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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Kemiskinan telah menjadi salah satu isu kritis sejak decade 1990-an. 

Komitmen internasional melalui World Summit for Social Development tahun 

1995 di Kopenhagen telah menempatkan kemiskinan sebagai isu utama yang 

perlu diatasi oleh setiap negara. Menurut Gary Gereffi and Stephanie Fonda 

kurang lebih seperlima dari penduduk dunia berpendapatan kurang dari US$ 1 

per hari. Pada umumnya, kemiskinan dihadapi oleh sebagian penduduk di 

belahan negara-negara Amerika Selatan, Asia Selatan, Afrika, dan sebagian 

Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Melalui laporan Bank Dunia pada 

tahun 1999 menggambarkan kondisi kemiskinan di Indonesia bertumpu pada 

kelompok miskin yang masih tinggi dan justru cenderung meningkat. 

Dampak dari peningkatan kemiskinan ini adalah menurunnya indeks kualitas 

hidup manusia (Human Development Index). Jumlah penduduk miskin yang 

ada di Indonesia dari tahun ke tahun justru menjadi meningkat. Berdasarkan 

penilaian dari UNDP pada tahun 2003 bahwa peringkat Indonesia mengenai 

kualitas hidup manusia justru semakin menurun. Berdasarkan peringkat pada 

tahun 1996 Indonesia menempati urutan 102, dan pada tahun 1997 

peringkatnya menjadi lebih baik dengan berada pada peringkat ke 99 dari 175 

negara, tetapi pada tahun 2001 peringkat Indonesia justru menjadi turun ke 

urutan 102 dari 161 negara, dan pada tahun 2003 menjadi lebih buruk lagi di 

mana Indonesia menempati urutan 112 dari 175 negara. Dengan adanya isu 

seperti ini berimplikasi pada mencuatnya isu ketahanan sosial pada tingkat 

masyarakat lokal.1 

 

Kesejahteraan merupakan hal yang didambakan oleh setiap orang. Tetapi 

permasalahannya adalah tidak semua orang mendapatkan kesejahteraan itu 
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dan juga mengenai ukuran dari kesejahteraan itu berbeda-beda bagi setiap 

individu. Kesejahteraan bagi satu orang akan berbeda ukurannya dengan 

orang lain. Tetapi di tengah ketidakterdefinisikannya ukuran kesejahteraan itu 

tetapi tetap saja ada ukuran minimum dari suatu kesejahteraan. Ukuran 

kesejahteraan ini ditetapkan secara massive di mana padanan katanya 

menjadi kesejahteraan sosial sehingga akan dicoba didefinisikan 

kesejahteraan secara sosial, dalam artian penggeneralisasian dari 

kesejahteraan terhadap semua kalangan.2 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial 

pasal 2 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah 

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil maupun spiritual yang 

diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang 

memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Dan dalam 

peraturan yang terbaru mengenai Kesejahteraan Sosial pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kesejahtreaan 

sosial sebagai  kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari kedua peraturan ini dapat 

disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi di mana 

terciptanya suatu jaminan bahwa setiap orang terpenuhi kebutuhan dasarnya 

dari segi materiil, sosial, dan spiritual. 
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 Departemen Sosial RI, Jaminan Sosial Berbasiskan Komunitas Lokal dalam 

Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat, (Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan 
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Menurut pendapat James Midgley yang dikutip oleh Miftachul Huda 

mendefinisikan kesejahtreaan sosial sebagai suatu kondisi yang harus 

memenuhi tiga syarat utama, yaitu ketika masalah sosial dapat di-manage 

dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, dan ketika peluang-peluang sosial 

terbuka secara maksimal.3  

 

Dalam penjelasannya bahwa setiap orang belum tentu memiliki kemampuan 

management yang baik terhadap suatu masalah sosial yang dihadapi. Kaya 

atau miskin pasti akan mengalami suatu masalah tetapi memiliki kemampuan 

yang berbeda dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga 

kesejahteraannya tergantung kepada kemampuannya dalam menghadapi dan 

menyelesaikan setiap masalah. Lalu setiap individu, keluarga, atau kelompok, 

dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Kebutuhan tersebut bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga 

menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam 

pergaulan, dan kebutuhan non-ekonomi lainnya. Dan untuk merealisasikan 

setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu ada langkah 

memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat memperbesar 

peluang-peluang itu dengan meningkatkan program pendidikan maupun 

menciptakan sistem sosial yang mendukung setiap warganya untuk 

memperoleh apa yang diinginkannya. 

 

Pengertian lain juga disebutkan dalam Pre-Confrence Working for the 15th 

International Confrence of Social Welfare, yakni:4 

“Social Welfare is all the organized social arrangements  which have as 

their direct and primary objective the well being of people in social 

context. It includes the broad range of policies and services which are 

concerned with various aspects of people live their income, security, 

health, housing, education, recreation, cultural tradition, etc.” 
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(kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang 

terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya 

tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang 

terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti 

pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, 

rekreasi budaya, dan lain sebagainya.) 

 

Menurut Edmund A. Smith kesejahteraan sosial merupakan kepedulian setiap 

masyarakat terhadap salah seorang anggota masyarakatnya (Social Welfare is 

the collective concern of society for its individual members).5 Dan menurut 

Nathan E. Cohen kesejahteraan sosial merupakan peranan positif dari 

pemerintah yang mengambil alih perjumpaan antara masalah sosial dan 

masalah ekonomi (Social Welfare is emphasis on the positive role that 

government must assume in meeting social and economy problems.)6 

Secara garis besar keseluruhan pengertian mengenai kesejahteraan sosial ini 

dapat disimpulkan secara operasional sebagai operasional sebagai sistem 

yang mencakup pendekatan komprehensif untuk masalah sosial dan ekonomi, 

yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan dengan keahlian dalam disiplin ilmu 

yang terkait dengan benda bersama (collective good).7 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 

di mana tercantum dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. jaminan sosial; c. 

pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial. Sehingga dalam 
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menyelenggarakan kesejahteraan sosial ini terbagi lagi dalam beberapa 

bagian. 

