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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR  

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Konsep Organisasi 

Masyarakat adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah sering 

terdengar istilah organisasi. Menurut Edgar H. Schein, organisasi adalah 

koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu 

maksud atau tujuan bersama melalui kegiatan pembagian tugas dan fungsi serta 

melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab (Edgar H. Schein, 1985 ; 17). 

 
Menurut Hadari Nawawi, organisasi adalah kerjasama sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama dan demi kebaikan bersama. Dalam kerjasama tersebut 

terdapat pembagian tugas dan dikoordinasikan secara baik sehingga tiap-tiap 

personal bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing (Hadari Nawawi, 

1989 ; 27). 

 
Jadi organisasi merupakan suatu perserikatan manusia yang didirikan untuk 

mencapai suatu tujuan bersama. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dilakukan 

pembagian tugas yang terkoordinasi dengan baik, sehingga tiap-tiap personal 

bertanggung jawab dengan tugas yang telah deserahkan kepadanya. 
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Konsep Organisasi Formal dan Informal 
 
Berdasarkan sifatnya, organisasi dibagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan 

organisasi informal. Organisasi formal adalah sistem kerjasama yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih dan dikoordinasikan secara sadar untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam organisasi formal, fungsi dan tujuan dinyatakan dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dari waktu ke waktu terarah dan 

berkembang. Dasar dari organisasi formal adalah organisasi buatan, pimpinan 

perkumpulan biasanya lebih berlandaskan wewenang hukum. Menurut Sukanti 

Suryochondro, organisasi dalam arti perkumpulan seringkali dimasukkan dalam 

pengertian kelompok formal pada umumnya yaitu kelompok manusia yang 

dengan sengaja dibentuk karena adanya kepentingan bersama (Sukanti 

Suryochondro, 1984 ; 6). 

 
Organisasi informal adalah kumpulan hubungan antara pribadi-pribadi tanpa 

tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak 

disadari itu ternyata dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi 

informal, fungsi dan tujuan tidak dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga (Sukanti Suryochondro, 1984 ; 7). 

 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa organisasi menurut 

sifatnya terbagi menjadi organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah 

sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dikoordinasikan 

secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dan tujuannya dinyatakan 

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sedangkan organisasi 

informal adalah perkumpulan sekelompok orang tanpa tujuan bersama yang 
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disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari itu ternyata 

dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi informal, fungsi dan 

tujuan tidak dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  

 
Organisasi yang akan diteliti di sini adalah Ikatan Keluarga Sebimbing 

Sekundang, yaitu organisasi yang tergolong ke dalam organisasi formal, di mana 

tujuan dan fungsi organisasi ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga. 

 
Konsep Sebimbing Sekundang 

Kata Sebimbing Sekundang bagi masyarakat Ogan Komering Ulu tentunya tidak 

asing lagi, secara harfiah sebimbing dapat diartikan saling membimbing 

sedangkan sekundang memiliki arti saling membawa. Saling membimbing dan 

saling membawa yang dimaksud tentu ke arah kebaikan. Sebimbing Sekundang 

merupakan motto hidup masyarakat Ogan Komering Ulu yang memiliki makna 

kesatuan yang erat sehaluan dan satu tujuan dari seluruh rakyat/masyarakat Ogan 

Komering Ulu (Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

1993 ; 32). 

 
Menurut Abdul Hanie dalam Kamus Bahasa Daerah Komering, sebimbing dapat 

diartikan berjalan bersama dengan selalu bergandengan tangan, sedangkan 

sekundang dapat diartikan kebersamaan yang kental dan kuat sesama kawan. Jadi 

Sebimbing Sekundang dapat diartikan sebagai jalinan persahabatan, kekeluargaan 

dan kebersamaan yang erat satu sama lain dalam keadaan apapun. 

(Abdul Hanie, 1981 ; 210). 
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Dari beberapa definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa Ikatan Keluarga Sebimbing 

Sekundang merupakan perkumpulan yang para anggotanya memiliki hubungan 

yang erat karena berasal dari suku yang sama yaitu Ogan Komering Ulu dan 

memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga silaturahmi dengan sesama masyarakat 

yang berasal dari Ogan Komering Ulu. 

 
Konsep Sarana Komunikasi 

Dalam menjalani roda kehidupan, diperlukan sarana untuk mempermudah 

aktifitas serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Menurut B. 

Suryobroto, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud ataupun tujuan. Sarana juga dapat diartikan sebagai semua 

fasilitas yang diperlukan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar 

dapat mencapai tujuan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (B. Suryobroto, 

dimuat dalam http://wordpress.com). 

 
Manusia berinteraksi satu sama lain untuk mengungkapkan maksud ataupun hal-

hal yang ingin disampaikan, interaksi ini disebut juga komunikasi. Komunikasi 

adalah proses, di mana pesan-pesan dioperasikan dari sumber kepada penerima, 

dengan kata lain komunikasi adalah pemindahan ide-ide dari sumber dengan 

diharapkan akan merubah tingkah laku penerima. 

