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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah: “Kebijakan Kepala Pekon Dalam Proses Integrasi 

Sosial Setelah Penyelesaian Konflik antar masyarakat (Studi di Pekon Sukaraja 

dan Pekon Karangagung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu 

dijelaskan kalimat yang terdapat di dalamnya.  

Kebijakan dalam Kamus besar bahasa Indonesia
1
 diartikan sebagai 

kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. Menurut Miriam Budiardjo, kebijakan 

adalah sekumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau kelompok 

politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan 

tersebut. Lebih lanjut, kebijakan menurut Anderson adalah serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para 

pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.
2
 

Kesimpulan dari Beberapa penjelasan di atas, kebijakan adalah keputusan-

keputusan, tindakan-tindakan yang di ambil oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam rangka memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sebutan Kepala Desa menggunakan istilah yang berbeda-beda pada tiap-tiap 

Daerah. Kepala Pekon adalah sebutan lain dari Kepala Desa yang masing masing 
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Kabupaten di Daerah tertentu mempunyai sebutan lain selain Kepala Desa. 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung menggunakan sebutan Kepala Desa 

dengan istilah Kepala Pekon.  

Kepala Desa/Kepala Pekon adalah Pemimpin dari Desa di Indonesia. 

Kepala Desa Merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa. Sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
3
 tentang Desa yang berlaku 

dalam sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa Kepala Desa adalah Kepala 

Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan 

Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kebijakan kepala 

pekon adalah keputusan-keputusan dan tindakan yang di ambil oleh Kepala Pekon 

dalam rangka memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Proses integrasi Sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara 

unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga 

menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi.
4
 

Menurut pendekatan fungsionalisme structural,
5
 integrasi sosial senantiasa 

terjadi atas dua landasan sebagai berikut: 

1. Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus di 

antara sebagian besar anggota masyarakat tentang nilai-nilai 

kemasyarakatan yang bersifat fundamental. 

2. Masyarakat terintegrasi karena berbagai anggota masyarakat sekaligus 

menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliations). 
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Integrasi Sosial pada hakikatnya membuat suatu keseluruhan dan menyatukan 

unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi suatu kesatuan. Indikator 

minimal dari terwujudnya integrasi sosial adalah menjamin kelangsungan hidup 

individu maupun kelompok. 

Integrasi sosial akan terbentuk jika pemahaman masyarakat tentang arti 

pentingnya toleransi, saling menghargai, tenggang rasa cukup tinggi. Maka dari 

itu, integrasi sosial adalah peleburan unsur-unsur yang berbeda antar anggota 

masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan  teratur. 

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak 

lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Penyelesaian konflik 

antar masyarakat adalah pertentangan dan perselisihan antar mayarakat yang di 

selesaikan dengan manajemen konflik dan menghasilkan keputusan-keputusan 

yang di sepakati oleh masyarakat yang terlibat konflik.  

Pekon Sukaraja dan Pekon Karang Agung merupakan Pekon yang berada 

di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Secara 

geografis letak keduanya tidak terlalu berjauhan, Jarak antara kedua Pekon 

tersebut sekitar 5 Kilometer. Pekon Sukaraja dihuni oleh sebagaian besar 

masyarakat bersuku Jawa dan Pekon Karang Agung dihuni oleh sebagian besar 

masyarakat bersuku Lampung. 

Kebijakan kepala pekon dalam proses integrasi sosial setelah penyelesaian 

konflik antar masyarakat adalah  keputusan-keputusan dan tindakan yang di ambil 

oleh Kepala Pekon untuk menyatukan cara pandang, toleransi, saling menghargai 

perbedaan-perbedaan dalam masyarakat pasca penyelesaian konflik melalui 
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pembinaan masyarakat sehingga akan tercapai keteraturan sosial. Kebijakan 

Kepala Pekon akan menentukan terwujud atau tidaknya proses integrasi sosial 

pasca penyelesaian konflik. 

B. Alasan Memilih Judul 

Judul dalam penelitian ini terbentuk, karena adanya sebuah masalah atau 

problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun hal-hal menarik 

atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul proposal ini ialah sebagai berikut. 

1. Alasan objektif 

Dewasa ini marak terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarkat. 

Dinamika yang berkembang dimasyarakat yang mengakibatkan konflik 

sosial. Khususnya di Pekon yang akan penulis teliti yakni Peko Sukaraja 

dan Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 

Peristiwa tersebut pada mulanya aksi main hakim sendiri sehingga terjadi 

kontak fisik antar pihak yang berkonflik yaitu warga Pekon Sukaraja dan 

warga Pekon Karang Agung. Konflik tersebut sudah selesai melalui proses 

mediasi yang ditempuh oleh kedua kepala Pekon. Pada tahap selanjutnya 

untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan mewujudkan 

masyarakat yang teratur maka kedua kepala pekon melakukan proses 

integrasi sosial. Kedua kepala pekon melakukan pembinaan untuk 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada masayarakat. 

2. Melalui Kebijakan-kebijakan kepala pekon dalam proses integrasi sosial 

dalam rangka penyatuan perbedaan-perbedaan yang ada dalam 

masyarakat, diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup individu 
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maupun kelompok. khususnya di Pekon yang akan penulis teliti. Sehingga 

penulis dapat menganalisa kebijakan-kebijakan dalam proses integrasi 

sosial yang berlangsung. 

3. Judul tersebut sesuai dengan kompetensi keilmuan yang penulis peroleh 

dari Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden 

Intan Lampung, lokasi penelitian mudah di jangkau, dan tersedianya bahan 

(data) baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Konflik sosial merupakan fenomena dinamika yang tidak dapat 

dihindarkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan  konflik selalu hadir dalam 

setiap hubungan kerja antara individu dan  kelompok. Konflik menurut definisi 

Coser adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan 

dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak 

mencukupi dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya berselisih untuk 

memperoleh  barang yang diinginkan melainkan juga memojokan atau 

menghancurkan lawan mereka
6
.  

Ruang lingkup dalam kehidupan bermasyarakat terdiri dari individu dan 

kelompok yang selalu berinteraksi, baik dalam kerja sama maupun  perbedaan. 

Perbedaan ini  merupakan situasi ketidak sepahaman antara dua individu atau 

lebih terhadap suatu masalah yang mereka hadapi di dalam sebuah masyarakat. 

Perbedaan pada individu merupakan potensi manusia yang dapat menjadi potensi 
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positif maupun negatif. Upaya menumbuhkan/mengembangkan potensi positif 

dan meminimalkan potensi negatif adalah upaya penanganan konflik 

Penanganan konflik terkait dengan kapasitas seseorang menstimulasi 

konflik, mengendalikan konflik, dan mencari solusi pada tingkat yang  optimum. 

Kemampuan yang diperlukan dalam rangka penanganan konflik ini terwujud 

dalam bentuk keluasan pandangan dan wawasan seseorang dalam memandang 

setiap persoalan, baik yang memiliki perbedaan, maupun yang sama dengan 

kerangka pemikirannya. Keterampilan penanganan konflik terwujud dalam bentuk 

pencarian solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi sehingga tidak berdampak 

buruk terhadap individu maupun masyarakat.  

Proses mediasi dan cara penyelesaian konflik yang lain menjadi salah satu 

alat untuk memfasilitasi proses pengorganisasian.  konflik dapat ditangani dan 

diminimalisir dengan baik. Proses mediasi harus mampu mengendalikan konflik 

untuk menuju masyarakat yang harmonis.  

Seperti halnya Konflik yang terjadi di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus. Pihak yang berkonflik yaitu   antar warga Pekon Sukaraja 

(Suku Jawa) dengan warga Pekon Karang Agung (Suku Lampung) yang terjadi di 

Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.  

Konflik terjadi Pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2014, tepatnya pada 

hari ketiga perayaan Idul fitri.
7
 Kedua Pekon tersebut masuk dalam wilayah 

administrative Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Secara geografis letak 

keduanya tidak terlalu berjauhan, jarak kedua Pekon hanya sekitar 5 kilometer. 

                                                           
7
http:// www.lampunggeh.ga/2014/08/kapolres-tanggamus-kerusuhan-dipicu-isu.html 



 
7 

 

Konflik tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal di karenakan kesalah 

pahaman dan aksi main hakim sendiri. Akibatnya  masyarakat dari kedua Pekon 

tersebut berkonflik secara fisik.  

Kapolres Tanggamus AKBP Adri Effendi
8
 menuturkan bahwa awal mula 

kejadian tersebut yaitu seseorang yang bernama Kudai warga pekon Karang 

Agung Kecamatan Semaka, bersama rekannya tertangkap mencuri sepeda motor 

di sebuah Masjid yang pemiliknya sedang melaksanakan shalat maghrib. 

Syahyani alias Kudai tertangkap warga dan dihakimi oleh warga hingga tewas di 

Dusun Mojoroto Pekon Sukaraja. Sementara salah seorang rekannya yang ikut 

melakukan aksi pencurian motor berhasil kabur. Pada saat yang bersamaan salah 

seorang warga dari Pekon Padawaras bernama Reval  sambil menuntun sepeda 

motor melintas disekitar lokasi dimana pelaku pencurian sedang dihakimi massa. 

Reval bermaksud menanyakan perihal kejadian tersebut. Warga menduga bahwa 

Reval merupakan rekan Syahyani yang berhasil kabur dan berpura-pura bertanya, 

massa itu pun akhirnya memukuli Reval. Reval ikut menjadi korban amuk massa 

oleh warga Pekon  Sukaraja. Padahal antara Reval dan Syahyani tidak ada 

hubungan sama sekali.
9
 

Tindakan main hakim sendiri serta salah paham tersebut yang 

mengakibatkan terjadinya penyerbuan ke Desa Sukaraja oleh Desa karang agung 

yang ada di Kecamatan Semaka, massa tidak terima terhadap tindakan Desa 

Sukaraja yang main hakim sendiri memukuli syahyani alias kudai. Aksi 

pengrusakan dan pembakaran rumah warga Sukaraja terjadi hingga tiga kali. 
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Pertama terjadi sekitar pukul 19:00 WIB, aksi kedua  pada pukul 21:00, dan yang 

ketiga pada hari kamis pukul 02:00” kata kapolres tanggamus.
10

  

Konflik tersebut dapat diselesaikan oleh kedua kepala  Pekon, yakni 

kepala Pekon Sukaraja dan Kepala Pekon Karang Agung. Kedua Kepala Pekon 

dari masing-masing Pekon menempuh proses mediasi untuk  menyatukan 

pandangan pihak yang berkonflik sehingga di harapkan dapat terwujud 

keteraturan sosial dan kedamaian. Proses penyelesaian konflik melalui mediasi 

tersebut mampu mengakhiri konflik dan menghasilkan maklumat perjanjian 

damai.  

Meskipun konflik tersebut sudah selesai melalui mediasi, akan tetapi 

konflik-konflik kecil sering bermunculan dan meluas di tengah masyarakat antara 

kedua Pekon tersebut, seperti konflik yang disebabkan oleh permainan sabung 

ayam, sepak bola dan permainan burung dara. Konflik tersebut hanya dilakukan 

oleh sekelompok orang namun meluas di masyarakat. Isu yang muncul dan 

berkembang di tengah-tengah masyarakat selalu dikaitkan pada peristiwa konflik 

sebelumnya yakni konflik yang disebabkan oleh aksi main hakim sendiri.
11

 

Peristiwa diatas menunjukan bahwa konflik telah selesai dengan cara 

mediasi oleh kedua Kepala Pekon, namun keteraturan dan kesatuan antara warga 

Sukaraja dan warga Karang Agung belum tercapai. Sedangkan yang terpenting 

setelah konflik perlu adanya integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses 

penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan 

masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki 
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keserasian fungsi.
12

  Maka  dari itu, kebijakan Kedua Kepala Pekon yaitu Sukaraja 

dan Karang Agung melakukan proses integrasi sosial melalui pembinaan untuk 

menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang arti  pentingnya hidup 

dalam berbagai macam perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. 

Kedua Kepala Pekon tersebut saling berkordinasi dan saling memberi 

masukan. Kebijakan kedua Kepala Pekon tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial. 

Sehingga terdapat penyesuaian norma-norma yang konsisten dan dapat 

membentuk struktur masyarakat yang jelas. Maka dari itu, peniliti perlu mengkaji 

lebih jauh tentang kebijakan yang diambil oleh kepala Pekon Sukaraja dan Kepala 

Pekon Karang Agung dalam menyelesaikan konflik sosial dan upaya-upaya 

integrasi sosial.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menentukan 

penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian ini di tuangkan dalam bentuk skripsi. 