 

Ketahanan sosial masyarakat merupakan sebuah pendekatan keberdayaan 

masyarakat lokal ke arah penguasaan kemampuan daya tahan yang tangguh 

dan handal dalam menghadapi berbagai tekanan, ancaman, atau situasi 

rawan apapun. Untuk mewujudkan yang demikian, maka salah satu model 

yang dikembangkan adalah melalui sistem jaminan sosial yang dikelola, dari, 

oleh, dan untuk masyarakat. Model ini secara mendasar untuk merespon 

terhadap berbagai pendekatan pembangunan yang kurang meletakkan posisi 

masyarakat sebagai agen utama yang menghasilkan kegagalan.8 Kegagalan 

tersebut tidak saja dipahami sebagai indicator meningkatnya jumlah kelompok 

miskin, tetapi juga menajamnya kesenjangan sosial. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Koenraad Verhagen pada tiga negara, yaitu Indonesia, 

Thailand, Brasillia ditemukan bahwa kegagalan penanganan kemiskinan 

terletak pada konsep yang salah arah di dalam praktek pembangunan antara 

lain sistem pendanaan proyek yang sedang berlangsung tidak merangsang 

peran serta masyarakat. Masyarakat sering hanya dianggap sebagai objek, 

bukan subjek, sehingga pola penanggulangannya terbentur pada orientasi 

proyek, yaitu dengan menerapkan sistem target. Pendekatan yang hanya 

berorientasi sistem target sesungguhnya tidak membawa hasil yang 

memuaskan dan kurang dapat diandalkan untuk melayani kebutuhan 

masyarakat miskin. Oleh, sebab itu diperlukan pendekatan baru yang 

mengandalkan kemampuan rakyat sendiri.9 

 

Saat ini pemerintah kurang memberi perhatian terhadap organisasi swadaya 

hal tersebut berarti, bahwa prinsip-prinsip kebutuhan, keterpaduan, 
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berkelanjutan, keserasian, kemampuan diri, dan kaderisasi merupakan 

komponen penting dalam pendekatan penanggulangan kemiskinan. 

Pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemadirian lokal atau 

ketahanan masyarakat lokal dengan menekankan pentingnya factor kekuatan 

dan keberdayaan lokal, yaitu mengedepankan partisipasi masyarakat, 

penguatan terhadap kemampuan masyarakat miskin, social learning dalam 

bentuk interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunias dari proses 

perencanaan sampai evaluasi program dengan mendasarkan diri pada saling 

belajar, tersedianya budaya kelembagaan yang ditandai dengan tumbuhnya 

organisasi swadaya serta terjadinya jaringan koalisi dan komunikasi antara 

birokrasi dengan lembaga lokal.10 

 

Sistem jaminan sosial yang berbasis komunitas lokal tidak hanya bersifat 

reaktif saja terhadap keadaan darurat, tetapi juga bersifat strategis karena 

program ini telah dipersiapkan landasan berupa institusi masyarakat untuk 

memajukan masyarakat di masa mendatang. Sumbangan beras, arisan, iuran 

kesetiakawanan sosial yang berkembang di hampir seluruh masyarakat 

merupakan gambaran, bahwa jaminan sosial dengan berbasiskan komunitas 

lokal lebih tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut 

dimungkinkan untik menjamin pemeliharaan sosial dan perlindungan sosial 

kepada masyarakat lokal atas dasar keswadayaan.  

 

Dalam hal ini saya akan mengambil penelitian mengenai kekerabatan para 

warga perantau yang membentuk suatu komunitas dan dari komunitas ini 

mereka membuat jaminan sosial swadaya bagi anggota komunitas mereka. 

Penelitian ini akan mengambil sampel dari Perkumpulan Silahi Sabungan 

Karawang. Komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memilki hubungan 

keturunan atau besan (boru dohot bere) Silahi Sabungan. Dari hanya 

kesamaan keturunan ini mereka dapat membentuk komunitas yang menjagai 

sesame anggota komunitas. Maksud dari menjaga ini seperti membentuk 

jaminan sosial bagi anggota mereka. Konsep jaminan sosial ini adalah jaminan 
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sosial swadaya yang dipersiapkan oleh mereka sendiri terhadap anggota 

komunitasnya. 

 

Pembentukan organisasi ini didasarkan adanya suatu keinginan bersama 

dalam mewujudkan kesejahteraan para keturunan dan besan SIlahi Sabungan 

di tengah tempat perantauan. Karena kebanyakan anggota dari perkumpulan 

ini adalh para perantau yang mencoba mengadu nasib di temoat lain. Dan 

karena adanya suatu kesatuan darah di antara mereka maka mereka 

membentuk suatu perkumpulan untuk menghimpun seluruh keturunan dari 

SIlahi Sabungan. 

Konsep yang seperti ini yang justru dapat meningkatkan ketahanan sosial 

sebab dari konsep seperti ini yang memajukan masyarakat untuk masa depan. 

 

2. Pokok Permasalahan: 

1. Apa yang mendasari terciptanya suatu komunitas Marga Silahi 

Sabungan Kabupaten Karawang?  

2. Bagaimana model jaminan sosial yang berbasiskan terhadap 

komunitas Marga Silahi Sabungan di Kabupaten Karawang? 

3. Bagaimana bentuk jaminan sosial terhadap anggota dari komunitas 

perkumpulan Marga Silahi Sabungan di Kabupaten Karawang? 

