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SSIISSTTEEMM  BBUUDDAAYYAA  DDAANN  
SSIISSTTEEMM  SSOOSSIIAALL  

istem sosial, sistem budaya dan kebudayaan fisik merupakan bagian dari 

kerangka budaya. Sistem-sistem tersebut hanyalah sebagian dari sistem-

sistem yang termasuk dalam perspektif keseluruhan. Sistem sosial dan 

sistem budaya merupakan sistem-sistem yang secara analisis dapat dibedakan. 

Sistem sosial lebih banyak dibahas dalam kajian sosiologi, sedangkan sistem 

budaya banyak dikaji dalam disiplin pengetahuan budaya. Jadi, istilah sistem ini 

dapat dipakai untuk berbagai cara, fenomena, undang-undang dan lain-lain. Untuk 

memudahkan dalam menganalisis suatu sistem menurut perspektif tertentu, perlu 

diketahui sistem itu terlebih dahulu. Definisi sistem yang memadai sulit 

dirumuskan, mengingat dalam sistem banyak terkandung unsur-unsur penting. 

Secara sederhana SISTEM diartikan sebagai “Kumpulan Bagian-Bagian Yang 

Bekerja Bersama-Sama Untuk Melakukan Suatu Maksud Tertentu”. Definisi ini 

bersifat operasional. Tetapi yang jelas, Sistem itu memilih Sepuluh ciri, yaitu :  

1. Fungsi (function) 

2. Satuan (unit) 

3. Batasan (boundary)  

4. Bentuk (structure)  

5. Lingkungan (environment)  

6. Hubungan (relation)  

7. Proses (process)  

8. Masukan (input)  

9. Keluaran (output)  

10. Pertukaran (exchange)  

 

Kesepuluh ciri sistem ini mempermudah seseorang dalam menganalisis 

suatu sistem menurut perspektif tertentu seperti sistem sosial atau sistem 

budaya.  

SS  
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A. SISTEM BUDAYA  

Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. 

Sistem budaya atau cultural system merupakan ide-ide dan gagasan 

manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Gagasan 

tersebut tidak dalam keadaan lepas satu dari yang lainnya, tetapi selalu 

berkaitan dan menjadi suatu sistem. Dengan demikian sistem budaya 

adalah bagian dari kebudayaan, yang diartikan pula adat-istiadat. Adat-

istiadat mencakup sistem nilai budaya, sistem norma, norma-norma 

menurut pranata-pranata yang ada di dalam masyarakat yang 

bersangkutan, termasuk norma agama.  

Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan 

tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari 

sistem budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau 

institutionalization (pelembagaan). Dalam proses pelembagaan ini, 

seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta 

sikapnya dengan adat-adat, sistem norma dan peraturan yang hidup 

dalam kebudayaan. Proses ini dimulai sejak kecil, dimulai dari 

lingkungan keluarganya, kemudian dengan lingkungan di luar rumah, 

mula-mula dengan meniru berbagai macam tindakan. Setelah perasaan 

dan nilai budaya yang memberikan motivasi akan tindakan meniru itu 

diinternalisasi dalam kepribadiannya, maka tindakannya itu menjadi 

suatu pola yang mantap, dan norma yang mengatur tindakannya 

dibudayakan. Tetapi ada juga individu yang dalam proses pembudayaan 

tersebut yang mengalami deviants, artinya individu yang tidak dapat 

menyesuaikan dirinya dengan sistem budaya di lingkungan sosial 

sekitarnya.  