Peneliti akan memfokuskan kajian pada  kebijakan Kepala Pekon dalam proses 

Integrasi sosial setelah penyelesaian konfllik antar masyarakat (studi di Pekon 

Sukaraja dan Pekon Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Kebijakan apa saja yang dibuat oleh kepala Pekon Sukaraja dan Karang 

Agung dalam mendorong terciptanya integrasi sosial pasca resolusi konflik 

di kedua Pekon? 

2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh kepala Pekon Sukaraja dan 

Karang Agung untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut? 

3. Apakah kebijakan yang dibuat berhasil menciptakan integrasi sosial pada 

kedua pekon? 

4. Kondisi apa saja yang menunjukan telah terjadi atau tidak terjadinya 

integrasi sosial pada kedua pekon? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Setelah identifikasi masalah dan batasan masalah selesai dirumuskan, 

langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan manfaat penelitian.  

Tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui : 

1. kebijakan-kebijakan Kepala Pekon Sukaraja dan Karang Agung dalam 

proses  integrasi social. 

2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua kepala pekon dalam rangka 

mensosialisasikan kebijakan kebijakan yang dibuat. 

3. Berhasil atau tidaknya integrasi sosial pada Kedua Pekon. 

4. Kondisi masyarakat yang terjadi pasca dilakukannya kebijakan kedua 

Kepala Pekon dalam proses Integrasi sosial.   

     Sedangkan Manfaat penelitian yaitu: 
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1. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan tentang ilmu sosial dan politik melalui kajian kebijakan 

kepala pekon dalam proses integrasi sosial  

2. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman bagi 

masyarakat arti pentingnya integrasi sosial khususnya pihak yang 

berkonflik  yaitu antara Desa Sukaraja dan Desa Karang Agung. Bahwa 

konflik yang berujung kekerasan akan berdampak negative dan harus kita 

hindari.  

F. Metode Penelitian 

 Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian berarti proses 

pencarian data meliputi penentuan penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-

cara pengumpulan data dan teknik analisisnya.
13

 Proses pencarian data yang 

diperlukan dalam penelitian (skripsi) ini, penulis menggunakan tekhnik penelitian 

sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian lapangan (Field Rreseacrh). Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi 

14
, penelitian lapangan (Field Rreseacrh), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat. Sedangkan 
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46. 
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menurut M, Iqbal Hasan penelitian lapangan (Field Rreseacrh), yaitu penelitian 

yang langsung dilakukan dilapangan atau responden. 

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan 

investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap 

muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode 

penlitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitian 

dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau sesuai dengan kondisi dan situasi 

sesungguhnya
15

. proses penelitian ini yaitu, mengangkat data dan permasalahan 

yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah kebijakan kepala pekon dalam 

proses integrasi sosial setelah penyelesaian konflik antara masyarakat Desa 

Sukaraja dan masyarakat Desa Karang Agung. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya 

yang ada dilapangan.
16

 Jadi penelitian ini menggambarkan sifat-sifat suatu 

individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi kelompok tertentu secara tepat. 

Menurut Sumradi Suryabrata penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk penggambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kej 

adian-kejadian tertentu. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 
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M, Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),  

h. 38 
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“apabila penelitian bermaksud untuk mengetahui keadaan suatu mengenai apa dan 

bagaimana, berapa banyak dan sejauh mana dan sebagainya, maka penelitiannya 

bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa.
17

 

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian, yaitu tentang kebijakan kepala pekon dalam proses Integrasi 

sosial di Pekon Sukaraja dan pekon Karangagung Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang penulis gunakan dalam peneitian ini ada dua sumber 

data yaitu data primer dan sata sekunder. 

a. Data Primer 

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data 

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.
18

 Sumber data 

primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang 

diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat kedua pekon yakni Sukaraja 

dan Karang Agung. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi, 

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data 

demografis suatu daerah dan sebagainya. 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989),  h. 117 
18

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta), h. 38. 
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Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

buku-buku literatur dan informan lain yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti. Dalam penelitian kepala pekon dan aparat desa dari kedua pekon 

dalam rangka mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah 

mensosialisasikannya. Data tersebut merupakan data obyektif yang ada di 

lapangan dan tentunya sangat penting untuk menunjang hasil penelitian
19

. 

3. Populasi dan teknik sampling 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
20

 Suharsimi Arikunto 

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan objek 

penelitian”.
21

  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
22

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat pekon sukaraja dan pekon karang 

agung.  Subjek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi, 

yaitu  Kepala Pekon Sukaraja dan Karang Agung Sedangkan yang menjadi objek 

                                                           
19

Ibid. h. 40. 
20

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&R, 

(Bandung : Alfabeta, 2013), h.117. 
21

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), Cet, Ke-4 Edisi Revisi III, h. 62. 
22

Sugiono, Metode Penelitian Adminitrasi, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 57. 
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penelitian ini adalah proses integrasi sosial setelah penyelesaian konflik antara 

masyarakat Pekon Sukaraja dan Karang Agung. 

b. Responden 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non random sampling 

yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk 

ditugaskan menjadi anggota sampel.
23

 Cara ini dianggap paling tepat untuk dipilih 

menjadi anggota sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian dapat terjamin.  

Pengambilan sampel digunakan jenis (purposive sampeling) yaitu 

pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu 

yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.
24

 

Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti. 

Karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang 

terlibat proses integrasi sosial pasca resolusi konflik. Maka dari itu, Kriteria 

dijadikan sampel dalam penelitian ini  yaitu kepala Pekon Sukaraja dan Kepala 

Pekon Karang Agung. Pertimbangan kriteria ini, karena kepala pekon merupaka 

pimpinan tertinggi di pekon yang bertanggung menyelesaikan masalah dengan 

membuat beberapa kebijakan kepada masyarakat.  

kebijakan tersebut tentunya mengarah pada proses integrasis sosial. sampel 

berikutnya, yaitu terdiri atas:  12 warga, dari masing masing warga sukaraja 

berjumlah 7 orang dan warga karang agung berjumlah 5 orang. Pertimbangan 

kriteria ini, karena  ke 12 warga tersebut terlibat aktif dalam proses integrasi sosial 

                                                           
23

Hadi Sutrisno, Metodelogi Research I, ( Yogyakarta: YP Fak. Prikologi UGM, 1985), h. 

89. 
24

Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia,1981), h. 

42. 
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pasca resolusi konflik serta mengikuti pembinaan yang diakukan oleh bapak 

kepala pekon. Sehingga peneliti sangat membutuhkan data primer dari responden 

yang tepat.  

4. Alat Pengmpul Data 

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, 

maka penulis menggunakan metode interview, metode observasi, dan metode 

dokumentasi. 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek 

penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi 

menurut Kartini Kartono
25

 adalah “studi yang sengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. 

Sedangkan Karl Weick, mendefinisikan observasi sebagai “penelitian, 

pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.
26

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian 

berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode observasi non partisipan yang maksudnya adalah 

mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian dalam melakukan aktifitasnya 

tanpa terlibat langsung dalam aktifitasnya. 

                                                           
25

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 

157. 
26

Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), h. 83. 
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b. Metode interview (wawancara) 

Metode interview/ wawancara menurut Usman dan Purnomo Setiady 

Akbar adalah “tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.
27

 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar  apa 

adanya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti.
28

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa interview atau 

wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara sebagai pengumpul 

data terhadap nara sumber sebagai responden secara langsung untuk memperoleh 

informasi atau keterangan yang diperlukan.
29

 

Adapun metode interview yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode interview terpimpin yaitu metode interview yang menggunakan 

pertanyaan untuk diajukan kepada subyek penelitian namun iramanya diserahkan 

kepada kebijakan pewawancara. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode interview terpimpin sebagai metode 

                                                           
27

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Bumi Aksara: 

Jakarta, 2001), h. 57. 
28

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&R, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h.194. 
29

Ibid. h. 133 . 
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pokok untuk memperoleh data yang penulis peroleh dari Kepala Pekon Sukaraja, 

Kepala Pekon Karang Agung. untuk mengetahui dan menganalisisi kebijakan 

kebijakan kepala pekon sukaraja dan karangagung dalam proses integrasi sosial. 

Metode dokumentasi. 

c. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal variable yang 

berupa catatan atau dokumen, surat kabar, majalah dan lain sebagainya”.
30

 

Adapun penelitian ini metode dokumentasi yang penulis ambil yaitu : Catatan 

harian kepala pekon disertai foto dokumen. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Mengolah data yaitu “menimbang mengatur dan mengklasifikasikan”.
31

 

Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-

hati, menggolongkan, menyusun, dan mengatur data yang relevan, tepat dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang digunakan 

dalam pengolahan data ini adalah : 

a. Pemeriksaan (editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dianggap lengkap, relevan, jelas lalu data tersebut 

dijabarkan dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami. 

a. Penandaan data (coding) 

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran, 

penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok 

                                                           
30

Jalaludin Rahmat, Op. Cit. h. 97 
31

Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 91. 
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klasifikasi dan menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan 

data secara sempurna memudahkan rekontruksi serta analisa data. 

b. Penyusunan sistem data (sistematizing) 

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan urutan 

masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematika, data yang 

diedit dan diberi tanda, menurut klarifikasi dan urutan masalah.
32

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, 

menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan 

diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua fariabel, 

selanjutnya dikualifikasikan kembali.
33

 Setelah data tersebut diolah, kemudian 

dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu “berangkat dari 

fakta-fakta atau pristiwa-pristiwa yang kongkrit kemudian dapat ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum ke khusus”.
34

 

Jadi karena data yang akan dianalisis merupakan data kualitatif yang 

mana cara menganalisisnya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga 

dapat disimpulkan, maka dalam peneitian ini penulis menggunakan metode 

berfikir induktif, untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu 

                                                           
32

Ibid. h. 93. 
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Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h.209. 
34

Nana Sujana, Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, (Semarang : Sinar Baru, 

1987), h. 6. 
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berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dan umum 

kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Tinjauan Pustaka 

Guna mendukung penelaahan lebih lanjut sebagaimana yang dikemukakan 

pada latar belakang masalah di atas maka penulis berusaha untuk melakukan 

penela’ahan lebih awal terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti 

halnya buku-buku maupun jurnal antara lain : 

 

1. Skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Adat  Dalam Penyelesaian 

Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda Untuk Mewujudkan Kepastian 

Hukum Di Kabupaten Supiori  Provinsi Papua”. oleh  Roby Herman 

Mniber jurusan  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta  2013.  Skripsi tersebut membahas tentang peranan Kepala 

Adat dalam penyelesaian sengketa tanah.   

2. Skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator 

Pembangunan Desa” (Studi di Desa Ngancar Kecamatan Giriwoyo 

Kabupaten Wonogiri) oleh Septiana Nur Utami, Universitas Sebelas Maret 

Surakarta Tahun 2011. Skripsi tersebut mengulas tentang peran seorang 

kepala desa sebagai motovator pembangunan desa. 

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Di 

Kecamatan Karang Kobar Kabupaten Banjarnegara Tentang APBD Desa 

Tahun 2012”. Oleh Rifky akbar cahyawan, jurusan ilmu hukum fakultas 

syariah dan hukum, Universitas Sunan kalijaga jogjakarta tahun 2015. 
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Skripsi tesebut menggambarkan tentang implementasi kebijakan-kebijakan 

pemerintahan desaterkait APBD dinamika serta peta konflik yang terjadi. 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kajiannya pada kebijakan-kebijakan 

kepala pekon dalam proses integrasi sosial antar  masyarakat pasca resolusi 

konflik.  Serta peneliti berusaha untuk menggali data dimasyarakat terkait tingkat 

keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh kepala pekon serta menggambarkan 

kondisi sosial yang terjadi setelah pelaksanaan kebijakan-kebijakan di kedua 

pekon. Studi di Pekon Sukaraja dan pekon Karang Agung Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus..  
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BAB II 

PEMERINTAHAN PEKON, KONFLIK SOSIAL DAN INTEGRASI 

SOSIAL 

 

A. Konsep Pemerintahan pekon, Kepala pekon dan peraturan pekon 

1. Pengertian Pemerintahan Pekon 

Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Pekon dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama 

lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa.
35

 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 

12 menegaskan bahwa (desa) Pekon tidak lagi merupakan wilayah administratif, 

bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, akan tetapi 

menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri masyarakat pekon yang 

berada dalam wilayah Kabupaten, sehingga setiap Pekon berhak berbicara atas 

kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan 

masyarakatnya. Pemerintah Desa berfungsi untuk mengatur dan 

menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, segala kegiatan yang dilakukan di Desa 

tersebut di koordinir oleh kepala Pekon (Kepala Desa). Menurut Bayu 

Suryaningrat Pemerintah Desa adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan 
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Adisa Smita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), h. 97 
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Pemerintahan yang di laksanakan oleh organisasi Pemerintahan yang terendah 

langsung di bawah Camat, yaitu Pemerintahan Desa dan Pemerintahan 

Kelurahan.
36

 

Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: 

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa 

b. Unsur pembantu kepala desa yang terrdiri atas;  

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh 

sekretaris desa 

2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang 

melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, 

keagamaan dan lain-lain. 