 

3. Pertanyaan Penelitian 

Apakah ada dan Bagaimana Konsep Jaminan Sosial bagi Masyarakat 

perantau Marga Silahi Sabungan di Karawang? 

 

4. Maksud dan Tujuan 

1. Untuk membukakan konsep perkumpulan Marga Silahi Sabungan 

di Kabupaten Karawang 

2. Untuk menjelaskan sistem Jaminan Sosial yang ada dalam 

perkumpulan Marga Silahi Sabungan Kabupaten Karawang kepada 

para anggota perkumpulannya. 

3. Untuk menjelaskan kekerabatan adat di antara para Marga Silahi 

Sabungan di Kabupaten Karawang. 



4. Untuk menunjukkan bahwa Ketahanan Sosial Masyarakat melalui 

sistem jaminan sosial berbasis masyarakat merupakan hal yang 

sangat penting dan harus mendapat dukungan penuh 

 

5. Metode Penelitian 

Metode Penelitian dilakukan dengan Metode kualitatif melalui 

wawancara dengan para pengurus serta anggota dari Perkumpulan 

Marga Silahi Sabungan Kabupaten Karawang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

ISI PENELITIAN 

Data Penelitian 

1.1 Gambaran Lokasi 

Peneliti akan meneliti Jaminan Sosial Swadaya yang dibentuk oleh Komunitas 

Masyarakat Perantauan yang mempunyai hubungan atau merupakan 

keturunan dari Marga Silahi Sabungan yang berada di Kota Karawang. Ketika 

peneliti meneliti lokasi dari penelitian ini sebenarnya adalah bukan lokasi yang 

tetap. Bukan lokasi yang tetap karena ketika peneliti dating meneliti, peneliti 

langsung datang ke acara arisan dari perkumpulan Silahi Sabungan ini, di 

mana acara ini diadakan setiap akhir minggu setiap sebulan sekali. Tempat 

kegiatan pertemuan ini bukan di tempat secretariat atau tempat yang tetap di 

satu tempat, tempatnya adalah di rumah dari salah satu anggota perkumpulan. 

Tempat dari lokasi penelitian ini berada di Jalan Raya Lamaran Gang 

Buana,Nomor 4, RT 07 RW 012, Palumbonsari, Karawang. Alamat ini berada 

di rumah dari keluarga Bapak Sihaloho/Ibu br. Pardede. 

   .       Data Sekunder 

1. Perkumpulan Silahi Sabungan 

Perkumpulan Silahi Sabungan merupakan suatu wadah perkumpulan dan 

tempat berkumpul dari para orang-orang yang satu keturunan atau memiliki 

hubungan langsung dengan Silahi Sabungan. Maksud dari satu keturunan ini 

adalah orang yang memiliki ayah yang bermarga silalahi sedangkan tidak 

langsung misalnya anak dari seorang ibu boru (anak perempuan) dari silalahi 

atau mempunyai istri bermarga silalahi. Marga sendiri adalah satuan 

kekerabatan yang sangat banyak warganya, dan seorang yang menjadi 



partisipan dalam marga sudah berada 20 generasi atau lebih jauh dari kakek 

asal marga bersangkutan. Yang termasuk dalam marga Silahi Sabungan ini, 

diantaranya:11 

Kelompok silahi sabungan ini dalam sejarahnya merupakan kelompok marga 

yang telah menyebar ke banyak bagian dari tanah batak. Hanya wilayah 

Silalahi yang kecil yang dinamakan Paropo di sudut sebelah utara Danau Toba 

yang hanya terdiri dari beberapa ribu orang, dan kawasan ini dapat dianggap 

sebagai kawasan leluhur, tempat di mana mula-mula moyangnya bermukim 

dan mendapat sejumlah besar anak laki-laki dari sejumlah istri. Kebanyakan 

dari keturunan anak laki-laki itu meninggalkan daerha leluhur yang kecil itu 

(bona ni pinasa) dan memencar ke banyak penjuru. Dan sebagai hasilnya 

akan ditemukan banyak tempat masyarakat kecil Silahi Sabungan, yang 

biasanya terdiri dari satu kelompok keturunan, tetapi terkadang juga meliputi 

suatu gabungan alur keturunan ini satu per satu dalam pohon silsilah tersebut. 

Banyak marga juga yang termasuk dalam kelompok ini yang ditemukan di 

daerah Dairi dan di Pantai Timur Sumatera. 

2. Jaminan Sosial 

Gerakan jaminan sosial dimulai pada permulaan abad ke-19 di Eropa Barat, di 

mana pada waktu itu di negara tersebut mulai tumbuh industrialisasi yang 

menimbulkan golongan penduduk baru, yaitu buruh pabrik yang kehidupannya 

sama sekali bergantung pada penerimaan upah sehingga sangat peka 

terhadap peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu kelangsungan 

penghasilannya, misalnya sakit, pengangguran, pensiun, dan lain-lain. 

Sehingga pada awalnya dimulai suatu gerakan di Inggris melalui Poor Law 

sebagai respons terhadap berbagai krisis yang terjadi pada abad pertengahan 

di mana orang miskin dapat memperoleh bantuan tetapi harus juga memenuhi 

beberapa criteria sebagai orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan 

ditambah lagi dengan sama sekali tidak memilki sumber lainnya (means test). 
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Peraturan ini dibuat sebagai alat untuk mencegah terjadinya kelaparan dan 

keterlantaran. Pada masa itu juga lembaga penyedia layanan non-pemerintah 

pun telah hadir, seperti konsep bantuan dalam keluarga, komunitas, dan 

teman gereja. Tetapi karena peningkatan krisis tersebut membuat layanan 

non-pemerintah tersebut tidak sanggup lagi dalam melakukan usaha jaminan 

sosial karena sangat tingginya biaya untuk iti. Sehingga, dari sini timbullah 

peran negara dalam mencoba menanggulangi masalah kesejahteraan ini.12 

Dari peraturan menganai jaminan sosial ini dapat member manfaat: 

1. Pengakuan adanya kewajiban masyarakat atau pemerintah dalam 

membantu orang yang mengalami kemiskinan; 

2. Disisihkannya suatu dana tertentu untuk membiayai usaha ini; 

3. Secara potensial, ruang lingkupnya bisa dikembalikan secara 

komprehensif. 