Menurut Bakker (1984 : 37) kebudayaan sebagai penciptaan dan 

perkembangan nilai meliputi segala apa yang ada dalam alam fisik, 

personal dan sosial, yang disempurnakan untuk realisasi tenaga 

manusia dan masyarakat. Jelaslah bahwa usaha membudaya selalu 

dapat dilanjutkan lebih sempurna lagi dan tak akan terbentur pada 

suatu batas terakhir. Tetapi jelas pula bahwa bukan jumlah kuantitatif 
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atau mutu kuantitatif nilai-nilai tersendiri mengandung kemajuan 

kebudayaan. Yang menentukan adalah kesatuan, sintesis atau 

konfigurasi nilai-nilai yang wajar. Untuk kebudayaan hasil penciptaan 

dan perkembangan nilai tersebut meliputi kebudayaan subjektif dan 

kebudayaan objektif. 

1) KEBUDAYAAN SUBJEKTIF  

Dipandang dari aspirasi fundamental yang ada pada manusia, 

nilai-nilai batin dalam kebudayaan subjektif terdapat dalam 

perkembangan kebenaran, kebajikan dan keindahan. Dalam hierarki 

nilai perwujudannya tampak dalam kesehatan badan, penghalusan 

perasaan, kecerdasan budi, bersama-sama dengan kecakapan untuk 

mengkomunikasikan hasil pemakaian budi kepada lain-lain, serta 

kerohanian.  

Kesehatan, gaya indah, kebajikan dari kebijaksanaan 

merupakan puncak-puncak bakat (ultimatum potetiae) dari badan, 

rasa, kemauan dan akal. Itulah dikonkretisasikan lebih lagi dalam 

keterampilan, kecekatan, keadilan, kedermawanan, elokuensi dan 

fungsi-fungsi lain yang diperkembangkan dalam tabiat manusia oleh 

pengalaman dan pendidikan. Lewat fungsi-fungsi itu manusia 

menyempurnakan kosmos dan menghumanisasikan dirinya. 

Keselarasan nilai-nilai subjektif diutamakan oleh humanisme klasik. 

 

2) KEBUDAYAAN OBJEKTIF  

Nilai-nilai imanen dalam kebudayaan subjektif harus 

menyatakan diri dalam tata lahir sebagai materialisasi dan 

institusionalisasi. Disana terbentanglah dunia Kebudayaan Objektif 

yang amat luas dan serba guna, yang dihasilkan oleh usaha raksasa 

ratusan angkatan sepanjang serajah. Sedikit demi sedikit dibina, 

dengan “trial and error” dengan maju mundur, dengan pinjam-

meminjam antar kebudayaan. Di sana dialog manusia-alam 

memuncak. Nilai-nilai yang direalisasikan secara batin sekali 

diproyeksi secara serupa, merupakan landasan untuk 
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perkembangan batin lebih lanjut dan demikian terus-menerus dalam 

sarang yang semakin kompleks. Nilai-nilai objektif itu, yang juga 

disebut hasil unsur-unsur kebudayaan itu dapat disistematisasikan 

menurut beberapa prinsip pembagian, antara lain : ilmu 

pengetahuan, teknologi, kesosialan, ekonomi, kesenian dan agama.  

 

B. SISTEM SOSIAL  

Teori sistem sosial pertama kali diperkenalkan oleh seorang 

sosiolog Amerika, Talcot Parsons. Konsep sistem sosial merupakan 

konsep relasional sebagai pengganti konsep eksistensional perilaku 

sosial. Konsep struktur sosial digunakan untuk analisis yang abstrak, 

sedangkan konsep sistem sosial merupakan alat analisis realitas sosial 

sehingga sistem sosial menjadi suatu model analisis terhadap organisasi 

sosial. Konsep sistem sosial adalah alat pembantu untuk menjelaskan 

tentang kelompok-kelompok manusia. Model ini bertitik tolak dari 

pandangan bahwa kelompok-kelompok manusia merupakan suatu 

sistem. Tiap-tiap sistem sosial terdiri atas pola-pola perilaku tertentu 

yang mempunyai struktur dalam dua arti, yaitu :  

Pertama, relasi-relasi sendiri antara orang-orang bersifat agak 

mantap dan tidak cepat berubah;  

Kedua, perilaku-perilaku mempunyai corak atau bentuk yang 

relatif mantap.   

