
SOSIOLOGI EKONOMI 



Persoalan Ekonomi dan Sosiologi 

¨  “Economics and sociology; Redefining their boundaries: 
Conversations with economists and 
sociology” (Swedberg:1994) 

¨  Tiga pembagian kerja ekonomi dengan sosiologi: 
¤  Para ekonom memperluas bidang kajiannya pada topik 

yang secara tradisi digeluti oleh para sosiolog. 
¤  Para sosiolog memperluas bidang kajiannya pada masalah 

yang sama seperti yang dikaji oleh ekonom. Masalah 
tersebut merupakan topik yang telah menjadi  tradisi kajian 
ekonomi. 

¤ Munculnya perpaduan baru antara ekonomi dan sosiologi 



Perbandingan 

Ekonomi 

¨  Aktor (individu ekonomi) 
memiliki informasi yang 
lengkap dan semua 
informasi mudah didapat 
à ada resiko dan 
informasi memiliki nilai à 
memunculkan aturan 

¨  Aktor tidak berhubungan 
dengan orang lain 

Sosiologi Ekonomi 

¨  Ekonomi merupakan subsistem 
dalam sistem ekonomi 

¨  Fokus pada permasalahan 
yang ada dalam lembaga 
ekonomi bukan pada actor 

¨  Aktor yang dikontruksi secara 
sosial (actors in interaction, 
actors in society) 

¨  Aktor berhubungan dan 
dipengaruhi orang lain 



Perbandingan 

Ekonomi 

¨  Ekonomi tidak memberikan 
porsi pada perilaku dan 
tradisi 

¨  Tindakan rasional adalah 
tindakan untuk melakukan 
efisiensi terhadap sumber 
daya langka 

¨  Makna diturunkan dari 
kepuasan, harga dan 
kuantitas  barang dan jasa 

Sosiologi Ekonomi 

¨  Sosiologi ekonomi melihat 
ekonomi dari sisi kebiasaan 
dan tradisi 

¨  Tindakan rasional adalah 
tindakan untuk 
memaksimalkan kegunaan 
barang 

¨  Makna dikontruksikan oleh 
tindakan manusia yang 
didasarkan pada kebiasaan, 
sehingga perlu diinvestigasi 
secara langsung 



Sosiologi ekonomi 

¨  Perspektif sosiologi yang dipergunakan untuk menganalisis 
fenomena ekonomi  

¨  Sosiologi  ekonomi   merupakan  studi  tentang bagaimana    
cara   orang   atau   masyarakat memenuhi  kebutuhan  
hidup   mereka terhadap barang dan  jasa  langka, 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi 

¨  Sosiologi Ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan 
yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, 
pertukaran dan konsumen barang dan jasa yang bersifat 
langka dalam masyarakat. Yang fokus pada kegiatan 
Ekonomi, dan mengenai hubungan antara variable-variabel 
sosiologi yang terlibat dalam konteks non-Ekonomis. 



Perbandingan kajian Ekonomi, 
Sosiologi dan Sosiologi Ekonomi 

Ekonomi 

•  Ilmu ekonomi adalah 
mempelajari tentang 
bagaimana orang dan 
masyarakat mengadakan 
pilihan, dgn atau tanpa 
uang, untuk menggunakan 
sumber-sumber produktif 
yg langka dan memiliki 
berbagai alternatif 
penggunaan, untuk 
menghasilkan bermacam-
macam komoditi dan 
membaginya untuk 
konsumsi masa sekarang 
dan masa depan diantara 
banyak orang dalam 
masyarakat 

Sosiologi 

•  Sosiologi adalah suatu 
upaya sistimatis untuk 
menerangkan keteraturan 
dan keragaman berbagai 
tujuan dan perilaku 
perseorangan, struktur 
sosial, norma-norma dan 
nilai-nilai, lebih khusus lagi 
sosiologi mempelajari 
sebab musabab dan 
proses saling keterkaitan 
yang menghubungkan 
beberapa bentuk variabel 
satu dengan yang lainnya 

