FUNGSI LEMBAGA SOSIAL
1. Pengertian Lembga Sosial
Istilah lembaga sosial oleh Soerjono Soekanto disebut juga lembaga kemasyarakatan.
Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan istilah asing social institution. Akan
tetapi, ada yang mempergunakan istilah pranata sosial untuk menerjemahkan social
institution. Hal ini dikarenakan social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur
yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Sebagaimana Koentjaraningrat
mengemukakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakukan dan
hubungan yang berpusat pada aktivitas aktivitas untuk memenuhi komplekskompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Istilah lain adalah
bangunan sosial, terjemahan dari kata sozialegebilde (bahasa Jerman) yang
menggambarkan bentuk dan susunan institusi tersebut. Namun, pembahasan ini tidak
mempersoalkan makna dan arti istilah-istilah tersebut. Dalam hal ini lebih mengarah
pada lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial, karena pengertian lembaga lebih
menunjuk pada suatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak
tentang adanya norma-norma dalam lembaga tersebut. Dengan demikian, lembaga
sosial merupakan serangkaian tata cara dan prosedur yang dibuat untuk mengatur
hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, lembaga
sosial terdapat dalam setiap masyarakat baik masyarakat sederhana maupun
masyarakat modern. Hal ini disebabkan setiap masyarakat menginginkan keteraturan
hidup.

2. Fungsi Lembaga Sosial
fungsi utama dari lembaga sosia ialah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan.
Pada dasarnya, fungsi lembaga sosial dalam masyarakat beraneka macam
berdasarkan jenis-jenis lembaganya. Oleh karena itu, kita akan membahasnya secara
terperinci macam-macam fungsi lembaga berdasarkan jenis-jenisnya. Secara umum
terdapat lima lembaga sosial utama dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial
tersebut antara lain lembaga keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik.

2.1 . Fungsi Lembaga Keluarga
Keluarga adalah satuan sosial terkecil dan paling mendasar bagi terciptanya
kehidupan sosial masyarakat dan mempunyai fungsifungsi pokok yang meliputi
pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, pendidikan, dan sosial budayanya. Oleh
karenanya, keluarga merupakan kelompok penting dalam proses sosialisasi anak.
Setiap anggota keluarga dalam masyarakat mempunyai aturan-aturan dan norma yang
harus ditaati oleh setiap anggotanya. Sekumpulan norma-norma yang berlaku dalam
keluarga dinamakan lembaga keluarga. Adanya lembaga keluarga untuk mengatur
perilaku setiap anggota dalam menjalankan hak dan kewajiban serta peranannya
dalam keluarga. Selain itu, adanya lembaga keluarga membantu individu untuk

beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Melalui penyesuaian diri inilah akan
tercipta suasana kehidupan sosial yang tenang. Oleh karena itu, fungsi lembaga
keluarga tidak hanya terbatas pada anggota anggota keluarga, namun fungsi tersebut
dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, lembaga keluarga bertujuan
mengatur manusia dalam hal mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat,
seperti melanjutkan keturunan (reproduksi), afeksi, dan sosialisasi. Adapun fungsi
lembaga keluarga yaitu :
a. Fungsi Pengaturan Hubungan Biologis dan Reproduksi
b. Fungsi Ekonomi
c. Fungsi Edukatif dan Pengawasan Sosial
d. Fungsi Sosialisasi
e. Fungsi Religius
f. Fungsi Afeksi
g. Fungsi Perlindungan

2.2 Fungsi Lembaga Ekonomi

Sumber: www.mediaindo.co.id
Banjir lumpur Sidoarjo bukti nyata dampak
negatif kegiatan ekonomi.

Adanya lembaga ekonomi di masyarakat dikarenakan manusia memenuhi
kebutuhannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan inilah memunculkan
suatu sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi merupakan upaya pengadaan barang
dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam upaya memenuhi kebutuhan,
pada umumnya individu melakukan tindakantindakan nyata seperti kegiatan
produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Kegiatan produksi merupakan
kegiatan yang menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Kegiatan distribusi yaitu
menyalurkan hasil produksi barang dan jasa dari kegiatan produksi. Sedangkan
konsumsi adalah pemakaian terhadap hasil produksi barang dan jasa oleh konsumen
di dalam masyarakat. Namun, terkadang pelaksanaan dari ketiga kegiatan di atas
dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Misalnya, terjadinya
kerusakan pada lingkungan hidup, pencemaran udara, tanah, dan air, perubahan gaya
hidup masyarakat di sekitar pusat industri, dan lain-lain. Oleh karena itu, dibentuknya

lembaga ekonomi untuk mengatur kegiatan-kegiatan tersebut agar keteraturan dan
ketertiban masyarakat dapat tetap dipelihara. Dengan kata lain, lembaga ekonomi
adalah seperangkat norma atau aturan-aturan yang dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Adapun fungsi lembaga ekonomi secara
terperinci yaitu :

a. Pengaturan Produksi Barang dan Jasa
b. Fungsi Distribusi Barang dan Jasa
c. Fungsi Konsumsi Barang dan Jasa

2.3. Fungsi Lembaga Politik

Sumber: Kompas, 31 Agustus 2003
Sidang pembuatan undang-undang
merupakan wujud nyata peran dan fungsi
lembaga politik.