(Abdillah Hanafi, 1987 ; 107). 

 
Awal terjadinya komunikasi karena adanya suatu pesan yang ingin disampaikan. 

Siapa yang berkepentingan untuk menyampaikan suatu pesan, berpeluang untuk 

memulai komunikasi, yang tidak berkepentingan untuk menyampaikan suatu 

pesan cenderung menunda komunikasi. Komunikasi adalah proses penciptaan arti 



 12 

terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Komunikasi juga diartikan 

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih dengan 

cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2004 ; 2). 

 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa sarana 

komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam 

mencapai maksud ataupun tujuan yaitu pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 

orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami. 

 
Konsep Masyarakat 

Istilah paling lazim untuk menyebut kesatuan (kolektif) hidup manusia adalah 

masyarakat. Dalam Bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari Bahasa 

Latin socius, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari Bahasa 

Arab syaraka yang artinya “ikut serta, berpartisipasi”. Masyarakat pada kesatuan 

manusia tentunya memiliki ikatan-ikatan seperti interaksi di antara warganya, 

adanya ikatan adat istiadat khas dalam kehidupannya dan berlangsung terus 

menerus, adanya rasa identitas antar warga, adanya norma-norma atau hukum dan 

aturan yang khas yang mengatur seluruh pola prilaku warganya. 

 
Mengenai masyarakat ada beberapa pendapat dari para ahli yang mencoba 

mendefinisikannya. Menurut Hasan Shadily, masyarakat adalah suatu golongan 

besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya 

bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. 
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Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah 

(Hasan Shadily, 1993 ; 187). 

 
Masyarakat pada kesatuan manusia tentunya memiliki ikatan-ikatan seperti 

interaksi di antara warganya, adanya ikatan adat istiadat khas dalam kehidupannya 

dan berlangsung terus menerus, adanya rasa identitas antar warga, adanya norma-

norma atau hukum dan aturan yang khas yang mengatur seluruh pola perilaku 

warganya. Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

terus-menerus dan yang terikat oleh suatu rasa identitas yang sama 

(Koentjaraningrat, 1986 ; 137). 

 
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Suprapto bahwa masyarakat adalah 

sekelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah  tertentu 

yang mempunyai aturan yang mengatur tata hidup mereka, untuk menuju kepada 

tujuan yang sama. Empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat 

disebut masyarakat yaitu, kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang 

individu, rekrutment seluruh anggota atau sebagian anggota melalui reproduksi, 

kesetiaan pada suatu “sistem tindakan utama bersama”, dan adanya sistem 

tindakan utama yang bersifat swasembada (Suprapto.1987 ; 137). 

 
Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa suatu masyarakat itu 

mempunyai unsur-unsur yaitu  kelompok (kesatuan atau kolektifitas manusia) 

yang mempunyai ciri khas masing-masing, bertempat tinggal di daerah tertentu 

yang telah berjalan dalam waktu yang lama, saling berinteraksi satu sama lain dan 

diikat oleh aturan-aturan baik undang-undang maupun aturan adat istiadat. 
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Masyarakat yang akan diteliti di sini adalah masyarakat keturunan suku Ogan 

Komering Ulu yang berdomisili di Kabupaten Lampung Utara.  

 
B. Kerangka Pikir dan Paradigma 

1. Kerangka Pikir 

Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang memiliki program kerja jangka panjang 

selama lima tahun, berbagai kegiatan yang tercantum dalam program kerja 

tersebut diadakan sebagai upaya mencapai tujuannya yaitu sebagai sarana 

komunikasi bagi masyarakat Ogan komering Ulu yang berdomisili di Kabupaten 

Lampung Utara. Kegiatan-kegiatan tersebut diklasifikasikan berdasarkan bidang-

bidangnya, di mana Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang terdiri dari empat 

bidang, antara lain bidang organisasi dan kelembagaan, bidang mental spiritual 

dan keagamaan, bidang adat istiadat, seni dan budaya, serta bidang sosial 

kemasyarakatan. Seluruh program kerja dari masing-masing bidang Ikatan 

Keluarga Sebimbing Sekundang tersebut berpengaruh dalam upaya mencapai 

tujuan Ikatan Keluarga Sebimbing Sekundang. 
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2. Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                         : Garis proses 

                         : Garis hubungan 

 

 

 

 
Ikatan Keluarga Sebimbing 

Sekundang 

1. Bidang Organisasi dan 
Kelembagaan 

2. Bidang Mental, Spiritual dan 
Keagamaan 

3. Bidang Adat Istiadat, Seni dan 
Budaya 

4. Bidang Sosial Kemasyarakatan 

 
Tujuan Ikatan Keluarga 
Sebimbing Sekundang 
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