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya 

seperti kepala dusun 

2. Kepala Pekon 

Sebutan Kepala Desa menggunakan istilah yang berbeda-beda pada tiap-

tiap Daerah. Kepala Pekon adalah sebutan lain dari Kepala Desa yang masing 

masing Kabupaten di Daerah tertentu mempunyai sebutan lain selain Kepala 

Desa. Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung menggunakan sebutan Kepala 

Desa dengan istilah Kepala Pekon.   Kepala Desa/Kepala Pekon adalah Pemimpin 

dari Desa di Indonesia. Kepala Desa Merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
37

 tentang Desa 

yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa Kepala Desa adalah 

                                                           
36

Bayu Suryaningrat, Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta: Aksara 

Baru, 1970), h. 74 
37

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Kepala Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan 

Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa 

mempunyai wewenang
38

:  

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD 

b. mengajukan rancangan peraturan desa 

c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD 

d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD 

Desa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD 

e. membina kehidupan masyarakat desa  

f. membina perekonomian desa  

g. mengoordinasikan pembangunan desa secara pasrtisipatif 

h. mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mepunyai 

kewajiban: 
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Hanief Nurholis, pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, (Jakarta: 

Erlangga, 2011), h. 73 
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a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-

undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi 

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

kolusi, korupsi nepotisme 

f. Menjalin hubunga kerja dengan seluruh mitra kerjapemerintahan desa  

g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan  

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa  

j. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa 

k. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. 

3. Peraturan Desa 

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Definisi Peraturan ini 

berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. 

 Berdasarkan prinsip desentralisasi dan  otonomi daerah, Desa atau yang 

disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk mengatur dan  mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan  adat istiadat 
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setempat yang diakui dan  dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka 

guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan 

pembangunan dan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 

dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan UU 

No. 32 Th. 2004, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang 

Desa
39

. 

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 

desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.  

Selain Peraturan Desa yang wajib dibentuk, Pemerintahan Desa juga dapat 

membentuk Peraturan Desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan lainnya yang disesuaikan 

dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain 

1. Peraturan Desa tentang Pembentukan panitia pencalonan, dan pemilihan 

Kepala Desa 

2. Peraturan Desa tentang Penetapan yang berhakmenggunakan hak pilih 

dalam pemilihan Kepala Desa 
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 Lorianus Neris ,“peraturan desa” (on-line) tersedia di: 

http://lorianusneris23.blogspot.com/2014/10/Makalah-Tentang-Peraturan-Desa.html  (12 

November  2014)  

http://khairaalfatih.blogspot.com/2015/12/faktorpenghambatdanpendorongintegrasisosia.htm
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3. Peraturan Desa tentang Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan 

kampanye, cara pemilihan dan  biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 

4. Peraturan Desa tentang Pemberian penghargaan kepada mantan kepala 

desa dan perangkat desa 

5. Peraturan Desa tentang Penetapan pengelolaan dan pengaturan 

pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan 

desa 

6. Peraturan Desa tentang Pungutan desa 

A. Mekanisme Persiapan, Pembahasan, Pengesahan Dan Penetapan 

Peraturan Desa 

1. Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat 

berasal dari usul BPD 

2. Masyarakat dan Lembaga Kemasyaralcatan, berhak memberikan 

masukkan terhadap hal-hal yanmg berkaitan dengan materi Peraturan 

Desa, baiksecara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan 

Desa dan dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan 

Peraturan Desa 

3. Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah 

Desa dan  BPD 

4. Rancangan Peraturan Desa yang bersal dari Pemerintah Desa, dapat 

ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD 

5. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujuibersama oleh Kepala 

Desa dan  BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejah tanggal 
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persetujuan bersama, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala 

Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut; 

6. Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan 

pelaksanaan 

7. Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan  

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di 

dalam Peraturan Desa tersebut, dan  t.idak boleh berlaku surut
40

 

8. Peraturan Desa yang telah ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa 

kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan  pengawasan paling 

lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan 

9. Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, pungutan, dan  penataan ruang, yang telah disetujui 

bersama dengan BPD.  

B. Sidang/Rapat Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Desa 

1. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, 

disampaikan kepada para anggota BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) 

hari atau tiga lzali 24 jam sebelum Rapat Pembahasan 

2. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD, disampaikan 

kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 

24 jam sebelum Rapat Pembahasan 
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3. Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat pembahasan yang harus 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan  

rapat dianggap tidalz sah apabila jumlah anggota BPD yang hadir 

kurang dari ketentuan tersebut 

4. Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah , Kepala Desa dan  Ketua BPD 

menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya dengan 

meminta persetujuan Camat selambat-lambatnya 3 hari setelah rapat 

pertama 

5. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh 

lembaga kemasyarakatan dan  pihak-pihak terkait sebagai peninjau 

6. Pengambilan keputusan dalam persetujuan Rancangan Peraturan Desa 

dilaksanakan melalui musyawarah mufakat 

7. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatlzan kesepakatan 

yang bulat, dapat diambilvotingberdasarkan suara terbanyak 

8. Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan 

Desa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan 

Peraturan Desa 

9. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama tersebut, 

disampaikan oleh Pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kepada 

Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa; Kepala Desa 

wajib menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut, dengan 

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut. 
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10. Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dan  

disebarluaskan oleh Pemerintah Desa (Pasa160 PP No. 72 Th. 2005) 

Proses jalannya sidang/rapat pembahasan
41

 

C. Teknik Penyusunan  

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan 

Kepala Desa terdiri dari  

1. Penamaan/Judul  

2. Pembukaan 

3. Batang Tubuh 

4. Penutup 

5. Lampiran (jika diperlukan) Aturan Penyusunan Peraturan Desa dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.Aturan TurunanUntuk 

melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa 

dan Keputusan Kepala Desa. Nama istilah Peraturan Desadapat bervariasi di 

Indonesia.  

D. Tata Cara Evaluasi Peraturan Desa 

Sebelum Rancangan Peraturan Desa dikirim ke Bupati Cq. Bagian Hukum, 

pastikan: 
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1. Rancangan Perdes sudah dibahas dengan BPD (dibuktikan dengan berita 

acara rapat dan daftar hadir asli) 

2. Meminta surat pengantar dari Kecamatan Setelah berkas lengkap silakan 

dikirim ke Bagian Hukum Setda Kab. Sukoharjo dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 Rancangan Perdes dikirim rangkap 3 (tiga) (1 asli,dan 2 salinan 

 Pengiriman harus disertai surat pengantar dari Kecamatan. 
42

 

Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-

undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer 

dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena 

masih relatif baru dalampraktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan 

bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan 

urusan kepemerintahan di tingkat desa. 

 Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan 

desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak 

pemerintahan desa yang mengganggap “pokoknya ada” terhadap peraturan desa, 

sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes 

hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan 

partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.  Sejak lahirnya Perdes sebagai 
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dasar hukum yang baru bagi penyelenggraan pemerintahan di desa, 

pembentukkannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh 

pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa (Badan 

Perwakilan Desa dan sekarang disebut Badan Permusyawaratan Desa), apalagi 

melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan 

bukan saja menjadi kebutuhan di aras nasional namun juga di aras lokal desa. 

Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi masyarakat, 

di desa belum dirasa adanya peranan anggota BPD yang signifikan dalam 

melaksanakan fungsi legislasinya. Demikian juga peran masyarakat dirasa masih 

sangat minim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.  

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang 

baru, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, 

fungsi serta kewenangan Badan Perwakilan Desa yang berdasarkan UU 32/2004 

diganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa mengalami penyempitan 

fungsi dan kewenangan, yaitu hanya berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
43

 

Pemerintahan Desa yang Baik (Good Village Governance) Pembentukan 

peraturan hukum (Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung 

oleh pemerintahan desa yang baik dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan 

diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis. Dengan demikian, terdapat 
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hubungan timbale balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik 

dengan peraturan hukum yang demokratis. Pemerintahan yang baik adalah 

sekumpulan prinsip dan gagasan tentang: Keabsahan (legitimasi), kewenangan 

(kompetensi) dan pertanggungjawaban (accountability) dari pemerintah, 

Penghormatan terhadap kewibawaan (supremasi) hukum dan perangkatnya dan 

hak asasi manusia. Serta Berbagai hal lainnya yang diharapkan oleh rakyat dari 

pemerintah yang melayani kepentingan khalayak, Pemerintah yang baik adalah 

sebuah kerangka mendasar di mana kegiatan wirausaha (pedagang, petani, buruh, 

dll.) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil.  

Pemerintah yang baik menjamin hak masyarakat umum untuk 

mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan 

pelayanan publik yang lainnya. Tanpa suatu pemerintahan yang baik, sangatlah 

sulit untuk mewujudkan pelayanan publik dengan kualitas yang baik. Ciri-ciri dan 

kewajiban pemerintah yang baik: bersifat menolong, bergantung pada tata aturan, 

bersifat terbuka (transparan), harus bertanggungjawab (accountable), menghargai 

dana publik (atau uang rakyat), bersifat responsive, menawarkan informasi, 

bersifat adil. 

B.  Konsep Konflik Sosial 

1. Definisi konflik sosial 

Konflik merupakan fenomena dinamika yang tidak dapat dihindarkan 

dalam kehidupan masyarakat, bahkan  konflik selalu hadir dalam setiap hubungan 

kerja antara individu dan  kelompok. Konflik  akan selalu hadir dalam setiap 

ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Setelah adanya konflik maka perlu 



 
34 

 

adanya penyesuaian masayarakat untuk menjadi satu kesatuan yang disebut 

integrasi sosial. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi merupakan gejala yang 

selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Konflik dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia
44

, diartikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan. 

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. 

Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, 

pendapat, yang paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Secara sosiologis, 

konflik sosial diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih 

(atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara 

menghancurkan atau membuatnya tak berdaya.  

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak 

lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.
45

 Konflik menurut 

soerjono soekanto adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau 

kelompok manusia berusha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang 

pihak lawan dan disertai dengan ancaman dan kekerasan. 

Sedangkan Konflik menurut daniel webster
46

 yaitu sebagai 

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak pihak yang tidak cocok satu 

sama lain. 

2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan 

pendapat, kepentingan, atau pertentangan antarindividu) 
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3. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntunan yang 

bertentangan 

4. Perseteruan 

Lebih lanjut Menurut lawang, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk 

memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya. 

Tujuan mereka berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk 

menundukan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan 

kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan 

sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif 

terbatas.
47

 

 Konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihindari karena merupakan 

proses sosial yang dissosiasif, sebagaimana Hugh Miall
48

 dalam bukunya 

Resolusi Damai dan Konflik kontemporer mendefinisikan konflik sebagai aspek 

intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam proses perubahan sosial. Konflik 

adalah sebuah ekspresi Heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang 

muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang 

bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Fungsi konflik yang positif 

mungkin paling jelas dalam dinamika kelompok dalam (in-group) versus 

hubungan kelompok luar (out-group). Proses sosial yang ditekankan dalam model 

fungsional mungkin berlaku untuk hubungan sosial didalam suatu kelompok 

dalam. Sedangkan proses sosial yang ditekankan dalam model konflik mungkin 
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berlaku untuk hubungan antar kelompok dalam dan kelompok luar. Kedua proses 

itu saling berhubungan secara  langsung. Artinya, kekuatan solidaritas internal dan 

integrasi kelompok dalam itu bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau  

konflik dengan kelompok luar bertambah besar. 

Kekompakan yang semakin tinggi dari suatu kelompok yang terlibat dalam 

konflik membantu memperkuat batas antarakelompok itu dan kelompok 

kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan 

atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. Para penyimpang di 

kelompok itu tidak lagi ditoleransi; kalau mereka tidak di bujuk kejalan yang 

benar mereka mungkin diusir atau dimasukan dalam pengawasan yang ketat.  

Fungsi konflik eksternal untuk memperkuat kekompakan internal dan 

meningkatkan moral kelompok sedemikian pentingnya sehingga kelompok-

kelompok (pemimpin-pemimpin kelompok) dapat berusaha memancing 

antagonisme dengan kelompok luar atau menciptakan musuh dengan orang luar 

supaya mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal. Persepsi ancaman 

dari luar membantu meningkatkan atau mempertahankan solidaritas internal 

apakah itu realistic atau tidak
49

. 

Ketegangan dalam suatu kelompok dapat dihindarkan untuk tidak 

merusakan kelompok itu, kalau ketegangan itu dapat diproyeksikan ke suatu 

sumber yang ada diluar. Hasilnya adalah bahwa para anggota kelompok 

mempersalahkan musuh luar karena kesulitan-kesulitan internalnya dari pada 
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membiarkan kesulitan-kesulitan ini menghasilkan perpecahan ataupun konflik 

dalam kelompok itu. 