Maka dari itu peraturan mengenai jaminan sosial dapat dianggap sebagai cikal 

bakal dari prinsip-prinsip yang mendasari sistem jaminan yang dibentuk 

seabad kemudian. 

Pengertian jaminan sosial dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa Jaminan 

Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Lalu dalam pasal 1 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan  

Sosial Nasional menyatakan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pasal 1 ayat 1 

menyatakan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan 

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti 

sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai 
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akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

Dari keseluruhan pengertian undang-undang dpat disimpulkan bahwa jaminan 

sosial ini memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1. Jaminan atas kebutuhan dasar hidup yang layak. Kebutuhan dasar ini 

adalah tercapainya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 

2. Berupa bentuk uang santunan 

3. Diberikan karena mengalami peristiwa atau kejadian yang 

mengakibatkan ketidakberfungsian atau berkurangnya fungsi secara 

sosial, seperti kecelakaan, sakit, hari tua, dan lain-lain. 

Dari jaminan sosial ini akan membentuk program-program yang nantinya akan 

mendukung dalam terciptanya jaminan sosial bagi setiap orang, seperti 

asistensi sosial, asuransi sosial, bantuan sosial, dan lain sebagainya. 

 

            Data Primer 

Peneliti melakukan wawancara terhadap 6 orang dari Perkumpulan Silahi 

Sabungan ini, yaitu ketua perkumpulan Silahi Sabungan, Bendahara, 

Sekretaris, dan tiga orang anggota. Semua dilakukan dalam satu waktu, yaitu 

pada waktu sehabis kegiatan makan-makan dan ramah tamah dengan para 

anggota atau bisa dikatakan ini merupakan waktu bebas. Sehingga bentuk 

wawancara tidak seperti wawancara yang formal hanya berupa wawancara 

yang bersifat seperti berbincang-bincang dengan mereka. 

Dari pengamatan yang peneliti amati mereka melakukan suatu kegiatan 

silaturahmi dan berkumpul-kumpul bersama dalam artian mereka juga 

memberikan laporan-laporan yang terkait dengan anggotanya sehingga dari 

cara silaturahmi dan ramah-tamah ini sekaligus mereka memantau 

perkembangan anggota mereka. 

 

Wawancara dilakukan terhadap Ketua SIlahi Sabungan Sektor 8 Karawang 

Kota, yaitu Amang Tambunan, lalu Bendahara Inang Nainggolan boru Silalahi 

(meskipun suaminya bermarga Nainggolan tetapi mereka juga dapat masuk ke 

dalam perkumpulan Silahi Sabungan karena si Istri yang bermarga Silalahi), 

lalu Sekretaris Amang Nadapdap, dan dengan Anggotanya yaitu Amang 



Sinurat, Amang Pasaribu (sama seperti Nainggolan tadi karena istri yang 

Silalahi), dan Amang Sitanggang (kalau beliau ini karena orang tuanya yaitu 

ibunya Silalahi sehingga ia bisa masuk dalam perkumpulan ini). 

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti: 

Peneliti (Erwin Bernard Pasaribu), yaitu EBP 

Amang (sebutan bapak dalam bahasa batak) Tambunan, yaitu AT 

Inang Nainggolan, yaitu IN 

Amang Sinurat, yaitu ASR 

Amang Pasaribu, yaitu AP 

Amang Nadapdap, yaitu AN 

Dan Amang Sitanggang, yaitu AST 

 

EBP : Sebenarnya apa tujuan dari pembentukan suatu perkumpulan ini? 

AT : Ini merupakan suatu wadah saling berkumpul-kumpul dan saling 

memantau  setiap anggota dari perkumpulan ini 

EBP : Apakah kegiatan ini rutin diadakan? 

AT : Ya, kegiatan ini selalu rutin diadakan pada setiap bulan dan dilakukan 

pada akhir minggu supaya tidak mengganggu yang bekerja. 

EBP : Tetapi saya tadi mendengar juga bahwa kegiatan seperti ini tidak 

dilakukan nanti pada Bulan Januari nanti padahal kegiatan ini 

berlangsung setiap bulannya? 

IN : Oh, itu karena pada awal Tahun itu setiap keluarga sibuk dengan 

kegiatan keluarganya masing-masing, ada yang pulang kampong, ada 

yang berlibur ke tempat saudaranya, sehingga sangat sulit untuk 

mengumpulkan para anggota perkumpulan. 

EBP : Apakah selalu begitu pada setiap awal tahun? 

IN : Enggak juga, kejadian seperti ini biasanya dimusyawarahkan dulu. 

Tadi juga kan Erwin lihat sendiri tadi kami berbicara soal rencana 

kumpul pada Bulan Januari tetapi banyak laporan bahwa banyak 

anggota yang tidak bisa ikut karena pulang kampong atau tidak berada 

di Karawang. 

ASR : Biasanya ini mah jarang-jarang aja terjadi,win…Mubazir juga kalau 

dipaksa diadain kumpul-kumpul lagi.. 



EBP : Siapa aja yang bisa masuk menjadi anggota dalam perkumpulan ini? 

AT : Yang bisa jadi anggota adalah semua orang yang bermarga yang 

berasal dari keturunan Silahi Sabungan. Tetapi juga bisa orang yang 

memiliki hubungan dengan Silalhi itu sendiri. 

