku kolektif, Coleman (2010) 

menjelaskan bahwa perilaku tersebut sangat menarik dan sekaligus 

unik karena berlangsung singkat, sementara dan tampaknya tidak 

dapat diramalkan, seringkali akar masalah berbagai persoalan persili-

sihan, pemberontakan, revolusi atau konflik bisa mewujudkan perda-

maian. Sama halnya dengan pandangan Putnam sebelumnya atau 

Bourdieu. 

Blau dan Lawang memiliki pandangan modal sosial masing-

masing. Blau (1964) modal sosial dapat dikatakan bagian dari potensi 

atau sumber daya sosial sebagai salah satu pembelajaran sosiologi selain 

mengkaji struktur sosial. Meski kurang cukup menjelaskan adanya 

mekanisme tertentu yang berlangsung pada hubungan masyarakat 

yang tampak dalam modal sosial tetapi kajian itu dapat menjelaskan 

mekanisme apa yang bisa menengahi hubungan antar kelompok 

berbeda, misalnya berkaitan dengan nilai-nilai (lebih bersifat abstrak 

atau filosofis) dan norma (aturan-aturan baku). Lawang (2005) 

memberikan penyifatan modal sosial yang dapat menengahi dua 

pandangan berbeda tentang modal sosial yaitu pendekatan ekonomi 

yang menekankan fungsi produktifnya dan pandangan sosiologi 

menekankan fungsi sosial sehingga modal sosial dari penyifatan modal 

meliputi kriteria ekonomi, kriteria struktural, kriteria relasional, 

kriteria kognitif dan kritia asosiatif. 

Di sisi lain, modal sosial dapat dipahami dari nilai-nilai dan 

sistem kekerabatan yang representatif membentuk hubungan-hubung-

an sebagaimana yang tertuang pada pandangan Gertz (1973) tentang 

kebudayaan, salah satunya ialah dinyatakan dalam bentuk simbolik 

melalui pola dari suatu hubungan. Berkaitan dengan pandangan 

tersebut, Gertz melihat dari kebudayaan sebagai basis utama untuk 

memahami hubungan-hubungan yang berlangsung. Meski pandangan 

ini dirasakan kurang tepat untuk dipakai memahami modal sosial, 

tetapi sangat penting digunakan untuk menempatkan atau mencari 
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pemahaman tentang hubungan dalam modal sosial sebagai salah satu 

bagian dari karakteristik sosial masyarakat dengan titik sentralnya pada 

kekhasan budaya yang dipakai memahami kekhasan hubungan sosial 

budaya, hubungan sosial ekonomi dan hubungan sosial politik.  

Shadily (1993) mengemukakan bahwa: 

Masyarakat ialah golongan besar atau kecil terdiri dari 
beberapa kelompok, yang dengan atau karena sendirinya 
bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu 
sama lain, sehingga masyarakat dilihat sebagai suatu kesatuan 
yang selalu berubah, yang hidup karena proses-proses sosial 
antara lain disebabkan oleh hubungan-hubungan yang 
berlangsung juga dipandang sebagai sumber dari perubahan 
dalam masyarakat itu sendiri. 

 Dilihat dari asal terbentuknya masyarakat, maka terdapat 

empat aspek terbentuknya masyarakat dan secara khusus hubungan 

sebagai berikut:  

1. Didorong oleh naluri untuk mencari teman hidup kemudian 

membentuk kelompok kecil misalnya melalui pernikahan. 

Suatu hubungan umumnya diawali oleh kebutuhan biologis, 

merasa kesepian ketika merantau sebagai aspek yang 

mendorong individu menjalin suatu hubungan dengan individu 

lain. Proses ini dianggap bagian dari awal seseorang melakukan 

hubungan dimana hubungan yang terjalin tersebut kemudian 

akan membentuk sifat-sifat atau bentuk dari setiap hubungan 

misalnya kekerabatan, hubungan pertemanan atau mulai 

mengenal orang lain, dibentuknya suatu lembaga atau pranata 

sosial masyarakat (termasuk di antaranya pranata ekonomi, 

budaya dan politik); 

2. Didorong oleh kebutuhan untuk berkelompok, sehingga proses 

pengelompokan dipandang sebagai proses yang mengawali 

pembentukan hubungan yang dilakukan untuk menggalang 

totalitas kekuatan, bagian dari cara bertahan dan mencapai 

tujuan secara kolektif.  