Secara etimologi, politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota. Dalam
karyanya yang berjudul Politacos, Plato mengidentifikasi masalah-masalah negara
kota dengan istilah politeia. Selanjutnya, memakai istilah politica untuk mempelajari
problematika yang timbul dalam negara kota secara akademis. Dengan kata lain,
politica adalah ilmu tentang polis atau ilmu yang mempelajari masalah-masalah
tentang polis. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa politik erat kaitannya dengan
kekuasaan dan kegiatan kenegaraan. Dengan kekuasaan seseorang dapat melakukan
kegiatan kenegaraan bahkan mampu memaksakan kehendak orang lain. Dengan
kekuasaan pula seseorang mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam
masyarakat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa politik adalah aneka ragam
kegiatan masyarakat dalam suatu kenegaraan tersebut. Karena menyangkut kehidupan
suatu negara, maka dibentuklah lembaga politik. Di mana lembaga ini berhubungan
dengan negara dan pemerintahan yang intinya adalah kekuasaan. Dengan demikian,
pranata politik diartikan sebagai suatu sistem norma yang berisi peraturan-peraturan
mengenai penyelenggaraan kekuasaan dan menyangkut tentang siapa, kapan, dan
bagaimana memperoleh kekuasaan. Adapun fungsi dan peran lembaga politik sebagai
berikut.

a. Menginstruksikan Norma Lewat Peraturan Perundangundangan
b. Melaksanakan Undang-Undang yang Telah Disetujui
c. Menyelesaikan Konflik yang Terjadi
d. Menyelenggarakan Pelayanan kepada Masyarakat
e. Melindungi Warga Negara dan Seluruh Tumpah
Darah Indonesia

2.4. Fungsi Lembaga Agama

Agama diperlukan dalam kehidupan manusia karena nilai-nilai yang ada dalam
agama diyakini sebagai kekuatan untuk menghadapi
rintangan dan tantangan hidup. Dalam hal ini, agama merupakan suatu prinsip
kepercayaan kepada Tuhan atau dewa dan sebagainya, dengan ajaran kebaktian dan
kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Oleh karena itu, istilah
agama lebih tepat bila diganti dengan religi. Selanjutnya, lembaga agama akan lebih
tepat jika diterjemahkan dengan istilah lembaga religi. Di mana religi merupakan
sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktik keagamaan yang
berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak terjangkau oleh akal. Dalam religi
terdapat dua unsur pokok yang saling mendukung yaitu imanen dan transenden. Dua
unsur tersebut dijabarkan dalam praktik ritual dan peribadatan di mana ajaran-ajaran
tentang keberadaan Tuhan termasuk unsur transendental. Sedangkan tata cara
menjalin dengan makhluk hidup lainnya termasuk imanen.
Sebagaimana diungkapkan di depan, bahwa agama diyakini sebagai pedoman atau
kekuatan untuk menghadapi tantangan. Selanjutnya, kesemua ini diatur oleh lembaga
agama/religi. Dengan demikian, lembaga agama mempunyai fungsi bagi kehidupan
sosial. Salah satunya membantu manusia mengatasi permasalahan yang tidak dapat
dipecahkan melalui akal, ilmu, atau teknologi. Adapun fungsi lembaga agama secara
lebih terperinci sebagai berikut.

a. Sebagai Dorongan untuk Merumuskan Identitas Moral
b. Menafsirkan tentang Eksistensi Manusia
c. Meningkatkan Kehidupan Sosial dan Mempercepat Kohesi Sosial

2.5 Fungsi Lembaga Pendidikan

Sumber: kimia.upi.edu
Melalui pranata pendidikan diajarkan untuk
melakukan penelitian guna menciptakan
teknologi baru.

Pada dasarnya, pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu individu. Oleh
karenanya, dibentuklah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sering kali
diwujudkan dalam bentuk sekolah baik formal maupun informal. Melalui sekolah,
bakat seseorang dikembangkan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan. Selain
itu, dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki, seseorang dapat pula menangkap
peluang berusaha dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pendidikan
mengajarkan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan
dalam kehidupan. Namun, lembaga pendidikan dapat pula membantu pola-pola sikap
seseorang agar perilakunya tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku.
Adapun peran dan fungsi lembaga pendidikan secara lebih terperinci (sebagaimana
dikutip Arif Rohman: 2003) sebagai berikut.

a. Perantara dalam Proses Pewarisan Kebudayaan
b. Tempat Melakukan Penelitian
c. Menyiapkan Seseorang dalam Peranan Sosial yang
Dikehendaki
d. Menyiapkan Seseorang kepada Fungsi/Peranan Pekerjaan di
Masyarakat
e. Membantu Penyesuaian Diri dan Mengembangkan Hubungan
Sosial
f. Menyajikan Landasan Penilaian dan Pemahaman Status

Rangkuman Makalah
Pada dasarnya, setiap manusia tidak pernah lepas dari aturan-aturan yang
mengikatnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap perilaku manusia
dibatasi dengan aturan sosial yang dinamakan norma. Sekumpulan norma-norma
inilah dalam sosiologi dinamakan lembaga sosial. Menurut Soerjono Soekanto,
lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok
dalam

masyarakat.

Keberadaan

lembaga

sosial

pun

disesuaikan

dengan

perkembangan masyarakat.
Fungsi Utama dari lembaga sosial ada 2 yaitu :
1. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan
2. Memberi pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan pengawasan
terhadap tingkah laku anggotanya
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