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Pengertian 
O Lembaga kemasyarakatan dalam bahasa Inggris adalah social 

institution, namun social institution juga diterjemahkan 
sebagai pranata social. 

O Leopold Von Wiese dan Becker : ”Jaringan proses hubungan 
antarmanusia dan antarkelompok yang berfungsi memelihara 
hubungan serta pola-polanya sesuai dengan minat dan 
kepentingan individu dan kelompoknya”. 

O Peter L. Berger : ”suatu prosedur yang menyebabkan 
perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa 
bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan 
keinginan masyarakat”. 

O Koentjaraningrat: ”suatu sistem tata kelakuan dan hubungan 
yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas 
kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia”. 

O Soerjono Soekanto: ”himpunan norma dari segala tingkatan 
yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
masyarakat” 



Ciri-Ciri Lembaga Kemasyarakatan 

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi 
pola-pola pemikiran dan pola-pola prilaku yang terwujud 
melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil. 

2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari 
semua lembaga kemasyarakatan. 

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau 
beberapa tujuan tertentu. 

4. Lembaga kemasyarakatan mempunya alat-alat 
perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 
lembaga bersangkutan seperti bangunan, peralatan, 
mesin dan lain sebagainya 

5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas 
lembaga kemasyarakatan. 

6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi 
tertulis mau pun tidak tertulis, yang merumuskan tujuan, 
tata tertib yang berlaku dan lain-lain.(Soekanto,2007) 



Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan 

O Dari sudut perkembangannya dibedakan menjadi Crescive 
institution dan Enacted institution. Crescive institution 
disebut sebagai lembaga primer yaitu lembaga yang tak 
sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Enacted 
institutionya itu lembaga kemasyarakatan yang sengaja 
dibentuk untuk tujuan tertentu. 

O Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, 
dibagi menjadi Basic institution Dan Subsidiary institution. 
Basic institution adalah lembaga kemasyarakatan untuk 
memelihara tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan 
Subsidiary institution adalah lembaga kemasyarakatan 
yang kurang penting. 

O Dari sudut penerimaan masyarakat dibagi menjadi Social 
Sanctioned-institution (Approved) dan Unsanctioned-
institution. Social Sanctioned-institution adalah lembaga 
yang diterima masyarakat. Sedangkan Unsanctioned-
institution adalah lembaga yang ditolak masyarakat. 



O Dari sudut penyebarannya dibagi menjadi general 
institution dan restriched institution. General institution 
adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal 
masyarakat didunia. Sedangkan restriched institution 
adalah lembaga kemasyarakatan yang dianut oleh 
masyarakat tertentu. 

O Dari sudut fungsinya dibagi menjadi Operative institution 
dan Regulative institution. Operative institution adalah 
lembaga kemasyarakatan yang berfungsi menghimpun 
pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan lembaga. Sedangkan Regulative institution adalah 
lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk 
mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak 
menjadi bagian yang mutlak dari lembaga. 

 



Fungsi Lembaga 
Kemasyarakatan 

O Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, 

bagaimana mereka harus bertingkah laku atau 

bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah 

dalam masyarakat terutama yang menyangkut 

kebutuhan-kebutuhan. 

O Menjaga keutuhan masyarakat. 

O Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk 

mengadakan sistem pengendalian sosial (social 

control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat 

terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. 

 



Contoh lembaga 
kemasyarakatan  

O Karang Taruna  

O LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) 

O GaPokTan (Gabungan Kelompok Tani) 

O POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) 

O FORKESDES (Forum Kesehatan Desa)/ DESA SIAGA 

O Lembaga Keluarga 

O Lembaga Agama 

O Lembaga Ekonomi 

O Lembaga Politik 

O Lembaga Pendidikan 