Sosiologi Ekonomi 

•  Sosiologi ekonomi adalah 
penggabungan  kerangka 
berpikir, variabel-variabel 
dan model-model penjelas 
dari sosiologi dalam 
kegiatan yang menyeluruh 
yang meliputi produksi, 
distribusi pertukaran, dan 
konsumsi barang dan jasa 
yang bersifat langka 



Perspektif Sosiologi tentang Sosiologi 
Ekonomi 

Masyarakat 

Fokus 
Ekonomi 

Fokus 
Sosiologi 

Sosiologi Ekonomi 



Fokus Kajian Sosiologi Ekonomi 

¨  Analisis Sosiologis terhadap proses ekonomi, 
misalnya proses pembentukan harga  antara pelaku 
ekonomi  

¨  Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan 
instisusi lain dari masyarakat, misalnya hubungan 
antara ekonomi dan agama 

¨  Studi tentang perubahan institusi dan parameter 
budaya yang menjadi konteks bagi landasan 
ekonomi dari masyarakat, misalnya semangat 
kewirausahaan dikalangan santri 



Sosiologi Ekonomi Klasik 

¨  Durkheim : The Division of Labour in Society 
¨  Weber : Economy & Society 
¨  Simmel : The Philosophy of Money 

¨  Pertanyaan mendasar terkait sosiologi ekonomi 
¤ Peran ekonomi di dalam masyarakat 
¤ Perbedaan analisis sosiologi terkait ekonomi dibanding 

pemikir ekonomi 
¤ Tindakan ekonomi? 



Memahami Sosiologi Ekonomi 

¨  Sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara 
masyarakat, yang didalamnya terjadi interaksi 
sosial dengan ekonomi 
¤ Masyarakat mempengaruhi ekonomi   
¤ Ekonomi mempengaruhi masyarakat 

¨  Pendekatan sosiologis yang diterapkan pada 
fenomena ekonomi 





Cont’d... 

¨  Kajian yang mempelajari hubungan antara 
masyarakat, yang didalamnya terjadi hubungan 
antara interaksi sosial dengan ekonomi 

Masyarakat 

Interaksi Sosial: 
Proses dan Pola 

Ekonomi 



Cont’d... 

¨  Pendekatan sosiologis yang diterapkan pada 
fenomena ekonomi 

Konsep, Variable dan 
Teori 

Metode 

Interaksi Sosial dan 
Masyarakat 



Fenomena Ekonomi 

¨  Proses Ekonomi (Produksi, 
Distribusi dan Konsumsi) 

¨  Produktifitas dan Inovasi 
Teknologi 

¨  Pasar 
¨  Kontrak 
¨  Uang 
¨  Tabungan 
¨  Organisasi Ekonomi (Bank, 

Asuransi, Koperasi) 
¨  Kehidupan di tempat kerja 
¨  Ekonomi dan pembangunan 
¨  Ekonomi dan perubahan sosial 

¨  Pembagian kerja segregasi 
pekerjaan 

¨  Kelas ekonomi 
¨  Ekonomi Internasional 
¨  Ekonomi dan masyarakat luas 
¨  Ekonomi dan gender 
¨  Ekonomi dan etnik 
¨  Kekuatan ekonomi 
¨  Ekonomi moral, rasional dan 

politik ekonomi 
¨  Ekonomi dan budaya 
¨  Ekonomi dan pendidikan 



Diskusi & Analisis 

¨  UU no 40 tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) à BPJS 

¨  Kenapa BPJS akhirnya diberlakukan? 
¨  Faktor apa yang menjadi latar belakang BPJS? 



 Tokoh-tokoh peletak Sosiologi Ekonomi 

¨  Karl Marx : nasib hubungan sosial ketika segala 
sesuatu menjadi komoditas, ekonomi merupakan 
fondasi (suprastruktur) 

¨  Max Weber : calvinisme menjadi pendorong etika 
kerja bagi masyarakat eropa 

¨  Emile Durkheim : pembagian kerja merupakan 
sarana utama bagi penciptaan kohesi dan 
solidaritas dalam masyarakat modern 



Karl Marx 

¨  The economic and Philosophical Manuscripts 
¤ Nasib hubungan sosial ketika segala sesuatu menjadi 

komoditas yang dapat dijual dan dibeli 
¨  The power of money in bourgeois society and 

estranged labor 
¤ Distorsi dan proses kerja ketika tenaga kerja dijadikan 

komoditas 
¤ Munculnya keterasingan yang dialami oleh para pekerja 

dalam masyarakat yang didominasi oleh hak pilih pribadi 
¤  Keterasingan merupakan suatu kondisi dimana manusia 

didominasi oleh kekuatan yang diciptakan sendiri, yang 
menghadirkan ‘sesuatu’ yang asing baginya 



Cont’d... 