Berdasasrkan paparan diatas  dapat disimpulkan, bahwa konflik sosial 

adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau  

masyarakat  baik berupa fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menekan, saling menentang dan 

saling menghancurkan melalui ancaman kekerasan. 

 

2. Bentuk-bentuk konflik sosial 

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini : 

A. Berdasarkan sifatnya  

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktuif 

dan konflik konstruktif. 

a) Konflik Destruktif  

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, 

rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. 

Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain 

sebagainya. 

b) Konflik Konstruktif  

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena 

adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu 
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permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai 

pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan 

pendapat dalam sebuah organisasi.
50

 

B. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik 

a) Konflik Vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di 

dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang 

terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.  

b) Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau 

kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya 

konflik yang terjadi antar organisasi massa.  

c) Konflik Diagonal Merupakan konflik yang terjadi karena adanya 

ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga 

menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang 

terjadi di Aceh.
51

 

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:  

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua 

individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.  

2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat 

perbedaan-perbedaan ras.  

3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang 

terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.  
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4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat 

adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.  

5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik 

yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh 

pada kedaulatan negara.
52

 

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas 

empat macam, yaitu sebagai berikut : 

1) Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa 

disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di 

mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari 

bermacam-macam peranan yang dimilikinya.  

2) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.  

3) Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak 

terorganisir.  

4) Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, 

atau organisasi internasional.
53

 

3. Faktor-faktor Penyebab Konflik 

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya 

hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-

sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah 

ketersediaanya..sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di 
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masyarakat
54

. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, 

yaitu:  

1) Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang 

mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk 

sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, 

pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, 

sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan 

konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai 

karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin 

mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat 

yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi 

pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang 

saudara.  

2) Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi 

berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.
55

 Kemajemukan 

vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerena ada sekelompok kecil 

masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan 

dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang 

memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan 

kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur 

bagi timbulnya konflik sosial. 
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Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan 

terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: 

1) Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan 

konflik antar individu.  Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah 

bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha 

membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan 

sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk 

pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak 

disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang 

memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, 

keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. 
56

 

2) Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan 

menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. 

Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola 

kepribadian dan pola-pola prilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak 

kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan 

mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan 

kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika 

masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama  

memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik 

antar penganut kebudayaan.  

                                                           
56

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2005), h.  68. 



 
42 

 

3) Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang 

berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk 

memperebutkan kesempatan dan sarana.
57

 

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering 

terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-

perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga 

terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang 

cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang 

berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini 

akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat. 

4. Proses Penyelesaian Konflik   

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat 

menggabungkan (associative processes) dan proses sosial yang menceraikan 

(dissociative processes).
58

 Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada 

terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. 

Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-

nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, 

pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat 

dikatakan sebagai Proses positif. Sedangkan Proses sosial yang dissosiatif disebut 

proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif 

dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik. 
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Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, 

arbitrasi, koersi (paksaan), détente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari 

penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian 

cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.
59

 

bentuk-bentuk penyelesaian konflik Menurut Nasikun, yaitu:  

1) Konsiliasi (conciliation)  

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu 

yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-

keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan 

yang mereka pertentangkan. 

2) Mediasi (mediation)  

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang 

bersengketa bersama-sama sepakat untk memberikan nasihat-nasihatnya tentang 

bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. 

3) Arbitrasi 

Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, 

dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda 

dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat 

kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus 

ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik 

banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional 

yang tertinggi.   
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4) Perwasitan  

Dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk 

memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang 

terjadi diantara mereka. 

C. Konsep  Integrasi Sosial 

1. Definisi integrasi social 

Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti 

kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut kamus besar bahasa indonesia integrasi 

adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
60

 Integrasi sosial 

dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda 

dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilka pola kehidupan masyarakat 

yang memiliki keserasian fungsi. Definisi lain mengenai integrasi sosial adalah 

suatu keadaan dimana kelompok-kelompok etnik berdaptasi dan bersikap 

konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat namun masih tetap 

mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki 2 

pengertian yaitu;  

1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu 

sistem sosial tertentu 

2. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsus tertentu. 

Banton (dalam sunarto, 2000:154) mendesinisikan integrasi sebagai suatu 

pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi 

                                                           

60
Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,ed. 3. – cet. 4, (Jakarta: 

Balai Pustaka. 2007), h. 189 



 
45 

 

tdak memberikan makna penting pada perbedan ras tersebut. Integrasi sebagai 

salah satu proses dan hasil kehidupan sosial merupakan alat yang bertujuan untuk 

mengadakan suatu keadaan kebudayaan yang homogen.
61

Apabila homogenitas 

tercapai maka kelangsungan hidup kelompok banyak sedikit terjamin. Integrasi 

berhasil apabila: 

a. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan 

satu sama lain 

b. Apabila tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma dan nilai-

nilai social 

c. Apabila norma-norma cukup lama adalah tetap atau konsisten atau tidah 

berubah
62

 

2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Integrasi Sosial 

A. Faktor pendorong integrasi sosial 

a) Pengakuan kebinekaan 

Apabila homogenitas telah tercapai, dalam arti bahwa setiap anggota 

masyarakat mengakui, menerima dan memberikan toleransi yang besar terhadap 

unsur-unsur yang berbeda dengan diri dan kelompoknya, maka kelangsungan 

hidup kelompoknya akan terpelihara. Perlu diketahui bahwa integrasi erat 

hubungannya dengan dengan disorganisasi dan disintegrasi social karena 

menyangkut unsur psikologis yang diwujudkan dalam bentuk ikatan norma 

sebagai pedoman bersikap dan bagi anggota masyarakat. 
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b) Adanya kesamaan dalam heterogenitas  

Kesamaan dalam heterogenitas timbul karena faktor pengalam historis atau 

pengalaman nasib yang sama, persamaaf faktor geogafis dan persamaan fakor 

ekologis.
63

 

c) Perasaaan saling memiliki 

Apabila setiap anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil 

memenuhi kebutuhannya serta mampu membantu memenuhi kebutuhan orang 

lain, yakni kebutuhan material dan nonmaterial (kebutuhan biologis, psikologis 

dan sosiologis). Perasaan saling memilikiakan tumbuh dan berkembang dalam 

setiap sektor kehidupan.
64

 

d) Tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma sosial 

Adanya kesesuaian paham tentang aturan dan nilai-nilai dan norma sosial. 

berarti terdapat kesepakatan diantara anggota masyarakat tentang apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, bagaimana seharusnya bersikap, bertindak, dan 

berinteraksi dengan orang lain dalam mencapai tujuan masyarakat. 

e) Norma-norma masyarakat konsisten dan tidak berubah-ubah 

Suatu norma yang tetap dan tidak berubah-ubah sifatnya mudah diketahui 

dan dipahami, sehingga proses internalisasi dapat dilakukan secara optimal. Salah 

satu norma yang konsisten yaitu norma agama, sebab norma agama bersifat 

universal. Sehingga norma pada umumnya diketahui dan dipahami oleh 

pemeluknya terutama pada masyarakat religius. 

f) Pembinaan kesadaran 
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Meningkatkan kesadaran tentang arti pentingnya integrasi dan partisipasi, dapat 

dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut: 

 Menanamkan pengertian dan pemahaman tentang saling 

ketergantungan antar individu dan kelompok sehingga timbul 

kesadaran dari masing-masing pihak 

 Mempertahankan dan meningkatkan motivasi setip kelompok atau 

golongan untuk membentuk masyarakat yang  besar 

 Memberitahukan atau mensosialisasikan prestasi dan prestise yang 

telah dicapai kepada masyarakat, agar keyakinan untuk  berasatu 

semakin kuat 

 Memperkuat dan memperluas kesadaran dalam berpartisipasi aktif 

bagi seluruh komponen masyarakat
65

 

g) Pelaksanaan asas keadilan sosial dan subsidiaritas 

Asas keadilan dan subsidiaritas sebenarnya merupakan asas etika sosial. 

asas ini mempunyai pengaruh sosiologis yang kuat. Perasatuan dan kesatuan akan 

terjalin dengan baik apabila setiap individu atau kelompok merasa diperlakukan 

secara adil, sehingga terhindar dari prasangka buruk dan cemburu sosial.  

h) Pengawasan sosial dan intensif 

Dalam rangka menciptakan dan memlihara keteraturan sosial, seluruh 

komponen masyarakat harus berperan aktif melaksanakan pengawasan sosial, 
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terutama pengawasan resmi oleh aparat pemerintah yang dalam prosesnya 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang beralaku 

i) Bahasa persatuan 

Bahasa yang dimengerti oleh seluruh komponen masyarakat merupakan 

sarana yang efektif dalam menggalang persatuan dan kesatuan. Dengan bahasa 

sesuatu yang berkaitan dengan tujuan bersama dapat disosialisasikan kepada 

seluruh anggota masyarakat. 

B. Faktor penghambat integrasi sosial  

Faktor-faktor yang menghambat tercapainya integrasi dalam masyarakat 

adalah gejala atau fenomena sosial yang dikategorikan sebagai proses sosial yang 

disosiatif. Sebagai contohnya yaitu: 

a. Konflik atau pertentangan akibat tuntas atau tidak tuntasnya 

penyelesaian suatu masalah 

b. Persaingan tidak sehat yang melahirkan kontravensi dan mengarah pada 

pertentangan atau konflik 

c. Prasangka buruk yang dilatarbelakangi oleh cemburu social 

d. Fanatisme yang berlebihan karena perbedaan ras, etnis, kebudayaan, 

agama, dan kepercayaan. 

e. Pembedaan perlakuan para pemimpin terhadap warga masyarakat, baik 

secara individual maupun kelompok
66

. 

3. Bentuk-Bentuk Integrasi Sosial 

 

a. Integrasi keluarga 
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Lingkup kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang 

antara anggota satu dan lainya memiliki peranan dan fungsi. Integrasi keluarga 

akan tercapai jika antar-anggota keluarga satu dan lainya menjalankan kedudukan, 

peranatau fungsinya sebagaimana mestinya. Apabila antar-anggota keluarga sudah 

tidak lagi memerankan peranannya sesuai dengan kedudukannya, maka keluarga 

tersebut sudah dianggap tidak terintegrasi lagi. 

b. Integrasi kekerabatan 

Integrasi kekerabatan adalah hubungan sosial yang diikat oleh pertalian 

darah dan hubungan perkawinan sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, 

kedudukan serta peranan sosial yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh 

anggota kekerabatan yang ada. Integarsi antar-anggota kekerabtan akan terjadi 

jika masing-masing anggota kerabat yang ada mematuhi norma-norma dan nilai-

nilai yang berlaku didalam sistem kekerabatan tersebut.
67

 

c. Integrasi asosiasi (perkumpulan) 

 Integrasi Asosiasi adalah satuan sosial yang ditandai oleh adanya 

kesamaan kepentingan, atau dengan lain perkata dapat dikatakan bahwa asosiasi 

merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki 

kesamaan minat, tujuan, kepentingan, dan kegemaran. 

d. Integrasi masyarakat 

 J.P gillin dan J.L gillin dalam bukunya Cultural Sosiology mendefinisikan 

masyarakat sebagai “the largest grouping in which common customs, traditions, 
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attitudes, dan felling of unity are operative”. Berangkat dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat adalah :  

1. sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu,  

2. bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, 

3. terdapat tata aturan hidup seperti adat, kebiasaan, sikap, dan perasaan 

kesatuan,  

4. rasa identitas di antara para warganya. 

Integrasi masyarakat akan tercapai jika kehidupan masyarakat tersebut telah 

terpenuhi semua unsur-unsur yang tadi begitupun sebaliknya jika salah satu unsur 

tidak terpenuhi maka keadaan masyarakat tersebut tidak terintegrasi lagi. 

e. Integrasi suku bangsa
68

 

Integrasi Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari 

golongan sosial lainya karena memiliki ciri-ciri yang mendasar dan umum 

berkaitan dengan asl-usul dan tempat asal kebudayaan. Dalam beberapa 

kepustakaan sosiologi ditekankan bahwa suku bangsa merupakan kesatuan 

penduduk yang memiliki ciri-ciri :  

1) secara tertutup berkembang biak dalam kelompoknya,  

2) memiliki nila-nilai dasar yang termanifestasikan dalam kebudayaan,  

3) setiap anggota mengenali dirinya serta dikenal oleh lainya sebagai satu   

bagian dari kategori yang dapat dibedakan dengan kategori lainnya.  