EBP : Yang mempunyai hubungan maksudnya? 

AST : Ya, seperti Bapak kamu (Ayah dari peneliti adalah Amang Pasaribu), 

kan dia udah jadi anggota Perkumpulan dari Silahi Sabungan padahal 

dia bermarga Pasaribu, itu karena mama kamu (Ibu dari peneliti adalah 

Silalahi) makanya dia bisa jadi anggota di sini. 

AN : Tapi juga ada yang secara tidak langsung seperti Bapak kamu yang 

mempunyai istri Silalahi, Amang Sitanggang ini contohnya dia 

bermarga Sitanggang dan beristri Tobing yang sama sekali tidak 

masuk dalam keturunan SIlahi Sabungan tetapi dia bisa masuk karena 

Mamanya boru Lumban Gaol. 

EBP : oh, jadi yang bisa menjadi anggota adalah siapa saja yang bermarga 

silalahi atau yang punya hubungan langsung dan tidak langsung 

dengan Silalahi? 

ASR, AT, IN menjawab serempak : Iya… 

EBP : Kalo yang secara tidak langsung itu sampai sejauh mana bisa diakui 

ia memilliki hubungan dengan SIlalahi? Apa dia juga bisa bilang bahwa 

oppungnya (kakek atau nenek) oppung saya adalah Silalahi sehingga 

saya bisa masuk perkumpulan Silalahi? 

AN : Engga, win. Biasanya itu cuma sampai mama saja, seperti kamu 

seandainya kamu mangalap (mengambil) istri di luar Silalahi maka 

kamu masih anggota Silahi Sabungan karena mama kamu adalah 

Silalahi. 

EBP : Sebenarnya perkumpulan ini juga terkait dengan agama atau gereja 

ga? Soalnya kalau saya lihat kebanyakan beragama Kristen dan 

bergereja di HKBP (Huria Kristen Batak Protestan, salah satu gereja 

dengan menggunakan tradisi-tradisi Batak seperti penggunaan Bahasa 

Batak dalam kebaktiannya) 



ASR : Itu ga ada kaitannya dengan agama atau gereja win. Kalau ada yang 

Silalahi beragama Islam pun bisa masuk jadi anggota asal dia mau ikut 

gabung. Kita ga ada kaitannya dengan agama atau gereja. 

IN : Iya, win! Saya sendiri aja beragama Katolik dan pasti gereja bukan di 

HKBP juga tetapi saya menjadi anggota perkumpulan ini. Sama tuh 

kaya Amang Sitanggang yang jarang gereja aja bisa jadi anggota kok. 

Ya kan, Amang? 

AST : ah, kalian ini. Kita lagi membantu si Erwin jangan nyambung-

nyambung ke situ.. 

Semua Tertawa 

AP : Tapi ga semua bisa tetap jadi anggota terus. Selain mereka terdaftar 

juga mereka harus memberikan kontribusi. Minimal sering hadir aja 

dalam kegiatannya. 

AN : Tapi ga terlalu kaku juga misalnya seperti Amang Situngkir yang 

ditugaskan di Papua, dia tetap terdaftar sebagai anggota karena 

alasannya dapat diterima sebab dia kan kerjanya jauh. Yah, minimal 

istrinya juga kan sering dating soalnya istrinya ada di Karawang kok. 

IN : Selama dia tidak pindah tetap mereka tetap terdaftar sebagai anggota 

Silahi Sabungan Karawang. Kecuali kalau mereka pindah tetap berarti 

mereka sudah keluar dari keanggotaan. 

AP : Jangan seperti ada satu orang yang tadi sempat ditelepon untuk 

diajak datang tetapi tidak bisa datang karena mau nonton bola. Itu baru 

ga masuk akal. Siapapun yang ada di sini pasti mau menonton bola. 

AT : Tapi kita ga langsung mengeluarkan dari keanggotaan, biasanya 

diajak dulu kayak tadi kan ditelepon dulu. Kadang juga seperti 

diundang secara lisan untuk datang. Jika mereka sampai terus 

menerus tidak datang maka keanggotaannya bisa istilahnya dibekukan. 

Tapi prosedur seperti ini biasanya dimusyawarahkan dulu. 

EBP : Ada berapa anggota dalam perkumpulan ini? 

AT : Ada sekitar 200 kepala keluarga. 

EBP : tapi kok yang dating sepertinya tidak sampai 200 kepala keluarga? 

ASR : kita itu dibagi dalam 8 sektor, win. Di sektor ini ada sekitar 20 kepala 

keluarga yang terdaftar. 



AST : kan repot kalau dikumpul langsung 200 kepala keluarga biarpun ada 

rumah anggota yang besar tapi ga akan bisa nampung sampai 200 

kepala keluarga. Jadinya dibagi jadi 8 sektor. Tapi ini juga masih 

dikatakan masih kecil dengan ada 200 kepala keluarga ini karena kita 

masih satu perkumpulan yaitu Silahi Sabungan yang terdiri dari 200 

kepala keluarga. Kalau model di Jakarta karena sudah sangat 

banyaknya Silahi Sabungan di sana maka perkumpulannya di pecah 

lagi dalam sub-clan dari Silahi Sabungan, misalnya Perkumpulan 

Tambunan Se-Jabodetabek dan dari sini maka akan ada sektor dari si 

Tambunan ini. Bukan lagi sektor dalam Silahi Sabungan.  

 EBP : Lalu kepengurusannya seperti bagaimana? 

AT : ada pengurus pusat dan ada pengurus sektor, win. Kalau pengurus 

pusat hampir sama seperti di sektor, ada ketua, bendahara, dan 

sekretarisnya. Cuma bedanya kalau di pusat ada ketua I dan Ketua II di 

mana mereka nanti yang mewakili kalau Ketua Umum tidak bisa hadir. 

