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STRATIFIKASI SOSIAL



“

Mahasiswa mampu memahami konsep stratifikasi sosial

Mahasiswa mampu menganalisa bentuk stratifikasi sosial di lingkungannya

TUJUAN PEMBELAJARAN

”

Mahasiswa mampu memahami konsep stratifikasi sosial

Mahasiswa mampu menganalisa bentuk stratifikasi sosial di lingkungannya



KONSEP DASAR STRATIFIKASI

•• Dalam setiap masyarakat selalu ditemukan perbedaan baik individu atau kelompok

• Bentuk perbedaan : pemilikan kekayaan, 

• Ketika perbedaan itu berkembang, berlapis, membentuk hierarkhi 

Dalam setiap masyarakat selalu ditemukan perbedaan baik individu atau kelompok

Bentuk perbedaan : pemilikan kekayaan, prestige, kekuasaan

Ketika perbedaan itu berkembang, berlapis, membentuk hierarkhi  stratifikasi sosial



PERBEDAAN DARI SISI EKONOMI

•• Perbedaan tidak hanya berimplikasi pada sistem distribusi kekayaan atau 

pendapatan

• Namun kesejahteraan hidup

PERBEDAAN DARI SISI EKONOMI

Perbedaan tidak hanya berimplikasi pada sistem distribusi kekayaan atau 



PERBEDAAN DARI SISI POLITIK

•• Perbedaan tidak hanya berimplikasi pada sisi kekuasaan

• Namun pada keadilan

Perbedaan tidak hanya berimplikasi pada sisi kekuasaan



FUNGSI STRATIFIKASI SOSIALFUNGSI STRATIFIKASI SOSIAL



1. SEBAGAI SISTEM DISTRIBUSI

•• Stratifikasi sosial menjadi bahan sistem distribusi kekayaan, pendapatan dan terkait 

dengan sistem distribusi kekuasaan. 

• Diturunkan secara generasi ke generasi

• Sehingga masyarakat tersusun sebagai sistem yang berlapis dari tinggi

rendahrendah

Stratifikasi sosial menjadi bahan sistem distribusi kekayaan, pendapatan dan terkait 

Sehingga masyarakat tersusun sebagai sistem yang berlapis dari tinggi-menengah-



2. SEBAGAI POLA TINDAKAN SOSIAL

•• Individu atau kelompok pada setiap lapisan memiliki perilaku tertentu yang berbeda

• Sehingga stratifikasi sosial memiliki pengaruh pada arah dan bentuk interaksi sosial 

dan perkembangan institusi sosial

2. SEBAGAI POLA TINDAKAN SOSIAL

Individu atau kelompok pada setiap lapisan memiliki perilaku tertentu yang berbeda

Sehingga stratifikasi sosial memiliki pengaruh pada arah dan bentuk interaksi sosial 



BENTUK STRATIFIKASI SOSIALBENTUK STRATIFIKASI SOSIAL



1. PERBUDAKAN (SLAVERY)

•• Melestarikan kesenjangan

• Adanya kepemilikan dan kekuasaan penuh atas budak

• Tipologi : budak bernilai tinggi dan rendah

• Pada perkembangannya, status budak bisa diubah dalam sistem politik

Adanya kepemilikan dan kekuasaan penuh atas budak

Tipologi : budak bernilai tinggi dan rendah

Pada perkembangannya, status budak bisa diubah dalam sistem politik



2. KASTA

•• Sistem strata yang diwariskan terutama melalui keyakinan agama

• Kecenderungan relatif permanen dan sulit berubah

• Diperoleh melalui kelahiran

Sistem strata yang diwariskan terutama melalui keyakinan agama

Kecenderungan relatif permanen dan sulit berubah



3. KELAS SOSIAL (SOCIAL CLASS)

•• Sistem kelas : pelapisan berdasarkan posisi ekonomi dalam masyarakat

• Batasan sistem ini tidak begitu jelas

• Dapat ditembus (terbuka) dalam waktu tidak tentu

• Diwarnai dengan simbol-simbol

Sistem kelas : pelapisan berdasarkan posisi ekonomi dalam masyarakat

Dapat ditembus (terbuka) dalam waktu tidak tentu



PENDEKATAN STRATIFIKASI SOSIALPENDEKATAN STRATIFIKASI SOSIAL



1. FUNGSIONALISME

•• Keberadaan stratifikasi sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupan sosial