Parsons menyusun strategi untuk analisis fungsional yang 

meliputi semua sistem sosial, termasuk hubungan berdua, kelompok 

kecil, keluarga, organisasi kompleks dan juga masyarakat keseluruhan. 

Sebagai suatu sistem sosial, ia mempunyai bagian yang saling 

bergantung antara yang satu dengan yang lainnya di dalam satu 

kesatuan. Kesemuanya saling mengkait satu sama lain dalam 

kebudayaan yang saling menguntungkan.  
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Dalam suatu sistem sosial, paling tidak harus terdapat empat hal, 

yaitu :  

1. Dua orang  

2. Terjadi interaksi di antara mereka  

3. Bertujuan  

4. Memiliki struktur, simbol dan harapan-harapan bersama 

yang dipedomaninya  

 

Lebih lanjut Parsons mengatakan bahwa sistem sosial tersebut dapat 

berfungsi apabila dipenuhi empat persyaratan fungsional, yaitu :  

1) Adaptasi, menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk 

menghadapi lingkungannya.  

2) Mencapai tujuan, merupakan persyaratan fungsional bahwa tindakan 

itu diarahkan pada tujuan-tujuannya (bersama sistem sosial). 

3) Integrasi, merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi 

antara para anggota dalam sistem sosial.  

4) Pemeliharaan pola-pola tersembunyi, konsep latensi (latency) pada 

berhentinya interaksi akibat keletihan dan kejenuhan sehingga tunduk 

pada sistem sosial lainnya yang mungkin terlibat.  

 

Model persyaratan fungsional Parsons ini dapat digunakan untuk 

menganalisis interaksi di antara pola-pola institusional utama di dalam 

sistem-sistem sosial yang lebih besar. Sistem sosial terdiri atas satuan-

satuan interaksi sosial. Unsur-unsur tersebut membentuk struktur sistem 

sosial itu sendiri dan mengatur sistem sosial. Unsur-unsur sistem sosial 

tersebut ada sepuluh yaitu :  

1. Keyakinan (pengetahuan), 

2. Perasaan (sentimen), 

3. Tujuan, sasaran, atau cita-cita, 

4. Norma,  

5. Kedudukan peranan (status), 

6. Tingkatan atau pangkat (rank), 
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7. Kekuasaan atau pengaruh (power), 

8. Sangsi,  

9. Sarana atau fasilitas, 

10. Tekanan ketegangan (stress-strain).  

 

C. UNSUR-UNSUR BUDAYA/ KEBUDAYAAN 

Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan di dunia, baik 

yang kecil, bersahaja dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks dan 

dengan jaringan hubungan yang luas. Menurut konsep B. Malinowski, 

kebudayaan di dunia mempunyai tujuh unsur universal yaitu :  

1. Bahasa  

2. Sistem teknologi  

3. Sistem mata pencaharian  

4. Organisasi sosial  

5. Sistem pengetahuan  

6. Religi  

7. Kesenian  

 

D. RUMUSAN TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA 

Kita menyadari bahwa Kepulaun Nusantara terdiri atas aneka warna 

kebudayaan dan bahasa sehingga, demi integrasi nasional, kita mempunyai 

rumusan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya Bhinna = pecah, Ika = itu, dan 

Tunggal = satu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika artinya “terpecah itu satu”. 

Kita bangga dengan rumusan tersebut, tetapi kita prihatin dengan aneka 

warna masalah yang timbul akibat aneka warna bangsa kita. Dan yang paling 

pokok dalam pembicaraan ini adalah masalah kebudayaan nasional 

Indonesia. Selain perbedaan di dalam pengertian kebudayaan nasionalnya 

sendiri, juga hal ini menyangkut masalah cita-cita suatu bangsa yang akan 

menentukan masa depannya. 