Kalau di sektor sih biasa saja, seperti saya Ketua, lalu Amang 

Nadapdap sebagai sekretaris, dan Inang Nainggolan sebagai 

Bendahara. 

EBP : jadi anggota hanya yang sudah berkeluarga ya? Soalnya saya amati 

juga tidak ada pemuda yang dating dalam acara ini? 

AP : bukan tidak ada hanya memang sudah ada perkumpulannya sendiri, 

yaitu Naposo Bulung (Pemuda Pemudi) Silahi Sabungan. Tetapi tetap 

mereka itu ada dalam lingkup kita (Silahi Sabungan) juga sehingg kita 

bisa pantau mereka sekalian. Ibaratnya kami bisa dibilang sebagai 

pembimbing mereka. 

EBP : kalau di perkumpulan ini juga harus orang perantauan juga? Soalnya 

saya perhatikan juga kan para anggota seperti berasal dari kampung 

halaman dan semuanya adalah para perantau. 

AST : ga harus para perantau, ini sebenarnya cuma kebetulan aja kami 

semua kebanyakan dari perantauan. Kalau memang ada yang sudah 

lahir di luar kampung halaman juga bisa kok jadi anggota, asalkan 

syarat marga tadi. 

EBP : Sejak kapan perkumpulan ini berdiri? 



AN : ini sudah lama berdiri, kira-kira sudah ada 20 tahun. 

EBP : kalau di perkumpulan ini ada iurannya juga kan? 

ASR : ada, win. Perkumpulan ini sekali menarik uang iuran sebesar Rp 

130.000,- setiap bulannya tiap kepala keluarga. Itu dirinci sebagai Rp 

80.000,- sebagai iuran dan masuk dalam kas. dan Rp 35.000,- untuk 

diberikan kepada tuan rumah yang mengundang dan Rp 15.000,- 

masuk ke dalam kas pusat. 

IN : tapi juga tidak terlalu kaku, maksudnya kita hanya menetapkan 

minimal saja tetapi jika ingin member lebih juga tidak apa-apa. 

Semua tertawa 

IN : tapi juga kita tidak terlalu terpaku pada minimal itu sendiri juga. Kalau 

ada keluarga yang memang benar-benar tidak mampu maka itu bisa 

saja disimpangi tetapi itu harus jujur karena kita juga bisa memantau. 

Tapi biasanya harus ada alasan masuk akal juga, artinya kalau mereka 

perokok tapi tidak bisa membayar uang iuran itu menjadi bisa tidak 

diberikan pengecualian. Karena masak dia bisa membeli rokok tapi 

tidak bisa bayar uang iuran. Makanya hal itu bisa jadi salah satu 

pertimbangan. Biasanya sih kan yang merokok itu bapak-bapak. 

Semua tertawa 

EBP : kalau dalam perkumpulan ini ada tidak suatu bentuk jaminan sosial 

kepada para anggotanya? Maksudnya seperti pemberian uang 

santunan kepada mereka yang sakit atau meninggal? 

AP : ada, win. Uang itu kan berasal dari uang iuran yang kita berikan setiap 

bulannya, yang Rp 30.000,- itu. Itu dipakai buat santunan kepada 

anggota. 

IN : Misalnya kalau ada anggota atau anggota keluarga anggota yang 

dirawat di rumah sakit maka akan keluar uang dari kas sebesar Rp 

150.000,- sebagai bentuk santunan tapi juga ga terlalu kaku hanya Rp 

150.000,- jika ada anggota lagi yang mau misalnya bersimpati dan 

menambah lagi maka itu dapat diterima. Tetapi yang jelas yang keluar 

dari kas hany sebesar Rp 150.000,- 

ASR : Tapi ga semua yang bisa dapat meskipun dia sakit. Yang jelas 

syaratnya harus dirawat inap di rumah sakit dan dan ada surat 



keterangan dokternya. Maka uang kas bisa keluar. Ini biasanya 

dimusyawarahkan dulu. Kalau waktu itu kan si Tulang (paman) Dodi 

tidak menerima santunan karena dia hanya rawat jalan tapi tidak rawat 

inap. Tapi minimal kami datang menjenguknya. 

EBP : Bagaimana kalau dengan yang meninggal? 

AT : sama juga. Kami akan mengeluarkan uang kas dari kas kami. Tapi 

ada juga suatu kasus seperti Tulang Dodi yang ayahnya meninggal di 

kampung halaman tetapi tidak bisa pulang karena tidak mempunyai 

ongkos untuk pulang. Maka kami bersepakat dan bermusyawarah 

untuk mengumpulkan uang agar Tulang Dodi ini bisa pulang dan 

menghadiri pemakaman dan kami juga sekalian menyampaikan ulos 

(kain khas Batak) sebagai ungkapan bela sungkawa dari kami. Jadi, ga 

harus anggota yang meninggal yang diberikan santunan tetapi anggota 

keluarganya pun yang meninggal maka perkumpulan wajib 

mengeluarkan uang santunan. 

AST : ketika Karawang tertimpa bencana banjir yang menenggelamkan 

rumah dari beberapa anggota, kami juga mengirimkan bantuan berupa 

sembako dan pakaian layak pakai sebagai bentuk rasa keprihatinan 

kami terhadap anggota. Bahkan, juga ada rumah dari anggota yang 

tidak tertimpa bencana dijadikan tempat tinggal sementara bagi para 

korban. 

EBP : kalau yang pusat bagaimana? 

AN : yang pusat sama saja, mereka juga ada mekanisme pemberian 

santunan kepada anggota yang mengalami masalah sosial. 

AT : tetapi tidak semua anggota yang terdaftar yang bisa mendapatkan 

jaminan. Hanya mereka yang aktif saja yang diperhitungkan sebagai 

orang yang akan menerima jaminan. Jadi keanggotaan belum tentu 

menjamin akan mendapat jaminan. 