3. Didorong oleh sifat lahiriah manusia sebagai makhluk sosial 

dalam kaitannya dengan zoon politikon yang didasarkan pada 

kesamaan-kesamaan tertentu yang dirasakan setiap individu;  
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4. Didorong oleh perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sifat, 

kedudukan dan sebagainya. Pandangan ini berdasar pada 

pendekatan dialektika dimana seseorang mencoba melihat 

kebenaran dalam kenyataannya dengan mengadakan suatu per-

bedaan dan perbandingan. 

Dilihat dari dorongan-dorongan yang mendasari terbentuknya 

masyarakat terkait dengan hubungan-hubungan yang berlangsung, 

maka hal ini dapat menempatkan bahwa struktur ialah hasil dari 

hubungan-hubungan pada masyarakat yang terdiri dari tiga prinsip 

utama yaitu (Giddens, 2011) :  

1. Prinsip struktural berisi sejumlah prinsip organisasi totalitas 

kemasyarakatan;  

2. Struktur terdiri dari perangkat sumber daya aturan, yang 

terlibat dalam artikulasi institusional sistem sosial;  

3. Sifat struktural ialah sifat terlembagakan sistem sosial, yang 

merentang lintas ruang dan waktu. Identifikasi prinsip-prinsip 

struktural dan keterkaitannya dalam sistem kemasyarakatan, 

menggambarkan tataran paling luas dalam analisis institusional. 

Perangkat struktural terbentuk oleh daya saling tukar kaidah 

dan sumberdaya yang terlibat dalam reproduksi sosial. Struktur 

secara analitis bisa dibedakan dalam masing-masing dari tiga 

dimensi yakni strukturasi, signifikansi, legitimasi dan dominasi, 

atau pada semuanya. 

Dahrendorf (Jhonson, 1990) memandang bahwa suatu hubung-

an yang terjadi antara sistem dan lingkungan menyebabkan timbulnya 

diferensiasi pada berbagai level misalnya kekuasaan dan otoritas ter-

hadap pengontrolan alat produksi yang mencerminkan kekuasaan serta 

otoritas dari individu atau kelompok tertentu. Berkaitan dengan ini, 

maka Dahrendorf memandang bahwa hubungan-hubungan sosial 

haruslah dilihat dari dua sisi berbeda yaitu konflik dan konsensus. 

Konflik bisa diselesaikan jika setiap kelompok bersepakat untuk 

menghentikan dan sebaliknya jika setiap kelompok tidak mencapai 

suatu kesepakatan maka akan terjadi konflik (Ritzer dan Goodman, 

2008).  
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Konklusi 

  Dalam paparan Bab ini terdapat dua kelompok teori yaitu (1). 

Teori Integrasi Sosial yang bersumber dari teori identitas sosial sebagai 

induk teori integrasi sosial dan (2). Teori modal sosial yang bersumber 

dari teori pertukaran sosial dan teori pertukaran ekonomi. Sebaliknya, 

penulis memandang bahwa teori identitas sosial dapat dijadikan dasar 

dari teori integrasi sosial, teori pertukaran sosial dan teori modal sosial.  

  Artinya bahwa teori identitas sosial dapat mengikat teori-teori 

tersebut, sehingga menjadi kesatuan teori yang representatif mendu-

kung pemahaman penulis tentang teori hubungan berpola. Berkaitan 

dengan hubungan berpola, maka persoalan yang muncul adalah 

persoalan teoritis bahwa hubungan berpola belum menjadi perhatian 

para teoretisi karena situasi dan kondisi masyarakat belum mengalami 

banyak dinamika pada masa-masa teoretisi itu berada. 