4) Integrasi bangsa 
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 Integrasi bangsa adalah kelompok manusia yang heterogen sifatnya tetapi 

memiliki kehendak yang sama dengan menempati daerah tertentu dan bersifat 

permanen. Ernest renan lebih menekankan bahwa bangsa terbentuk dari orang 

orang yang mempunyai latar belakang sejarah, pengalaman sejarah, dan 

perjuangan serta hasrat untuk bersatu. 

4. Proses Integrasi Sosial 

Sebuah proses sosial dalam masyarakat selalu memiliki tahapan-tahapan 

tertentu yang harus dilalui, begitu pula dengan integrasi sosial.tahapan-tahapan 

yang ada dalam integrasi sosial adalah tahap akomodasi, kerja sama, koordinasi, 

dan asimilasi. Untuk lebih jelasnya pada pembahasan berikut ini: 

a. Tahap akomodasi  

Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat 

dua atau lebih individuatau kelompok yang salik berusaha untuk saling 

menyesuaikan diri, tidak saling mengganggu dengan cara saling menjaga, 

mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah 

ada, sehingga tercapai kestabilan (keseimbangan). 

Akomodasi bertujuan untuk mengurangi pertentangan antara dua 

kelompok atau individu, mencegah terjadinya suatu pertentangan suatu 

pertentangan secara temporer, memungkinkan terjadinya kerja sama diantara 

individu atau kelompok sosial, serta mengupayakan peleburan antara kelompok 

sosial yang berbeda (terpisah), misalnya perkawunan campur (amalgamasi).  

Dengan adanya ekomodasi kelompok sosial yang ada dalam masyarakat 

multikultural seperti masyarakat kita ini dapat hidup berdampingan secara damai 
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tanpa menimbulkan perpecahan. Selain itu juga, memungkinkan terjadinya kerja 

sama diantara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat dpaat 

saling menyesuaikan diri satu sama lain. Dengan demikian akan mendorong 

lahirnya integrasi dalam masyarakat tersebut.
69

 

b. Tahap kerja sama 

Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang poko. Kerjasama dapat 

menggambarkan sebagaian besar bentuk interaksi sosial. kerjasama dimaksudkan 

sebagai suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia unutk 

mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Menurut charles h cooley kerjasama 

akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan 

bersama  dan pada saat yang bersamaanmempunyai cukup pengetahuan dan 

pengendalian terhadap diri sendiri untuk mencapai kepentingan-kepentingan 

bersama. Kerja sama diantara kelompok kelompok sosial yang berbeda dalam 

masyarakat multikultural mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam integrasi 

sosial. denga kerja sama kelompok kelompok sosial yaang berbeda itu salin 

menyesuaikan diri, melengkapi membutuhkan sert tidak memaksakan kehendak 

masing-masing yang dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang memicu 

lahirya konflik dalam masyarakat. 

c. Tahap koordinasi  

Koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi 

dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar terapai keseimbangan 

dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. dalam organisasi kemasyarakatan 
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koordinasi merupakan faktor yang paling dominan. Tanpa koordinasi suatu  

proses sosial kemasyarakatan tidak akan berjalan baik. 

d. Tahap asimilasi  

Kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat multikultural 

setelah tahap koordinasi akan tercapai atau tercipta suatu pemahaman bersama. 

Sehingga diantara kelompok kelompok tersebut dapat saling menyesuaikan diri, 

proses ini disebut dengan asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses yang ditandai 

oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat 

diantara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia guna mencapai 

suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. 

Menurut koentjoroningrat, proses asimilasi kan terjadi apabila berikut ini: 

a. Ada kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya 

b. Saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang cukup lama 

c. Kebudayaan dari kelompok-kelompok tersebut masing-masing mengalami 

perubahan dan saling menyesuaikan diri. 
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BAB III 

PEKON SUKARAJA, PEKON KARANG AGUNG  

SERTA INTERAKSI SOSIAL 

 

A. Pekon Sukaraja 

1. Sejarah Pekon Sukaraja 

Pada zaman penjajahan belanda tahun 1937 tepatnya pada hari jum’at legi 

sebanyak 124 kepala rumah tangga diberangkatkan trans kolonisasi dari 

Ponorogo-Jawa Timur ke Batavia. Sesampainya di Batavia kemudian di transit ke 

pulau Lampung tepatnya di Kemiling. Sesampainya di Kemiling, 24 kepala rumah 

tangga di buang ke Way Sukaraja yang waktu itu dikepalai oleh seorang kepala 

rombongan yang bernama bapak Seco Diharjo.  

Mereka bertahan hidup seadanya di tengah-tengah hutan belantara 

membuat suatu perkampungan yang bernama Way Sukaraja dan ketua rombongan 

tersebut diangkat sebagai kepala kampung yang pertama. Hingga sekarang sudah 

beralih 20 0orang yang memimpin Sukaraja baik secara definitif maupun pejabat 

sementara. Kemudian Pekon Sukarja dimekarkan menjadi empat desa yang 

pertama desa desa Tugu Papak, Desa Bangun Rejo, Desa Kacapura dan yang 

terakhir Desa Sedayu. Secara administratif,  

Pekon Sukaraja terletak di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 

Provinsi Lampung. Pekon sukaraja masyoritas dihuni oleh penduduk bersuku 

jawa. Hal tersebut dapat dilhat dari kebudayaan dan bahasa yang dipakai dalam 

kehidupan  sehari-hari.  
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Bagan Struktur Pemerintahan pekon sukaraja Kecamatan semaka 

Kabupaten Tanggamus 

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

KEPALA DESA 

Boimin  

BPD 

Edi sutoyo 

LPM 

iwan 

BENDAHARA 

DESA 

Ayu lestari 

SEKERTARIS 

DESA 

Subowo  

KAUR KESRA 

Adit dimas 

KAUR KESRA 

Adit dimas 
KAUR KESRA 

Adit dimas 
KAUR KEUANGAN 

Yusmita sari 

KAUR UMUM  

Asnawi  
KAUR 

PERENCANAAN 

Sumaji  

KADUS 4 

Sarto 
KADUS 1 

Ananto  
 

KADUS 3 

Ngatijan  

 

KADUS 2 

paeran 

RT 4 

Khoirul.H. 

RT 3 

Khoirul.H. 

RT 2 

hartono 

RT 1 

Jubirman 
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2. Geografis dan Demografis 

Pekon sukaraja merupakan salah satu dari 22 Pekon diwilayah Kecamatan 

Semaka, yang terletak ditengah-tengah Kecamatan dan sebagai ibu kota 

Kecamatan Semaka dari berbagai arah dari 22 Pekon yang ada di Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Pekon Sukaraja mempunyai 

luas daerah seluas 6000 hektare.  

Iklim Pekon Sukaraja sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia 

memunyai iklim kemarau dan iklim penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus. Sistem pemerintahan Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus di kepalai oleh kepala Pekon (kepala desa) yang dijabat 

oleh Bp. Boimin. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh 

sekretaris desa dan kepala urusan.
70

 

3. Kehidupan sosial ekonomi penduduk 

a. Jumlah penduduk 

Desa sukaraja mempunyai jumlah penduduk 3289 jiwa yang tersebar 

dalam satu wilayah dusun. Untuk lebih jelas jumlah penduduk desa sukaraja dapat 

digambarkarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 

Dusun 01 Dusun 02 Dusun 03 Dusun 04 Dusun 05 

1109 jiwa 1050 jiwa 763 jiwa 273 jiwa 96 jiwa 
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kecamatan semaka kabupaten tanggamus, h.  13 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penduduk berjumlah 3289 yang  

tersebar di 5 dusun. 
71

 

b. Tingkat pendidikan 

Dilihat dari tingkat pendidikannya, masyarakat desa sukaraja sudah 

mengenyam pendidikan walaupun hanya sekedar tamat pendidikan sekolah dasar. 

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat desa sukarajadapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 2 

SD SLTP SLTA D.A SARJANA 1 

1310 jiwa 708 jiwa 455 jiwa 120 jiwa 68 iwa 

c. Mata pencaharian 

Masyarakat desa sukaraja mempunyai pekerjaan yang beragam. Mayoritas 

penduduknya memiliki pekerjaan petani. Selain sebagai petani masyarakat desa 

sukaraja juga sebagai pedagang, pegawai dan buruh tani. Untuk lebih jelasnya 

dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 

 

PETANI PEDAGANG PNS BURUH LAINNYA 

1342 jiwa 119 jiwa 39 jiwa 323 jiwa ...... jiwa 

d. Pola penggunaan tanah 

Penggunaan tanah di desa sukaraja sebagian besar di peruntukan untuk 

tanah pertanian (kebun) sedangkan sisianya untuk tanah kering yang merupakan 

bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 
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Tabel 3 
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e. Pemilikan ternak 

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk desa sukaraja adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4
72

 

Ayam/itik kambing sapi 

2500 ekor 133 ekor 45 kor 

 

B. Pekon Karang Agung 

1. Sejarah Pekon Karang Agung 

Karang Agung adalah pekon lama yang berdiri pada tanggak 30 April 

1962 hasil dari pemekaran dari Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri 

Semuong. Karang Agung awalnya merupakan salah satu daerah binaan pekon 

Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong.  

Ketika terjadinya letusan gunung ratu di Pekon Hantatai Suwoh Lampung 

Barat maka terjadilah arus pengungsi turun ke Semaka. Pada saat itu masyarakat 

suwoh bertebaran pada Pekon-pekon yakni: Pekon Tebabunuk, Pekon Beelu 

Kecamatan Kota Agung Barat Pekon Bandar Kejadian, Pakon Way Liwo 

Kecamatan Wonosobo, Pekon Negeri Agung, Pekon Bandar Sukabumi 

Kecamatan Bendar Negeri Semuong, Dan Pekon Karang Agung Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus. 
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 Berdasarkan dari sejarah, menurut beberapa narasumber dari tetua kampung, 

yakni bapak sadeli bahwa karang agung awalnya daerah perkebunan masyarakat 

yang bersuku Semendo dan pada tahun 1933 datanglah orang-orang dari Pekon 

Hantatai Kecamatan Suwoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. 

Akibatnya, pengungsi dari peristiwa alam yakni meletunya gunung ratu 

yang ada di suwoh lampung barat yang saat ini dikenal dengan daerah wisata 

peletusan yang pemandangannya sangat indah dengan adanya hamparan danau 

luas dengan kejernihan airnya serta uap dari lahar akibat peletusan gunung ratu 

tersebut. dengan maskud mencari pemukiman tersebut.  

Pada tahun itu, para pengungsi membeli tanah-tanah milik masyarakat 

Semendo kemudian membuat permukiman dengan nama dusun karang agung 

sebagai daerah kantong Pekon Rajabasa, dan akhirnya pada tahun 1962 mekar 

menjadi pekon defitnitif.  

Pejabat kepala desa/pekon yang pertama adalah bapak Ali Akbar yang 

merupakan ketua adat desa/pekon Karang Agung. masyarakat Pekon Karang 

Agung 83% Bersuku Lampung Dan 17% Merupakan Suku Jawa, Semendo Dan 

Sunda. 
73

 setelah berlangsung beberapa puluh tahun, kini pemimpin atau kepala 

pekon di pegang oleh bapak boimin beserta jajaran untuk menurus urusan desa 

sebagai wilayah otonom. Kepala pekon dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 

sekretaris dan para jajaranya. 
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Bagan Struktur Pemerintahan pekon karang agung Kecamatan semaka 

Kabupaten Tanggamus 

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

KEPALA DESA 

Bunyamin   

BPD 

yulianto 

LPM 

Robiyansyah 

BENDAHARA 

DESA 

Resti 

SEKERTARIS 

DESA 

Fatkhurozzi 

KAUR KESRA 

Syahrial  

KAUR KESRA 

Yonan  
KAUR KESRA 

Ali  
KAUR KEUANGAN 

Syahnan  
KAUR UMUM  

Romli  
KAUR 

PERENCANAAN 

Hamzah  

KADUS 4 

Yansyah  
KADUS 1 

Rudi  
 

KADUS 3 

Angga  

 

KADUS 2 

Tamrin  

RT 4 

Fadlan  

RT 3 

Rifky  

RT 2 

Ade  
RT 1 

Erwin  
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2. Geografis dan demografis 

Pekon karang agung merupakan salah satu dari 22 Pekon diwilayah 

Kecamatan Semaka. Terletak 25 KM arah utara dari kota Kecamatan. Pekon 

Karang Agung mempunyai luas wilayah 301 hektare. Iklim Pekon Karang Agung 

sebagaimana pekon-pekon lain diwilayah indonesia mempunyai iklim tropis. Hal 

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon 

Karang Agung Kecamatan Semaka. 
74

  

Sedangkan wilayah pekon karang agung berbatasan dengan : 

Sebelah utara berbatasan dengan pekon sidomulyo 

Sebelah selatan berbatasan dengan pekon srikaton  

Sebelah timur berbatasan dengan peko srikuncoro 

Sebelah barat berbatasan dengan bukit barisan 

Dengan luas wilayah 301 hektare dengan rincian sebagai berikut 

Luas pekarangan : 54 hektare 

Luas perkebunan : 45 hektare 

Luas sawah irigasi : 185 hektare 

Luas sawah non irigasi : 17  hektare 

3. Keadaan sosial ekonomi penduduk 

a. Jumlah penduduk 

Pekon Karang Agung  mempunyai jumlah penduduk 792  jiwa yang 

tersebar dalam satu wilayah dusun. Untuk lebih jelas jumlah penduduk pekon  

karang agung dapat digambarkarkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 1 

RW 01 RW 02 

381 jiwa 411 jiwa 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penduduk berjumlah 792  jiwa yang  

tersebar di 2 dusun.  

b. Tingkat pendidikan 

Dilihat dari tingkat pendidikannya, masyarakat pekon karang agung sudah 

mengenyam pendidikan walaupun hanya sekedar tamat pendidikan sekolah dasar. 