ASR : tapi dari yang Erwin bilang bahwa jaminan yang diberikan itu 

sepertinya semua karena kedukaan. Tetapi dalam hal ini berbeda, 

dalam kesukaan pun kita juga mengeluarkan uang kas kita. Misalnya 

ada anggota kita yang melahirkan atau anaknya baptis atau ada yang 

anaknya di-sidi (prosesi dalam gereja yang menandakan seorang anak 



telah dewasa) maka uang kas pun bisa keluar. Sehingga bukan cuma 

pas berduka saja yang harus disantuni. 

AP : Oya, meski telah tinggal di kota kita tidak melupakan adat leluhur, 

yang dapat menjadi anggota hanya orang yang menikah secara benar. 

Dalam artian mereka menikah tidak dengan satu marga karena bila 

terjadi demikian itu merupakan aib. Memang sanksinya tidak seperti 

dahulu ketika masih di kampung yang hukumannya dibakar atau diusir 

dari kampung. Tapi ada sanksi sosial berupa pengucilan. 

AST : dalam memberi bantuan juga tidak hanya dalam bentuk materi saja, 

yaitu uang tapi bisa juga dalam bentuk tenaga. Misalnya, karena bapak 

kamu membantu tenaga dalam pesta yang saya adakan misalnya 

pesta pembaptisan anak saya, maka saya berkewajiban untuk 

membalasnya bukan dengan uang tetapi dengan tenaga lagi ketika 

misalnya Bapak kamu mengadakan pesta pernikahan anaknya maka 

saya berkewajiban untuk membantu di pesta itu sebagai balasan dari 

bantuan Bapak kamu. 

EBP : kalau misalnya ga dating membantu bagaimana? 

AST : ya, cukup tahu saja.. 

Semua tertawa 

AST : nanti juga kalau saya mengadakan pesta lagi Bapak kamu tidak akan 

dating untuk membantu dan mungkin juga saya bisa dikucilkan. 

AT : Berhubung waktu sudah mulai larut malam, apa masih ada yang ingin 

ditanyakan lagi,win? 

EBP : saya kira sudah cukup, tulang. 

Dan akhirnya kami pun pulang setelah Amang Tambunan mengucapkan 

salam perpisahan kepada tuan rumah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analisis 

Kekerabatan orang Batak Toba, dalam hal ini Silahi Sabungan masih 

diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai saat ini. Orang 

Batak Toba yang telah tinggal di kota besar pun dalam urusan kekerabatan 

masih tetap mewujudkan suatu komunitas yang dalam hubungan kekerabatan 

masih tetap berpegang pada pedoman-pedoman yang berumber pada adat 

batak. Hubungan besan masih tetap mengikuti kategori-kategori yang ada 

dalam dalihan na tolu. Dan membuat pergaulan orang Batak tidak hanya 

terbatas pada orang yang berasal dari daerahnya. Sehingga dalam kehidupan 

pribandinya orang Batak Toba juga masih dipengaruhi dengan pedoman adat 

Batak. Dengan itu maka adat ini diperkuat lagi dengan terjadinya modernisasi 

terhadap bentuk organisatoris dari satuan-satuan adat, yaitu terbentuknya 

perkumpulan orang semarga dohot boru-nya di kota besar.13 

 

Perkumpulan semarga, seperti Silahi Sabungan yang merupakan 

Perkumpulan Semarga Silalahi mempunyai aturan, susunan pengurus, 

pertemuan belaka, dan mengurus kepentingan-kepentingan warganya di 

wilayahnya. 

 

Dalam perkumpulan keluarga Silahi Sabungan Kabupaten Karawang ini juga 

menyelenggarakan sebuah konsep jaminan sosial mandiri yang tidak terikat 

pada negara yang hanya berupa organisasi perkumpulan biasa di antara para 

keturunan dan besan (boru dohot bere) dari Silahi Sabungan. Dari konsep 

perkumpulan ini mereka membuat iuran di antara para anggotanya sebagai 

usaha mempererat tali kekerabatan di antara anggota dan juga sebagai usaha 

penjaminan sosial dari perkumpulan. Memang meski dalam pemberian 

santunan kepada para anggotanya tidak sebesar yang bisa diberikan negara 

melalui Jamsostek, Askes, Taspen, Maupun ASABRInya tetapi tetap terlihat 
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 J. C. Vergouwen, Op Cit, hal 117 



adanya suatu pencerminan perwujudan kesejahteraan sosial di antara para 

anggotanya. 

 

Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para anggota 

perkumpulan Marga ini maka penulis berkesimpulan bahwa dalam 

perkumpulan ini melakukan kegiatan jaminan sosial berupa  

1. Asuransi Sosial, yang ditandai dengan penarikan iuran sebesar Rp 

130.000,- per bulan sebagai usaha dalam memberikan perlindungan 

atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota 

keluarganya. Dengan adanya asuransi sosial ini maka para anggota 

agak sedikit lepas dari bebannya terkait dengan adanya resiko sosial 

yang diterima oleh anggotanya. 

2. Bantuan Sosial, yang ditandai dengan adanya bantuan bagi korban 

bencana banjir bagi setiap anggota yang tertimpa bencana. 

Dari beberapa kasus yang coba ditunjukkan dari hasil wawancara adalah 

berupa: 

1. Jaminan Sosial berupa Asuransi Sosial kepada anggota atau anggota 

keluarga yang mengalami sakit sampai harus dirawat inap di rumah 

sakit. 

2. Jaminan Sosial berupa Bantuan Sosial terkait dengan kejadian 

Bencana Banjir yang terjadi di Karawang. 