Tidak jarang sifat ke-bhinneka-an bangsa kita sampai pada konflik 

tingkat nasional yang menyebabkan terganggunya integrasi nasional sebagai 

cita-cita bangsa. Kebudayaan demikian kompleksnya menyangkut berbagai 

segi kehidupan manusia dan masyarakat, serta merupakan unsur utama 



SISTEM SOSIAL & SISTEM BUDAYA 

 

Dodiet Aditya Setyawan: Jurusan Terapi Wicara Poltekkes Surakarta 2014 Page 8 
 

dalam proses pembangunan diri manusia dan masyarakat. Demikian pula 

masalah kebudayaan menyangkut kepribadian nasional dan langsung 

mengenai identitas suatu bangsa. Dan logikanya proses pembangunan 

manusia dan masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari unsur kebudayaan. 

Manusia dan masyarakat akan berhasil dalam pembangunan dirinya kalau 

selalu sadar terhadap pengaruh kebudayaan yang tak mungkin dapat 

ditolaknya.  

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, kita perlu menelusuri 

kebudayaan nasional Indonesia. Pembicaraan kebudayaan nasional dimulai 

sejak tahun 1936 ketika diselenggarakan polemik kebudayaan antara Sutan 

Takdir Alisjahbana c.s di satu pihak (sebagai wakil golongan Indonesia 

Moeda) dan Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Sutomo di pihak 

lain. Polemik ini lengkapnya ada dalam buku Polemik Kebudayaan yang 

diterbitkan oleh Balai Poestaka pada tahun 1948.  

Rumusan tentang kebudayaan nasional itu dapat dikelompokkan ke 

dalam dua aliran, yaitu :  

1. Ke-Indonesiaan sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, mulai dari adat, 

seni dan lain-lain. Yang belum ada ialah nasion Indonesia. Jadi, yang 

perlu diusahakan oleh bangsa Indonesia dalam membangun kebudayaan 

nasionalnya ialah bagaimana memperbaharui kebudayaan sehingga 

sesuai dengan kebangsaan Indonesia. Jalan yang harus ditempuh ialah 

perluasan dasar kebudayaan Indonesia dengan cara memesrakan 

(menyerapkan, memadukan) materialisme, intelektualisme, dan 

individualisme (Barat) dengan spiritualisme, perasaan, dan 

kolektivitisme (Timur). Aliran pertama ini dipelopori oleh Ki Hajar 

Dewantara c.s.  

2. Aliran yang dipelopori oleh Sutan Takdir Alisjahbana menghendaki 

penciptaan kebudayaan nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh 

unsur Barat yang dinamis. Kebudayaan nasional yang baru itu dengan 

sendirinya mencerminkan pula watak dan kepribadian bangsa Indonesia 

yang berbeda dengan watak dan kepribadian sebelumnya (masyarakat 

dan kebudayaan pra-Indonesia).  
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Kalau diperhatikan dengan seksama, sebenarnya kedua aliran 

tersebut menghendaki adanya peranan kebudayaan Barat dalam kebudayaan 

nasional, hanya dalam hal peranannya yang berbeda. Aliran pertama –Ki 

Hajar Dewantara c.s – menghendaki perluasan dasar asas Barat. Bukan 

perubahan, melainkan perluasan dengan asas Barat. Kebudayaan nasional 

Indonesia sebagai kebudayaan Timur harus mementingkan kerohanian, 

perasaan, gotong-royong, bertentangan dengan kebudayaan Barat yang 

mementingkan materi, inetelektualisme dan individualisme. Orang Indonesia 

tidak boleh melupakah sejarah dan kebudayaannya, sebab dengan 

mempelajari sejarah dan kebudayaan di masa lalu, ia dapat membangun 

kebudayaan yang baru. Kebudayaan Indonesia harus berakar pada 

kebudayaan pra-Indonesia.  