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat desa karang agung dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 2 

Pra sekolah  SD SLTP SLTA Sarjana (S 

1) 

33 jiwa 174 jiwa 227 jiwa 217 jiwa 12  jiwa 

c. Mata pencaharian 

Masyarakat pekon karang agung mempunyai pekerjaan yang beragam. 

Mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan petani. Selain sebagai petani 

masyarakat pekon karang agung juga sebagai pedagang, pegawai dan buruh. 

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut 

Tabel 3 

PETANI PEDAGANG PNS BURUH LAINNYA 

393 jiwa 16 jiwa 12 jiwa 97 jiwa 292jiwa 
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d. Pola penggunaan tanah 

Penggunaan tanah di pekon karang agung sebagian besar di peruntukan 

untuk tanah pertanian (kebun) sedangkan sisianya untuk tanah kering yang 

merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya 

e. Pemilikan ternak 

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk pekon karang agung adalah 

sebagai berikut 

Tabel. 4 

Ayam/itik Kambing Sapi 

472 ekor 91 ekor 1 ekor 

 

C. Interaksi sosial antara masyarakat desa sukaraja dengan masyarakat 

desa karang agung 

Pada dasarnya setiap kehidupan kelompok dalam masyarakat terdapat 

pola-pola Interaksi tertentu yang melibatkan dua orang atau lebih kemudian secara 

bersama-sama memiliki tujan yang diwujudkan dengan suatu tindakan. Dalam 

kehidupan sehari hari Interaksi sosial yang terjalin antar warga sukaraja dan warga 

karang agung di kecamatan semaka tercipta cukup baik dan telah berlangsung 

cukup lama. Masyarakat desa sukaraja hampir 97% penduduknya suku jawa. 

Masyarakat desa karang agung penduduknya bersuku lampung.  

Hubungan  yang berlangsung antar masyarakat desa sukaraja dan karang 

agung dengan latar belakang perbedaan etnis dan budaya penuh dinamika. 

Melalui interaksi sosial yang cukup lama dan mendalam terciptalah tatanan 
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masyarakat yang saling berinteraksi dengan baik.  Interaksi sosial akan terjadi 

apabila masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya saling bekerja sama, 

saling bicara dalam mencapai tujuan bersama.  

Hasil wawancara dengan kepala desa sukaraja bapak boimin, mengatakan: 

“hal yang melatar belakangi pola interaksi sosial antara masyarakat desa 

sukaraja dengan masyarakat desa karang agung yaitu adanya rasa saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai 

kebutuhan bersama. Sebagai contoh kecil ketika ada event olahraga 

sukaraja sebagai pusat desa karena letak kecamatan berada di sukaraja, 

maka sudah sewajaranya dan seharusnya masyarakat sukara dan 

masyarakat yang lainnya khususnya karang agung saling berkordinasi 

untuk menyukseskan kegiatan olahraga di lapangan sukaraja. Dalam 

kegiatan tersebut masyarakat guyup rukun saling bahu membahu dan 

saling bekerja sama satu dengan yang lainnya dalam lingkup berbagai  

perbedaan yang ada di dalam masyarakat”. 

Begitupun Hasil wawancara dengan kepala desa karang agung bapak 

bunyamin, beliau mengatakan,”Warga karang agung sadar bahwa 

individu ataupun kelompok harus saling membutuhkan satu dengan yang 

lainnya karena tujuannya jelas yaitu untuk kesejahteraan dan kedamaian 

bersama. Kerukunan dan gotong royong harus tetap menjadi budaya 

untuk kelangsungan hidup masyarakat”. 

Hambatan dalam proses interaksi sosial melalui kontak dan komunikasi 

berdasarkan observasi dan wawancara yang di lakukan di desa sukaraja dan desa 
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karang agung ditemukan beberapa kendala yaitu Fanatisme yang berlebihan 

karena perbedaan ras, etnis, kebudayaan, agama, dan kepercayaan. 

Hakikat manusia tidak terlepas dari perbedaan yang ada di dalamnya 

temasuk perbedaan Etnis, Agama, Ras dll. Stigma fanatisme telah menjadi 

kerangka fikir di dalam masyarakat. bahkan jika fanatisme yang berlebihan maka 

akan terjadi kontak fisik.  Hal itu yang menjadi kendala pola interaksi antara 

masyarakat karang agung dan masyarakat sukaraja.  

D. Kronologis Konflik Sosial Antar Warga Desa Sukaraja Dan Karang 

Agung 

Konflik sosial selalu hadir ditengah tengah masyarakat dengan berbagai 

macam latar belakang. Konflik yang berbentuk non fisik sampai konflik yang 

berbentuk fisik menjadi dinamika tersendiri bagi masyarakat. seperti halnya 

konflik yang terjadi di desa sukaraja kecamatan semaka kabupaten tanggamus. 

Pihak yang berkonflik yaitu antar warga Desa Sukaraja (Suku Jawa) 

dengan warga desa Karang Agung (Suku Lampung).  Peristiwa tersebut terjadi 

Pada hari Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2014, tepatnya pada hari ketiga 

perayaan Idul fitri. 

Hasil wawancara dengan kepala desa sukaraja bapak boimin , 

mengatakan” Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 juli 2014 hari 

ketiga lebaran. bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu seseorang yang 

bernama syahyani warga pekon Karang Agung Kecamatan Semaka, 

bersama rekannya tertangkap mencuri sepeda motor di sebuah Masjid 

yang pemiliknya sedang melaksanakan shalat maghrib. tertangkap warga 
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dan dihakimi oleh warga sukaraja hingga tewas di Dusun Mojoroto Desa 

Sukaraja. Kemudia ada warga dari pekon padawaras yang melintas 

sambuil menuntun sepeda motor dan bertanya. Warga tersebut bernama 

Reval, reval bertanya tentang kejadian itu, kemudian Warga menduga 

bahwa Reval merupakan rekan Syahyani yang berhasil kabur dan 

berpura-pura bertanya, massa itu pun akhirnya memukuli Reval. Reval 

ikut menjadi korban amuk massa oleh warga Pekon  Sukaraja. Padahal 

antara Reval dan Syahyani tidak ada hubungan sama sekali.
75

 

Tindakan main hakim sendiri serta salah paham tersebut yang 

mengakibatkan terjadinya penyerbuan ke Desa Sukaraja oleh Desa karang agung 

yang ada di Kecamatan Semaka, massa tidak terima terhadap tindakan warga 

Desa Sukaraja yang main hakim sendiri memukuli syahyani alias kudai.  

Fakta-fakta yang ditemukan menyangkut faktor-faktor penyebab konflik 

sesuai hasil wawancara dengan kepala pekon yaitu: 

1. Disebabkan oleh pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh warga 

karang agung terhadap warga sukaraja 

2. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh beberapa warga sukaraja 

terhadap pencuri 

3. Kesalah pahaman warga karang agung dalam menghakimi seseorang yang 

dikiranya teman pencuri  ternyata tidak ada hubungan sama sekali dengan 

pelaku. 
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Konflik tersebut dapat diselesaikan oleh kedua kepala  pekon yakni kepala 

Pekon Sukaraja dan Kepala Pekon Karang Agung. Kedua Kepala Pekon dari 

masing-masing Pekon menempuh proses mediasi untuk  menyatukan pandangan 

pihak yang berkonflik sehingga dapat terwujud keteraturan sosial dan kedamaian. 

Proses penyelesaian konflik melalui mediasi tersebut mampu mengakhiri konflik 

dan menghasilkan maklumat perjanjian damai.  

Menurut warga sukaraja bapak ridwan ”Saya masih waspada dan belum 

bisa bergerak aktif dalam menjalan aktifitas saya meskipun telah ada 

kesepakatan damai
76

”. 

Peristiwa diatas menunjukan bahwa konflik telah selesai dengan cara 

mediasi oleh kedua Kepala Pekon, namun masih terdapat kekhawatiran warga dan  

belum mencapai tingkat keteraturan dan kesatuan antara warga Sukaraja dan 

warga Karang Agung. Sedangkan yang terpenting setelah konflik perlu adanya 

integrasi social. Upaya untuk menindak lanjuti pasca resolusi konflik, maka jalan 

yang ditempuh yakni pembinaan secara rutin kepada masyarakat desa. 

Bapak bunyamin mengatakan” kami (saya dan bapak boimin) telah 

sepakat untuk melakukan pembinaan secara rutin, kepada kepada masing 

masing warga desa. Kami mencoba menanamkan pemahaman kepada 

masyarakat tentang arti pentingnya perbedaan, kesadaran hukum, 

ketergantungan hidup dan lain sebagainya. Kami rutin setiap 2 kali dalam 

sebulan rembuk pekon di balai pekon dengan melibatkan perwakilan 
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Ridwan (warga sukaraja) wawancara pribadi, 10 agustus 2016 
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masyarakat. pembinaan secara rutin tersebut kami harapkan dapat 

menciptakan persatuan dan kesatuan.
77

 

Kedua Kepala Pekon tersebut saling berkordinasi dan saling memberi masukan. 

Kebijakan kedua Kepala Pekon tersebut diharapkan dapat menghasilkan 

masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Sehingga 

terdapat penyesuaian norma-norma yang konsisten dan dapat membentuk struktur 

masyarakat yang jelas. Fakta-fakta yang ditemukan menyangkut Faktor-faktor 

Penyebab Konflik antara warga Pekon Sukaraja dan warga pekon Karang Agung , 

adalah sebagai berikut:  

1. Faktor penyebab utama tejadinya konflik antara masyarakat pekon 

sukaraja dengan masyarakat pekon karang agung disebabkan oleh perilaku 

pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh salah satu warga karang 

agung tergadap warga sukaraja  

2. Peristiwa yang dianggap memicu konflik antara masyarakat pekon 

sukaraja dengan masyarakat pekon karang agung adalah peristiwa main 

hakim sendiri yang dilakukan oleh sekumpulan warga sukaraja sehingga 

menyebabkan kematian oleh pelaku pencuri sepeda motor. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN DAN PROSES INTEGRASI SOSIAL 

PASCA RESOLUSI KONFLIK 

A. Kebijakan-Kebijakan yang dibuat oleh kepala pekon Sukaraja dan 

karang Agung dalam mendorong terwujudnya Integrasi Sosial 

Kebijakan adalah keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang di ambil 

oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memecahkan suatu masalah 

untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan kepala pekon adalah keputusan-

keputusan dan tindakan yang di ambil oleh kepala pekon dalam rangka 

memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan-kebijakan 

yang dibuat untuk mewujudkan harmonisasi antar warga.  

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kedua kepala pekon adalah hasil 

kesepakatan antar kedua kepala pekon sehingga terdapat kesamaan dan 

keseragaman. Kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk menciptakan tatanan 

masyarakat yang sesuai dengan nilai-dn norma sosial. kebijakan yang dibuat 

tentunya mengacu pada peristiwa konflik yang terjadi di kedua pekon. maka dari 

itu, pasca resolusi konflik perlu adanya pembinaan yang intensif yang dilakukan 

oleh kedua kepala pekon. 

Dalam hal ini kepala pekon sukaraja dan karang agung mengambil 

beberapa kebijakan untuk mewujudkan integrasi pasca resousi konflik.  

berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pekon sukaraja Bapak Boimin 

mengatakan, ”saya membuat beberapa kebijakan untuk menciptakan 

keteraturan, persatuan dan kesatuan masyarakat sukaraja dengan 
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masyarakan pekon karang agung, dan kebijakan yang saya buat seragam 

dengan kebijakan yang dibuat oleh bapak bunyamin. Karena kebijakan ini 

hasil kordinasi dan musyawarah saya dan bapak bunyamin”  kebijakan-

kebijakan yang dibuat diantaranya : 

a) Membentuk kelompok tani di masing-masing pekon dalam rangka 

mencapai kesejahteraan penduduk. Usaha untuk menggalakkan 

pembangunan desa meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial 

masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat 

Indonesia, melibatkan beberapa pihak, yaitu pemerintah desa dan warga 

desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan 

kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. 

Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa 

menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Dengan meningkatnya 

perekonomian warga desa maka akan mencegah tingkat kriminalitas 

(pencurian dll). Sehingga masyarakat akan berkembang sesuai deengan 

potensi yang dimilikinya. 

b) Pembinaan masyarakat desa pada bidang keamanan (pembuatan jadwal 

ronda wajib) jika tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi.  

Melalui ronda malam, keamanan desa lebih terjamin dan dapat mencegah 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik 

sosial.  

c) Pembinaan masyarakat pada bidang agama 
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Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan 

pemuda dan warga desa. Contohnya mengadakan pengajian setiap minggu 

serta kerja bakti. Melalui penanaman nilai-nilai keagamaan pada kegiatan 

pengajian, maka pemikiran dan tingkat kesadaran masyarakat akan 

meningkat dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial. 

d) Pembentukan dan pembinaan rutin kepada para pemuda guna 

menanamkan nilai-nilai hukum, nilai dan norma sosial serta nilai toleransi.  

e) Menghidupkan kembali kegiatan gotong royong bersih desa pada hari 

jum’at
78

 

Beliau menambahkan” saya sebagai kepala pekon sudah sepantasnya 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. permasalahan 

sosial termasuk konflik sosial, saya harus tanggap dan harus saya tindak 

lanjuti untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Maka dari itu saya 

menerapkan beberapa kebijakan tersebut dan saya mulai sosialisasikan 

kepada masyarakat serta melakukan pembinaan serta pengawasan intens 

kepada masyarakat. 

Begitupun kepala pekon karang agung bapak bunyamin: Beliau 

menambahkan” saya miris melihat warga saya melakukan aksi pencurian  seperti 

itu, dan saya fikir ini harus jadi yang terakhir dan tidak boleh terulang kembali. 

Maka dari itu saya harus selalu dekat dengan  masyarakat aktif memulai obrolan 
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obrolan ringan dalam rangka membinan warga saya untuk tetap berperilaku 

sesuai dengan nilai dan norma sosial.  

Berdasarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kedua kepala 

pekon pasca resolusi konflik jika di analisis maka kebijakan tersebut lebih 

mendekatkan pada pendekatan secara emosional untuk mewujudkan integrasi 

sosial (keteraturan sosial).  

kebijakan tersebut lebih menekankan pada upaya pembinaan untuk 

menyampaikan pemahaman tentang arti pentingnya integrasi dan partisipasi. 

Dalam rangka menciptakan dan memlihara keteraturan sosial, seluruh komponen 

masyarakat berperan aktif melaksanakan pengawasan sosial, terutama 

pengawasan resmi oleh aparat pemerintah.  

Kebijakakan-kebijakan diatas mampu mengendalikan dan memanajemen 

konflik yang akan berlangsung. Pemahaman masyarakat yang baik tentang 

kesadaran hukum akan menciptakan keamanan bagi warga pekon. sehingga 

potensi konflik dapat ditekan dan tidak mencuat kepermukaan masyarakat.  

Seperti yang diungkapkan oleh fajli warga Karang Agung” perbuatan 

pembegalan itu melanggar hukum dan main hakim sendiri juga melanggar 

hukum. Maka sudah seharusnya jika ada tindakan yang melanggar hukum 

kam menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Maka dari itu, 

lebih baik saya jadi warga baik-baik dari pada  punya masalah hukum. 
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Hasil wawancara di atas menunjukan  sikap sadar warga terhadap 

kesadaran hukum yang berlaku. Pemahaman seperti itu, akan memunculkan sikap 

yang sesuai dengan nilai dan norma sosial serta sikap tidak melanggar hukum.   

B. Langkah-langkah kepala pekon dalam mensosialisasikan Kebijakan 

yang telah di buat 

Kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan agar mencapai tujuan.  

Langkah langkah sebelum melaksanakan kebijakan, maka sasaran harus 

mengetahui kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu, pihak yang membuat 

kebijakan harus mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat. Sosialiasi yang 

dilakukan oleh kedua kepala pekon harus melibatkan seluruh komponen 

masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan serta pengawasan akan mewujudkan 

masyarakat yang terintegritas. Kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan diatas 

memuat nilai dan norma sosial. guna menciptakan tatanan masyarakat yang 

korporatif dan sesuai dengan nilai serta norma sosial. sehingga langkah sosialisasi 

harus mengena kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Bapak Boimin  mengatakan” langkah saya untuk mensosialisasikan 

kebijakan-kebijakan yang saya buat yaitu melalui rembuk pekon yang 

rutin dilaksanakan pada 2 kali dalam sebulan di balai pekon sukaraja. 

Mereka harus paham tentang apa yang saya buat, serta dapat di diikuti 

oleh warga saya. Sehingga mereka tidak bertanya lagi tentang apa yang 

saya lakukan. Mereka akan mendapat pembinaan dan pemahaman terkait 

kebijakan yang saya maksud.
79
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Begitupun bapak bunyamin mengatakan” saya mensosialisasikan 

kebijakan yang saya buat dengan cara saling berkordinasi dengan karang 

RW, RT, karang taruna , dan para tokoh masyarakat.  saya 

mensosilisasikan kebijkan yang saya buat di balai pekon mereka harus 

paham dan mengerti arti pentingnya hidup saling ketergantungan dan 

saling membutuhkan satu dengan yang lain.
80

 

Masyarakat harus beperan aktif dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh 

kepala pekon. keterlibatan masyarakat akan menentukan berhasil atau tidaknya 

proses penerapan berlangsung. Karena tingkat kesadaran masyarakat sangat 

diperlukan dalam menentukan masarakat yang terintegritas. Tingkat interaksi dan 

kontak sosial harus bersifat kooperatif dan toleransi.  

Bapak Tejo (warga Pekon Sukaraja) mengatakan” saya mengetahui 

kebijakan atau usaha yang dilakukan oleh bapak boimin, Beliau 

mengaktifkan kembali kegiatan ronda, gotong royong dan terus 

bersinggungan langsung di tengah-tengah aktifitas masyarakat. beliau 

rutin memberikan pembinaan kepada kami, kami mengetahui apa yang 

dilakukan oleh beliau yaitu untuk kebaikan kami kedepannya.
81

 

Masyarakat yang terlibat aktif dalam sosialisi mengakui bahwa upaya yang 

dilakukan oleh Bapak Boimin adalah yang terbaik. Maka dari itu, masyarakat 

terlibat aktif dalam proses pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh 
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bapak boimin. Pada pembinaan yang rutin tersebut pola pikir masyarakat 

terbentuk menjadi sikap yang menjunjung tinggo toleransi dan kerja sama. 

Begitupun warga pekon karang agung imron mengatakan”saya 

berpartisipasi aktif pada setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh bapak 

bunyamin. Seperti menghidupkan kembali kegiata ronda, pengajian, adanya 

kelompok tani serta pembinaan yang rutin pada kegiatan rembuk pekon.  

Kebijakan tersebut tentunya akan membina saya kedepannya dalam berperilaku 

sesuai dengan nilai dan norma. Maka dari itu, kebijakan tersebut tentunya yang 

terbaik bagi saya dan warga yang lainnya. 

Langkah sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing kepala pekon 

dengan melibatkan pihak aparatur pekon mengena kepada sasaran. Hal itu terlihat 

dari pemahaman yang diketahui oleh masing-masing warga pekon. warga 

berperan aktif dalam proses sosialisai yang dilakukan oleh kedua kepala pekon. 

karena masyarakat mengetahui beberapa kebijakan yang telah disosialisasikan,.  

C. Tingkat Keberhasilan integrasi sosial terhadap masyarakat pada kedua 

pekon  

Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur 

yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola 

kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Pada proses integrasi 

sosial, terdapat kondisi/keadaan dimana kelompok-kelompok etnik berdaptasi dan 

bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat namun masih 

tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Keberhasilan suatu 
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integrasi sosial  tidak lepas dari partisipasi anggota masyarakat, baik sebagai 

kesatuan system maupun sebagai individu. Oleh karena itu, kesadaran dari 

masyarakat dan ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembinaan merupakan 

kunci dari integrasi sosial.  

seperti yang diungkapkan oleh bapak Suroso “Bapak boimin sering 

mengadakan rembuk pekon dan memberi pemahaman kepada kami semua. 

Kami aktif teribat pada proes pembinaan. Karena kami tahu itu adalah 

usaha untuk mewujudkan kenyamanan dan kedamaian.  

Integrasi sosial merupakan suatu proses yang tidak pernah selesai dan 

terlangsung terus menerus. Integrasi sosial akan berlangsung dengan baik, jika 

pemahaman dan sikap masyarakat serta kesadaran yang tinggi akan arti 

pentingnya hidup dalam Bineka Tunggal Ika. Sikap saling ketergantungan antar 

masing-masing individu akan menjadikan interaksi dan kontak sosial serta 

peleburan menjadi sarat utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pekon sukaraja bapak boimin 

“bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa disetiap jaga/lingkungan 

di pekon sukaraja sering melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada 

masyarakat. Melalui kegiatan keagamaan misalnya pada waktu selesai 

pengajian dan yasinan serta pada saat kerja bakti pada hari jumat di balai 

kecamatan dan balai pekon”.  

Kondisi diatas menunjukan proses integrasi sosial dengan saling sinergi antara 

kedua pekon dan warga dari kedua pekon. Sehingga lebih dekat dengan 

masyarakatnya dan kegiatan penuh dapat dukungan dari masyarakat. sehingga 
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terciptanya hubungan dan komunikasi, baik secara langsung antara masyarakat 

dan pemerintahnya. Hal ini pula yang menentukan dan menciptakan kondisi yang 

aman, tentram, dan tertib di masing-masing pekon dikecamatan Semaka.   

 hal tersebut dapat terjadi melalui kerjasama, akomodasi dan koordinasi 

dan asimilasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang terjadi antar warga 

sukaraja dengan warga karang agung yaitu dilihat dari proses-Proses integrasi 

sosial yang terjadi. Proses integrasi sosial yang terjadi yaitu melalui kerjasama, 

toleransi, akomodasi dan koordinasi. 

1. Kerjasama 

Kerjasama yang berlangsung antar warga Sukaraja dengan warga Karang 

Agung yaitu, kerja sama pada kegiatan kegiatan olah raga (Tanggamus 

Cup dan Semaka Cup). Pada kegiatan tersebut melibatkan perwakilan 

kepanitian dari warga Desa Sukaraja dan Karang Agung. Sebagaimana 

yang di ungkapkan oleh seorang informan yang bernama Wahyudi 

menjelaskan bahwa: 

“Kami sudah menjalin hubungan baik tidak ada permasalahan, seperti 

halnya pada event bupati cup dan semaka cup kami terlibat langsung 

dengan beberapa warga karang agung untuk menjadi panitia pada event 

tersebut. Kami saling bekerja sama dan merasa saling membutuhkan. 

Kami sadar bahwa dengan kerja sama dan saling memahami kami 

merasakan kebersamaan
82

”. 
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Kondisi diatas menunjukan bahwa tatanan masyarakat sudah kondusif 

dalam mampu menjalin hubungan baik dengan cara kerjasama.  

2. Toleransi 

Toleransi adalah sikap dan perbuatan manusia yang melarang adanya 

diskriminasi terhadap kelompok kelompok  yang berbeda. Maka dari itu, toleransi 

harus menjadi acuan bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang ada 

antar masyarakat. perbedaan itu dapat berupa budaya, bahasa dan suku bangsa. 

Melalui sikap Sikap toleransi akan menciptakan kerukunan hidup antar warga, 

saling menghormati perbedaan serta tenggang rasa antar warga.  

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh seorang informan yang bernama 

Bapak Ali (warga Sukaraja) menjelaskan bahwa” Toleransi yang terjadi 

antara warga Sukaraja dan warga Karang Agung menurut saya sudah ada 

sperti halnya ketika saya dan kawan kawan bermusyawarah di desa 

karang agung. kebiasaan budaya masyarakat jawa yaitu dalam berbicara 

lemah lembut dan tidak terlalu keras. Tidak seperti budaya orang lampung 

yang sangat keras suaranya saat berbicara namun kami sangat 

menghargai hal itu. Karena kami sadar perbedaan yang ada dalam hidup 

ini adalah anugerah yang harus kita syukuri
83

.  