  Alasan utama untuk melihat teori identitas sosial dapat meng-

ikat teori integrasi sosial, teori pertukaran dan modal sosial, 

berdasarkan pada pertimbangan situasi empiris dan yang dimaksudkan 

dengan pertimbangan situasi empiris ialah hal-hal yang dapat diukur, 

dijumpai atau ditemukan, dibuktikan pada lingkungan penelitian. Ada 

pun dasar pertimbangan terhadap situasi empiris sebagai berikut: 

1. Ketika individu atau kelompok menafsirkan lingkungannya, 

maka akan mempengaruhi proses selanjutnya yaitu proses 

pembelajaran sosial dari individu bersangkutan, kemudian 

proses ini akan mengantarkan individu tersebut dalam berbagai 

peran, baik berperan sebagai pelaku atau berperan sebagai 

penerima dari hal-hal yang berlangsung di lingkungannya atau 

diluar lingkungannya. 

a. Peran individu baik sebagai pelaku atau penerima, 

keseluruhan berlangsung ketika individu telah menjadi 

bagian dari suatu kelompok. 

b. Terintegrasinya individu pada suatu kelompok, peran-

peran yang dimaksudkan tersebut bersifat dinamis. 

Artinya, peran individu sebagai “pelaku” dimungkinkan 



TENTENA CERITAMU KINI 

Studi Hubungan Masyarakat Kristen dan Masyarakat Islam di Tentena Pasca Konflik Poso 

 

46 

berubah menjadi “penerima” sebagai pengaruh dari 

integrasi yang berlangsung, adanya arus pertukaran dan 

pengaruh dari kekuatan modal sosial.  

2. Proses penafsiran atau pengidentifikasian yang dilakukan 

individu didasari oleh pengetahuan sosial mula-mula yaitu 

pengetahuan yang diberikan oleh lingkungan sosial pertama, 

dan lingkungan sosial pertama adalah keluarga. 

  Dari dua bagian ini, penulis kemudian melakukan kritik 

terhadap teoretisi identitas sosial, terutama pandangan Oakes bahwa 

identitas sangat dipengaruhi oleh situasi psikologis dan bukan situasi 

sosial. Sebaliknya, penulis memandang bahwa situasi sosial dapat 

mencerminkan situasi psikologis atau sebaliknya situasi psikologis 

dapat mencerminkan situasi sosial, dan kedua situasi itu tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Jadi, bukan hanya situasi psikologis yang 

berpengaruh besar terhadap identitas, tetapi juga situasi sosial sama 

besarnya dari situasi psikologis yang dapat mempengaruhi identitas 

sosial. 

 Kritik ini didasarkan pada logika Durkheim tentang kerapatan 

moral atau moral density pada teori pembagian kerja-nya, dimana 

pemikiran tersebut dapat menggambarkan bahwa situasi sosial dan 

situasi psikologis, tidak dapat dipisahkan atau tidak terpisah dan 

merupakan pola kesatuan yang utuh. Ini sangat tampak dalam pandan-

gan Durkheim, saat menggambarkan pembentukan masyarakat mode-

ren yang ditandai oleh terbentuknya pembagian kerja berdasarkan 

spesialisasi, dan maksud utama dari pembentukan tersebut diyakini 

sebagai gambaran moral yaitu memenuhi kebutuhan sesamanya, bahwa 

kerapatan moral adalah gambaran dari tugas atau peran untuk me-

mikirkan atau menjamin keberlangsungan kelompoknya. 

 Dari logika Durkheim, maka penulis mengembangkan logika 

tersebut menjadi beberapa bagian kerapatan: 

Kerapatan Populasi  Kerapatan Moral  Kerapatan Sosial 

  Pertama kerapatan populasi, hal ini berkaitan dengan perkem-

bangan kuantitas dari penduduk dan perkembangan tersebut men-
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dorong individu atau kelompok untuk menciptakan instrumen ke-

butuhan. Contoh, individu dari suatu kelompok sosial akan bekerja 

untuk dapat memperoleh kebutuhannya. Dengan dirinya bekerja, 

maka individu bersangkutan akan memperoleh upah dan upah yang 

diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan lainnya, 

atau digunakan untuk menciptakan instrumen kebutuhan lainnya 

seperti menjalankan usaha ekonomi tertentu, atau menginvestasikan 

untuk pendidikan. Pekerjaan, Usaha-usaha Ekonomi dan Pendidikan 

ialah instrumen kebutuhan. 

  Kedua kerapatan moral, hal ini langsung menunjukkan maksud 

dari kerapatan moral Durkheim. Tetapi bukan berarti disimpulkan 

bahwa syarat terbentuknya moral sangat ditentukan oleh perkem-

bangan kuantitas penduduk. Melainkan meningkatnya moral dan 

tantangan moral, kemudian dipahami sebagai kerapatan moral, sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan instrumen kebutuhan. Artinya, 

semakin besar jumlah penduduk, maka berpengaruh besar terhadap 

munculnya beragam instrumen kebutuhan, dan hal ini akan 

mendorong individu atau kelompok mulai berpikir untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya dan orang lain. Sehingga berdasarkan logika ini, 

moral dipahami sebagai kewajiban. 