Aliran kedua Sutan Takdir Alisjahbana c.s menghendaki semangat 

Barat yang kreatif dalam segala lapangan kehidupan masyarakat dan 

kebudayaan Indonesia, semangat menundukkan alam untuk kepentingan 

manusia. Semangat Barat yang dinamis pada hakikatnya bersaudara dengan 

semangat Indonesia. Jadi, diperlukan perubahan mental dari yang statis 

kepada yang dinamis dalam membangun kebudayaan nasional Indonesia. 

Kebudayaan nasional menurut Sutan Takdir Alisjahbana baru muncul pada 

permulaan abad ke-20 oleh generasi muda Indonesia yang berjiwa dan 

bersemangat ke-Indonesiaan. Sebelum gagasan kebudayaan Indonesia Raya, 

yang ada hanya kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di daerah. 

Kebudayaan nasional janganlah tersangkut dalam kebudayaan zaman pra-

Indonesia dan agar membebaskan diri dari kebudayaan kesukubangsaannya, 

tidak berjiwa provinsialistis, tetapi dengan semangat Indonesia baru. 

Kebudayaan nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang 

dikreasikan, yang baru sama sekali, dengan mengambil banyak unsur dari 

kebudayaan Barat yang universal. Unsur kebudayaan Barat tersebut adalah 

teknologi, orientasi ekonomi, keterampilan berorganisasi secara luas, dan 

ilmu pengetahuan. Orang Indonesia harus mempertajam akalnya dan 

mengambil alih dinamisme dari Barat.  

Pendapat lain yang tidak mengikutsertakan unsur Barat adalah 

pendapat Harsya Bachtiar. Harsya mengatakan bahwa kebudayaan nasional 
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Indonesia di dalam masyarakat Indonesia yang merdeka haruslah suatu 

kebudayaan “yang baru sama sekali”, bersih dari kebudayaan feodalis dan 

atau sisa-sisanya, maupun dari ciri-ciri arkais sukuisme atau macam-macam 

etnosentrisme lainnya.  

Koentjaraningrat berpendapat bahwa pembangunan kebudayaan 

nasional Indonesia perlu berorientasi ke zaman kejayaan nenek moyang 

bangsa Indonesia yang telah lampau, tetapi juga ke zaman sekarang karena 

kebudayaan perlu memberi kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk 

menghadapi peradaban dunia masa kini. Konsep Koentjaraningrat tentang 

kebudayaan nasional bersifat operasional, yaitu berorientasi pada warisan 

nenek moyang dari zaman kejayaan dan pada zaman sekarang, yaitu zaman 

modern (Barat). Dalam pemikiran ini tercermin adanya sintesis antara Barat 

dan Timur, warisan dari zaman keemasan nenek moyang, artinya sealiran 

dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara c.s.  

Lebih lanjut Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan 

nasional Indonesia berfungsi sebagai pemberi identitas kepada sebagian 

warga dari suatu nasiona, merupakan kontinuitas sejarah dari zaman 

kejayaan bangsa Indonesia di masa yang lampau sampai kebudayaan 

nasional masa kini. Jadi, keseluruhan gagasan kolektif dari semua warga 

negara Indonesia yang bhinneka yang beraneka warna itulah yang 

merupakan kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya untuk saling 

berkomunikasi dan memperkuat solidaritas.  

Berdasarkan fungsinya, kebudayaan nasional menurut 

Koentjaraningrat adalah :  

a. Suatu sistem gagasan dan perlambang yang memberi identitas kepada 

warga negara Indonesia  

b. Suatu sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua 

warga negara Indonesia yang bhinneka itu, untuk saling berkomunikasi 

dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.  

 

Fungsi kebudayaan nasional Indonesia sebagai suatu sistem gagasan 

dan perlambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia 

harus memenuhi tiga syarat yaitu :  
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1. Merupakan hasil karya warga negara Indonesia  

2. Mengandung ciri-ciri khas Indonesia, dan  

3. Hasil karya warga negara Indonesia yang dinilai tinggi oleh warganya 

dan menjadi kebanggaan semua. 