¨  A contribution to critique of political economy 
¤ Ekonomi merupakan fondasi dari masyarakat dan 

diatas fondasi ini dibangun struktur politik dan hukum  
¤ Fondasi infrastruktur merupakan keseluruhan kekuatan 

produksi dan kekuatan sosial 

¨  Capital 
¤ Komoditas diciptakan melalui tenaga kerja, kemudian 

komoditas ditukarkan demi uang, uang diubah menjadi 
modal dan pada akhirnya modal menciptakan 
penindasan dan pertentangan kelas 



Economy Society (Weber) (lihat di Swedberg & Granoveter) 

¨  Tindakan Ekonomi adalah suatu bentuk tindakan sosial 
¤  Tindakan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari status, 

kemampuan sosial dan kekuasaan 
¨  Tindakan Ekonomi disituasikan secara sosial 

¤  Perdagangan, uang dan pasar lebih diilhami oleh motif 
daripada keuntungan (Polanyi) 

¨  Institusi Ekonomi dikonstruksikan secara sosial 
¤  E.g. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan oleh efisiensi lembaga 

ekonomi 
¤  Jaringan memainkan peran penting dalam institusi ekonomi 

terutama di era modern 



Emile Durkheim 

¨  The division of labor in society 
¤ Pembagian kerja merupakan sarana utama bagi 

penciptaan kohesi dan solidaritas di dalam masyarakat 
modern 

¤ Tingginya tingkat pembagian kerja dan peranan yang 
berbeda antar setiap orang menyebabkan orang 
menggantikan basis ikatan atas dasar kesamaan 
(mekanis) dengan ketidaksamaan (organis) 

¤ Muncul ketergantungan dan saling membutuhkan demi 
menciptakan kesejahteraan 



Joseph Schumpeter 

¨  History of Economic analysis 
¤ Analisis ekonomi adalah untuk mempelajari bagaimana 

orang bertingkah laku pada waktu tertentu dan apa 
pengaruh dari tingkah laku tersebut  

¤ Sosiologi ekonomi memperlajari mengapa mereka 
melakukan tingkah laku tersebut dalam konteks 
institusional yang lebih luas dimana aktivitas ekonomi 
dilakukan 

¨  Capitalism, socialism and democracy 
¤ Kapitalisme tidak mampu bertahan karena kapitalisme 

tidak berdaya terhadap musuhnya sendiri 



Karl Polanyi 

¨  The Great Transformation 
¤  Ide pasar yang mengatur dirinya sendiri merupakan 

mekanisme institusional yang utama dalam regulasi ekonomi 
dalam masyarakat kapitalis 

¤  Pasar yang demikian menuntut hilangnya hakikat 
kemanusiaan dan kealamiahan masyarakat 

¨  Embeddedness (keterlekatan) approach 
¤  Ekonomi manusia terlekat dan terjaring dalam instritusi 

ekonomi dan non ekonomi (agama dan pemerintahan 
mungkin menjadi penting terhadap struktur dan fungsi 
ekonomi) 



Pemikiran Sosiologi Ekonomi Modern 

¨  Sosiologi Pilihan Rasional 
¤ Memasukkan konsepsi pilihan rasional dan individualisme 

metodologis ke dalam sosiologi 
¤  Lebih lanjut baca pemikiran J. Coleman (Rational Choice) 

¨  Sosio ekonomi 
¤  Perlunya mengkaitkan ekonomi dengan politik, psikologi dan 

ilmu sosial lainnya 

¨  PSA-Ekonomi 
¤ Analisis psikologi, sosiologi dan antropologi dapat 

membantu pemecahan persoalan ekonomi 