 

Pemberian jaminan sosial yang berupa asuransi sosial dan bantuan sosial ini 

merupakan suatu kemandirian dari masyarakat dalam hal menjaga dari resiko 

sosial yang diterima oleh anggotanya. Pemberian jaminan sosial ini dibentuk 

dalam suatu wadah organisasi, yaitu Perkumpulan Marga Silahi Sabungan 

Kabupaten Karawang yang melakukan dan mengendalikan program kegiatan 

dan menjadikan ketahanan sosial masyarakat tercipta pada masyarakat 

anggota perkumpulan. 

Dalam hal ini organisasi perkumpulan ini telah melaksanakan beberapa fungsi, 

yaitu: 

1. Petunjuk dan Kepemimpinan 



Dalam memberikan suatu putusan yang terkait dengan dikeluarkannya uang 

kas untuk memberikan jaminan sosial di antara para anggota dilaksanakan 

melalui musyawarah di antara anggota. Seperti pemberian santunan uang 

untuk pergi pulang kampung karena salah satu anggota keluarga yang 

meninggal sebelumnya telah dilakukan musyawarah untuk dapat memberikan 

uang perjalanan bagi salah satu anggota tersebut. 

 

Setelah tercapai mufakat antara para anggota maka ketua bisa memutuskan 

dan memerintahkan agar ada pemberian jaminan sosial tersebut. Posisi ketua 

di sini juga bisa sebagai pembuat kebijakan dalam hal yang terkait dengan 

perkumpulan. 

2. Struktur Organisasi dan Bentuk Kerja 

Struktur dalam perkumpulan ini yang terdiri dari pusat dan sektor membuatnya 

menjadi efektif dan efisien dalam pemberian jaminan sosial itu. Karena adanya 

sektor ini sehingga setiap anggota dapat dipantau dan dapat langsung diambil 

tindakan setelah adanya kesepakatan para anggota. Dan strukturnya juga 

sudah ramping dengan hanya terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan 

sekretaris lebih efisien. 

3. Seleksi, Penilaian, dan Pengembangan 

Dalam penyeleksian juga ada criteria tertentu dalam menentukan anggota, 

yaitu hanya keturunan dan besan dari Silahi Sabungan. Sehingga tidak 

sembarang orang yang bisa masuk dan juga ada penilaian di mana dilihat juga 

keaktifan dari para anggota juga adanya pengembangan dengan cara 

pembentukan organisasi pemuda-pemudinya. Dengan demikian banyak hal-

hal yang menjadi pertimbangan nantinya dalam hal pemberian jaminan sosial. 

4. Pengawasan dan Komunikasi 

Pengawasan sudah diterapkan dengan baik dengan cara adanya potongan 

bagi anggota yang tidak bisa membayar uang iuran secara penuh tetapi hal 

tersebut juga ada pengawasan di mana tidak boleh juga si penerima berlaku 

hidup boros seperti merokok. Lalu dalam memberi jaminan sosial bagi yang 

sakit juga ada criteria lagi bahwa si penerima harus dirawat inap di rumah sakit 

sebagai syarat mendapatkan jaminan sosial. 

 



Komunikasi dilakukan dengan baik dengan adanya kegiatan berkumpul setiap 

bulannya bagi para anggotanya. 

 

 

5. Motivasi dan sistem reward 

Motivasi yang diberikan dapat berupa jika menyelenggarakan kumpul di 

rumahnya maka akan ada reimburse kepada tuan rumah dan adanya reward 

meski secara tidak langsung tetapi dia dapat dikenal oleh semua anggota dan 

bisa diberi bantuan jika nanti kesusahan, seperti butuh tenaga dalam 

menyelenggarakan pesta. 

Dengan demikian Perkumpulan Silahi Sabungan Kabupaten Karawang ini 

dalam hal manajemen dan pengorganisasiannya sudah cukup baik sehingga 

kinerja yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota juga bisa maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

Penutup 

Kesimpulan 

Bahwa dengan adanya suatu perkumpulan adat melalui contoh dalam 

Perkumpulan Marga Silahi Sabungan Kabupaten Karawang menunjukkan 

bahwa jaminan sosial yang berbasis masyarakata masih eksis sampai 

sekarang dan harus dilindungi karena sebgai garda terdepan dalam menjamin 

resiko-resiko sosial yang diterima masyarakat secara langsung tanggap. 

Karena dengan adanya perkumpulan ini mampu meningkatkan taraf hidup 

para anggota dan membuat mereka merasa nyaman meskipun adanya hal-hal 

yang bisa membuat mereka terjatuh. 

 

Partisipasi masyarakat lebih mebgutamakan keberlanjutan dari upaya 

mengembangkan aksi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Dari hal ini 

maka sangat penting partisipasi masyarakat karena informasi tentang kondisi, 

kebutuhan, dan sikap masyarakat dengan tanpa kehadirannya dapat membuat 

jaminan sosial akan gagal. Masyarakata juga lebih mempercayai program dari 

bawah, jika mereka merasa dilibatkan dari proses persiapan hingga 

pemeliharaan, karena akan labih tahu tentang seluk beluk program tersebut 

dan memiliki rasa memilki terhadap program. Juga sebagai hak demokrasi dari 

masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap program masyarakat. 

 

Dengan adanya perkumpulan Silahi Sabungan Kabupaten Karawang ini 

merupakan satu contoh dari keterlibatan masyarakat dalam hal menjamin 

kesejahteraan sosial. Dari perkumpulan ini dapat dilihat adanya asistensi 

sosial dan bantuan sosial yang sama sekali tidak melibatkan negara dan 

memang langsung cepat dan tanggap dalam menghadapi masalah sosial. 

Sehingga pemerintah seharusnya bisa memelihara dan mengembangkan 



program seperti ini sebagai garda terdepan dalam melakukan menjamin 

kesejahteraan masyarakat.  
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