• Masyarakat pincang tanpa stratifikasi sosial 

agar dapat menciptakan kesejahteraan sosial harus mendistribusikan 

berbagai posisi sosialberbagai posisi sosial

• Berbagai bentuk reward (ganjaran) baik uang atau 

berdasar posisi sosial

Keberadaan stratifikasi sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

Masyarakat pincang tanpa stratifikasi sosial  karena setiap masyarakat 

agar dapat menciptakan kesejahteraan sosial harus mendistribusikan 

(ganjaran) baik uang atau prestige diberikan 



2. KONFLIK

•• Lahir dari prinsip yang dikemukakan Karl Marx

• Umat manusia diwarnai perjalanan panjang tentang penindasan kuat

• Penindasan dapat berhenti (titik kulminasi) ketika masyarakat menjadi 

egalitarian (tidak mengenal kelas)

• Kapitalisme : kelas dominan terus menerus melakukan manipulasi sistem • Kapitalisme : kelas dominan terus menerus melakukan manipulasi sistem 

ekonomi & politik agar selalu mengontrol proletar

• Kesenjangan sosial dan penindasan 

Lahir dari prinsip yang dikemukakan Karl Marx

Umat manusia diwarnai perjalanan panjang tentang penindasan kuat-lemah

Penindasan dapat berhenti (titik kulminasi) ketika masyarakat menjadi 

Kapitalisme : kelas dominan terus menerus melakukan manipulasi sistem Kapitalisme : kelas dominan terus menerus melakukan manipulasi sistem 

ekonomi & politik agar selalu mengontrol proletar

 prinsip kapitalisme



CONT ..

•• Sehingga anggota masyarakat setiap saat dapat melakukan konflik karena 

kesenjangan kekayaan, status dan kekuasaan

• Artinya konflik bukan hanya pada bingkai kelas, namun kenyataannya bisa 

bersumber dari ras, agama atau politik 

Sehingga anggota masyarakat setiap saat dapat melakukan konflik karena 

kesenjangan kekayaan, status dan kekuasaan

Artinya konflik bukan hanya pada bingkai kelas, namun kenyataannya bisa 

bersumber dari ras, agama atau politik 



PATRON-CLIENT



PATRON-CLIENT

•• Hubungan antara penguasa dan anak buah

• Patron : figur yang memiliki kekuasaan (power), induk semang, majikan atau 

pelindung

• Client : figur yang berkedudukan sebagai anak buah, buruh atau yang 

dilindungidilindungi

Hubungan antara penguasa dan anak buah

Patron : figur yang memiliki kekuasaan (power), induk semang, majikan atau 

Client : figur yang berkedudukan sebagai anak buah, buruh atau yang 



PATRON-CLIENT

Ada hubungan TIMBAL BALIK (RECIPROCAL)

• Patron melindungi, menjaga, memberikan penghasilan atas kerja client

• Patron memperoleh loyalitas, dukungan politik, dan jasa

memperkokoh posisi patron

Dapat berbentuk formal, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan non formal 

melalui nilai-nilai sosial 

Ada hubungan TIMBAL BALIK (RECIPROCAL)

Patron melindungi, menjaga, memberikan penghasilan atas kerja client

Patron memperoleh loyalitas, dukungan politik, dan jasa-jasa yang semakin 

Dapat berbentuk formal, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan non formal 



HUBUNGAN PATRON-CLIENT

•• Dalam hubungan ini selalu ditandai dengan perbedaan jarak sosial antara 

keduanya (baik politik, ekonomi, dst)

• Daya tahan patron-client dipengaruhi kemampuan masing

mempertahankan posisinya

• Ada 2 kategori Patron Client : Patrimonial dan Represif• Ada 2 kategori Patron Client : Patrimonial dan Represif

CLIENT

Dalam hubungan ini selalu ditandai dengan perbedaan jarak sosial antara 

client dipengaruhi kemampuan masing-masing figur 

Ada 2 kategori Patron Client : Patrimonial dan RepresifAda 2 kategori Patron Client : Patrimonial dan Represif



A. PATRIMONIAL

•• Didasarkan penerimaan nilai-nilai tradisional yang melembagakan posisi per

ordinasi dan sub-ordinasi

nilai tradisional yang melembagakan posisi per-



B. REPRESIF

•• Didasarkan tekanan atau eksploitasi karena legitimasi yang dimilikiDidasarkan tekanan atau eksploitasi karena legitimasi yang dimiliki
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