  Ketiga kerapatan sosial, hal ini menunjuk pada maksud dari 

proses-proses pengategorian masyarakat. Kompleksitas yang terjadi 

akan mendorong munculnya pengategorian masyarakat, dan kemudian 

disebut pengategorian kelompok menurut besaran. Konstruksi ini 

didasarkan pada teori identitas sosial bahwa hal tersebut menunjukkan 

kemampuan individu untuk mengidentikan dirinya dari lingkungan 

sosial. Individu kemudian akan memutuskan untuk masuk dan menjadi 

bagian dari kelompok sosial tertentu. Pada akhirnya, keputusan-

keputusan individu untuk masuk atau menjadi bagian dari kelompok 

sosial tertentu, akan menghasilkan gambaran kapasitas dari kelompok 

sosial bersangkutan, misalnya muncul dipermukaan dua kelompok 

sosial menurut besaran yaitu kelompok mayoritas dan kelompok 

minoritas yang memiliki identitas masing-masing antara lain identitas 

agama, sehingga kelompok mayoritas dan kelompok minoritas 
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diuraikan spesifik menjadi kelompok mayoritas agama dan kelompok 

minoritas agama.  

  Sehubungan dengan teori identitas sosial, para teoretisi kurang 

menjelaskan hambatan-hambatan individu dalam melakukan peng-

identikan atau penafsiran terhadap lingkungan sosial. Sehingga pokok 

pertanyaan yang penting disini ialah: 

1. Apa hambatan utama yang dijumpai oleh individu ketika 

melakukan tafsir atau pengidentikan? 

2. Apakah jika individu terhambat, identitas sosial tidak 

terbentuk? 

3. Apakah penafsiran atau pengidentikan yang dilakukan individu 

dapat dijamin tidak salah melakukan tafsir atau pengidentikan? 

4. Seberapa besar objektifitas dijamin dalam penafsiran atau 

pengidentikan yang dilakukan individu? 

  Contoh, sejarah penciptaan manusia yang dipercaya berasal 

dari tanah kemudian akhirnya menjadi manusia, atau kisah lain terkait 

sejarah terbentuknya masyarakat jika disesuaikan dengan kajian-kajian 

historis tentang hierogami, dan keputusan suku Pamona dalam 

mengkultuskan Datu Luwu sebagai Pue Palamburu kemudian meng-

anggap bahwa suku Pamona memiliki hubungan kekerabatan dengan 

seluruh kelompok sosial di lingkungan kerajaan Luwu, seluruh ke-

sejarahan manusia dalam perkembangannya dijadikan dasar untuk 

melihat hal yang kurang diperhatikan dari teori identitas sosial, bahwa 

para teoretisi hanya mengutamakan aspek psikologis dan mengabaikan 

aspek sosial sebagai dasar pembentuk identitas sosial. 

  Para teoretisi sosial umumnya memiliki jawaban khusus untuk 

mengantisipasi adanya kritik yang mempertanyakan empat hal sub-

stansif dalam pembentukan identitas sosial yaitu “keseluruhan menjadi 

otoritas individu dimana individu bebas menafsirkan keberadaanya”, 

dan hal tersebut membuat teori identitas sosial bersifat abstrak juga 

sulit dipahami. 

  Meski pun demikian, teori identitas sosial sangat tepat diguna-

kan dalam penelitian ini, tetapi tentu saja harus disesuaikan dengan 
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logika Durkheim sebab dengan demikian aspek sosial yang timbul dari 

fakta sosial, diperhatikan sebagai aspek pembentuk identitas diluar dari 

aspek psikologis. Dari logika Durkheim, teori identitas sosial dapat 

ditempatkan sebagai dasar dari teori-teori lain, sehubungan dengan 

penelitian ini yaitu teori integrasi sosial, teori pertukaran dan modal 

sosial, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ini dijadikan dasar 

untuk melihat pola dari hubungan masyarakat misalnya hubungan 

masyarakat Kristen dan masyarakat Islam di Tentena. 