Pemikiran tentang kebudayaan nasional ini memang menimbulkan 

polemik tetapi bermanfaat untuk pembinaan kebudayaan nasional dan 

menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab warga negara terhadap 

cita-cita bangsanya.  

Bagi negara Indonesia sebenarnya rumusan kebudayaan nasional 

sudah jelas tercantum dalam penjelasan UUD 45 Pasal 32 yang berbunyi: 

“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha 

budinya rakyat Indonesia seluruhnya”.  

Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak 

kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai 

kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus mampu menuju kle arah 

kemajuan abad, budaya dan persatuan tanpa menolak bahan-bahan baru dari 

kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya 

kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa 

Indonesia. Kalau dikatakan bahwa kebudayaan nasional itu merupakan 

puncak-puncak kebudayaan daerah, maka yang dimaksud dengan puncak-

puncak kebudayaan daerah adalah unsur-unsur kebudayaan daerah yang 

bersifat universal dan dapat diterima oleh suku bangsa lainnya, tanpa 

menimbulkan gangguan terhadap latar belakang budaya kelompok yang 

menerima sekaligus mewujudkan konfigurasi atau gugusan kesatuan budaya 

nasional. Kebudayaan nasional dalam hal ini diartikan sebagai kebudayaan 

integral, merupakan suatu totalitas dari proses dan hasil segala aktivitas 

banga Indonesia dalam bidang estetika, moral dan ideasional. Wujud 

kebudayaan nasional tersebut meliputi barang-barang buatan (artifact) 

kelembagaan sosial (socifact) dan buah pikiran (mentifact).  

Karena Indonesia mempunyai landasan ideologi Pancasila, maka 

ditinjau dari perspektif fungsional, Pancasila akan diuji karena nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya akan menentukan orientasi tujuan sosio-politik 

serta kebudayaan pada tingkat makro, akan menentukan kaidah-kaidah yang 
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mendasari pola kehidupan nasional. Pancasila dalam hal ini tidak hanya 

menjadi determinasi bagi kehidupan moral bangsa, tetapi melalui fungsi 

teleologis (teori) akan memberikan payung ideologis bagi berbagai unsur 

masyarakat. Formasi kebudayaan nasional dalam rangka pemolaan 

kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah proses yang 

timbal balik antara yang ideal dengan yang aktual. Kebudayaan dalam hal ini 

dipandang sebagai polaritas antar ideal dengan aktual, antara nilai-nilai dan 

kelakuan individu, antara kebudayaan dan interaksi sosial dan sebagainya. 

Melalui habituasi (pembiasaan) dan proses kultur akan dihasilkan etos 

kebudayaan. Etos kebudayaan ini merupakan sistem atau unit yang terdiri 

atas berbagai komponen ekonomi, sosial politik, budaya dan yang lainnya 

sehingga perlu mensintesiskan komponen-komponen tersebut dalam “watak” 

atau “etos” kebudayaan dari kebudayaan nasional.  

Etos kebudayaan ini ada, sebab kebudayaan itu sendiri sangat 

kompleks dan meliputi eksistensi manusia. Kompleksitas kebudayaan 

dikemukakan oleh Kluckhohn (1951) bahwa kebudayaan itu bersumber dari 

sifat biologis, lingkungan, psikologis, dan komponen sejarah eksistensi 

manusia. Etos kebudayaan ini merupakan kompleks nilai yang koheren serta 

memberi watak atau identitas khusus kepada kebudayaan yang diresapinya.  

Pancasila dengan  nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang 

meliputi eksistensi manusia Indonesia, dapat berfungsi sebagai etos 

kebudayaan nasional. Pancasila sebagai etos kebudayaan Indonesia harus 

direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Pancasila 

berfungsi sebagai kebudayaan normatif yang akan menjelma berupa 

personalisasi. Personalisasi tersebut merupakan kebudayaan nasional yang 

meliputi konsep kepribadian nasional dan identitas nasional. 
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