Begitupun yang disampaikan oleh bapak M. jainuri (warga Pekon Karang 

Agung) ”Kami harus menjunjung tinggi toleransi kami sadar antara 

warga Sukaraja dan Karang Agung berbeda suku dan budaya. Kami harus 
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saling menghormati agar kami rukun dalam menjalani hidup.misalkan 

ketika saya silaturahim di  desa sukaraja saya diajak nonton wayang kulit 

yang itu merupakan kebudayaan suku jawa, namun saya suka dan 

menhormati budaya yang ada.
84

 

Setelah pembinaan yang dilakukan oleh kepala pekon secara rutin dapat 

membuahkan hasil yang baik. Hal itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman 

toleransi masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang ada. Warga sukaraja 

sudah bergaul lebih leluasa dengan warga karang agung tanpa memandang 

perbedaan yang ada. Pola pergaulan yang terbentuk tidak mengelompok dan 

membaur di tengah tengah warga yang notabennya berbeda suku. 

 Warga sukaraja bersuku jawa dan warga karang agung bersuku lampung. 

Serta penggunaan nada bahasa yang keras dan lembut menjadi perbedaan diantara 

keduanya. Kerangka berfikir masyarakat sudah baik hal itu terbukti masing-

masing dari merek mampu menerima perbedaan diantara keduanya. Toleransi 

yang cukup tinggi akan mengakibatkan rasa saling menghargai dan saling 

melengkapi kekurangan satu dengan kekurangan yang lainnya. Persesuaian antar 

masyarakat yang berlangsung menunjukan syarat awal terwujudnya integrasi 

sosial. 

3. Akomodasi 

Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat 

dua atau lebih individu atau kelompok yang  berusaha untuk saling menyesuaikan 

                                                           
84

M. Jainuri, wawancara pribadi,  10 agustus 2016 



 
80 

 

diri, tidak saling mengganggu dengan cara saling menjaga, mengurangi atau 

menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada, sehingga 

tercapai kestabilan (keseimbangan). Wujud akomodasi yang terjadi antar warga 

sukaraja dan warga karang agung yakni adanya aturan yang diberlakukan tentang 

kewajiban warga desa sukaraja dan karang agung dimasing masing desa untuk 

melakukan ronda malam dan gotong royong bersih desa dan kecamatan. Pihak 

yang tidak dapat berpartisipasi akan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp, 

25000. Aturan tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan keamanan di masing 

masing desa.  

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh seorang informan yang bernama 

toni warga sukaraja menjelaskan bahwa” kami menyesuaikan diri dengan 

adanya aturan  wajib jika tidak dilaksanakan dikenakan sanksi sebesar 

Rp25000. Aturan tersebut yaitu ronda malam dan bersih desa serta balai 

kecamatan. Karena kami tahu aturan tersebut untuk membuat desa aman 

dan bersih. Aturan tersebut saya laksanakan dan ikut berpartisipasi 

aktif.
85

 

Wujud akomodasi dapat terlihat dengan jelas melalui aturan ronda malam dan jika 

tidak dapat melaksanakan maka dikenakan sanksi. Aturan tersebut menjadi 

tanggung jawab bersama warga sukaraja dala rangka meningkatkan dan menjaga 

keamanan warga di kedua pekon. Dengan adanya ronda malam maka konflik 
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dapat dicegah dan dapat dikendalikan dengan baik. Serta menekan hal yang 

sifatnya buruk.  

4. Kordinasi 

 Kordinasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh banyak pihak, untuk 

mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak 

terjadi kesalahan dalam bekerja. Seperti halnya kordinasi yng terjadi antar warga 

sukaraja dan warga karang agung.  

seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendra Warga Karang Agung 

mengatakan” Kami selalu menjalin kordinasi dan tukar pikiran dengan 

bapak kepala pekon dan juga warga sukaraja serta karang agung , 

misalkan tentang keamanan, kegiatan sepak bola, dan agenda agenda 

pada hari besar umat islam seperti pengajian akbar yang melibatkan 

seluruh warga di kecamatan semaka dll
86

. 

Kordinasi yang dilakukan dalam rangka evaluasi dan proyeksi sejauh mana pola 

interaksi dan kontak sosial sesuai dengan nilai dan norma. Kordinasi wajib 

disadarai dan dilaksanakan oleh masing-masing warga di kedua pekon. Dengan 

adanya kordinasi proses sosial yang henddak menyimpang dapat di manajemen 

dengan baik sehingga proses sosial berjalan sesuai dengan aturan. Melalui 

kordinasi warga akan sama-sama sadar akan saling ketergantungan, saling 

mengingatkan, saling menasihati dan saling mengajak pada kebaikan.  

                                                           
86

Hendra, warga Karang Agung, wawancara pribadi  10 agustus 2016 

 



 
82 

 

D. Kondisi Masyarakat Yang Menunjukan Terjadi Atau Tidak Terjadinya 

Integrasi Sosial 

Kehidupan masyarakat antar warga sukaraja dan warga karang agung 

dapat dikatakan harmonis karena pola hubungan antar kedua pekon  sudah 

bersinergi dengan baik. Melalui penerapan kebijakan yang dilakukan oleh kedua 

kepala pekon membuahkan hasil yang baik.  Seperti yang diketahui, bahwasannya 

warga sukaraja dan warga karang agung terdapat beberapa perbedaan seperti suku 

budaya dan bahasa daerah. Namun mereka masing masing mempunyai sikap 

toleransi, saing menghargai, saling menghormati dan saling berkerja sama.  

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Burhan (warga Karang Agung) 

“Kondisi sosial yang terjadi saat ini yakni adanya gotong royong, bersih 

desa, dan balai Kecamatan Semaka. Pada kondisi tersebut kami saling 

bekerja sama seperti tidak ada perbedaan. Saling bantu membantu satu 

dengan yang lainnya kami tidak merasakan kelelahan karena kami 

merasakan kekeluargaan yang terwujud. kami sadar kami saling 

membutuhkan satu dengan yang lain dan tidak dapat hidup sendiri. 

Meskipun terkadang terdapat beberapa permasalahan ketika ada 

permainan burung dara dengan pihak karang agung namun dapat kita 

selesaikan dengan ngobrol santai dan tidak berujung pada kekerasan
87

. 

Dari hasil wawancara di atas menunjukan pola hidup masyarakat sudah 

harmonis dan sesuai dengan nilai dan norma sosial. kesadaran tinggi yang dimiliki 

oleh warga desa menjadi kekuatan utama terwujudnya integrasi sosial. Pada 
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kondisi seperti itu, hubungan yang terjadi antar warga sukaraja dan warga karang 

agung sudah berjalan dengan baik. Dalam pergaulan sehari hari tidak terdapat lagi 

pengelompokan atas dasar persamaan suku dan budaya. Melainkan sudah 

membaur dalam bingkai bineka tunggal ika. Sebelum adanay konflik sosial antar 

warga sukaraja dan warga karang agung, masing-masing warga terjadi 

pengelompokan serta menjunjung tinggi suku dan budaya masing-masing. 

Menjunjung tinggi bahasa serta perilaku masing-masing. Egosentris masyarakat 

cukup tinggi dan menutup diri untuk menerima perbedaan yang ada. 

Namun, pasca resolusi konflik dengan kesadaran warga bahwa konflik 

ternyata membuat kerugian yang melibatkan banyak warga, masyarakat sadar 

bahwa konflik berakibat negatif. Namun jika dianalisis lebih dalam lagi ternyata 

melalui konflik tingkat keteraturan, penyesuaian masyarakat terintegritas dengan 

baik. Masyarakat menjadi satu keatuan sistem yang harus menjunjung tinggi 

toleransi, perbedaan serta harus bekerja sama dalam menjcapai tujuan bersama. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hadi warga Sukaraja” Ada beberapa 

pengelompokan sebelum terjadinya konflik pada waktu itu, namun setelah 

konflik selesai dan kami mengikuti pembinaan rutin yang dilakukan oleh 

pak boimin maka pengelompokan itu sudah tidak ada dan warga sudah 

membaur seperti tidak ada perbedaan. 

Pola hubungan interaksi antar Warga Sukaraja dan warga Karang Agung 

sudah terbentuk melalui beberapa kegiatan. Wujud harmonisasi antar keduanya 

diperoleh melalui kerja sama, toleransi dan semangat kesadaran untuk hidup 

bersama. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kepala pekon turut andil dalam 
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menentukan proses keberlangsungan integrasi. Serta pendampingan intens yang 

dilakukan oleh kepala pekon dengan turun langsungnya bapak kepala pekon 

dalam aktifitas keseharian masyarakat. 

kondisi integrasi sosial yang berlangsung tentunya akan menggambarkan 

sikap kerja sama dan saling terlibat aktif dalam setiap agenda. Pada kondisi 

tersebut interaksi dan kontak sosial berlangsung dalam masyarakat.  kedua warga 

pekon tersebut mempunyai perbedaan suku. Menjadi tantangan tersendiri dalam 

berinteraksi. Maka dari itu proses integrasi dapat berjalan dengan baik ketika 

masyarakat mampu memahami perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. 

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ruli warga Karang Agung” Perlu 

diketaui, Warga sukaraja yang didominasi oleh suku jawa dan warga 

Karang Agung yang didominasi oleh suku Lampung, pada saat ini 

hubungan antar etnik sudah cukup baik. Ketika warga karang agung 

mengadakan hajatan (riungan) mereka menggunakan isi acara kuda 

kepang dan yang kulit. Dengan kondisi seperti itu, artinya Masyarakat 

karang agung sudah mengenal budaya wayang dan kuda kepang yang itu 

budaya dari suku jawa. Begitupun baliknya ketika hari lebaran warga 

sukaraja mengadakan kegiatan pucang, masyarakat sukaraja juga ada 

yang mengikurti persilatan daerah asli lampung. 

 Keterlibatan masyarakat dimasing-masing warga pekon yang ada di 

kecamatan semaka khususnya pekon Karang Agung dan Pekon Sukaraja dalam 

penyelenggaraan kegiatan event olahraga, kerja bakti (gotong royong), dan ronda 

malam memberikan andil dalam perkembangannya. Serta proses pengenalan 
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budaya masing-masing dan dapat diterima dengan baik oleh warrga. Artinya 

proses integrasi sosial dapat berjalan dengan baik dan itu dibuktikan dengan 

kondisi sosial antar warga Pekon Sukaraja dan warga Pekon Karang Agung. 

Komponen masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan 

tersebut meliputi para tokoh masyarakat, pemuda karang taruna dan masyarakat 

pada umunya.   

Dari pengamatan peneliti maka pola hubungan yang terjadi adalah simetris 

atau seimbang, tidak ada yang disubordinalkan, mereka semua bebas untuk terus 

berkembang, tidak ada suku yang mendominasi walau jumlah mereka mungkin 

bisa saja mayoritas. 

Warga Sukaraja dan Karang Agung dalam menjalani kehidupan sehari- 

harinya pasti mempunyai kegiatan- kegiatan sosial yang melibatkan orang- orang 

yang tinggal dan masuk dalam komunitas masyarakat diwilayah dimana mereka 

berdomisili, dari sini peneliti melihat sebagai gambaran penarimaan masyarakat 

terhadap orang Jawa di sukraja. Suku Jawa sebagai salah satu suku mayoritas di 

pekon sukaraja telah menunjukkan kerjasama yang baik dengan dasar hubungan 

sosial kemanusiaan antara satu dengan lainnya.  

Dari beberapa informasi yang peneliti himpun, tidak ada satu informasi 

yang mengindikasikan akan kesan jelek terhadap kerjasama yang ditunjukkan 

oleh masyarakat Jawa, atas kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakatan di lokasi 

penelitian. Beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan di lokasi penelitian. 

Beberapa kegiatan sosial umpamanya kerja bakti mingguan setiap hari minggu, 

memperbaiki jalan dan ikut serta dalam rapat- rapat yang dilakukan oleh aparat 
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desa. Begitupun sebaliknya kerja sama yang ditunjukan oleh warga karang agung 

yang notabennya bersuku jawa memperlihatkan bentuk kooperatif dan saling 

menjaga keteraturan masyarakat dengan warga bersuku jawa. Hal itu terlihat pula 

melalui interaksi yang bermuatan nilai toleransi dan saling menghargai. 

Interaksi sosial yang terbentuk membuktikan bahwa warga suku Jawa dan 

warga suku lampung menganggap diri mereka merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kelompok masyarakat yang lain di desa- desa kecamatan Semaka, 

sehingga setiap ada kegiatan- kegiatan sosial yang melibatkan orang banyak 

mereka harus ikut terlibat di dalamnya. 

Sepertihalnya dalam Kegiatan prekonomian, yang melibatkan antara satu 

orang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lain dengan 

kepentingan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup. Bagi orang Jawa 

(warga Sukaraja), maupun warga Lampung (warga Karang Agung)  kegiatan 

ekonominya tidak dapat dipisahkan dengan profesi bercocok tanam, karena 

sumber pendapat utama mereka adalah dengan bertani. Begitu juga dengan 

masyarakat dari suku lain yang berprofesi sebagai petani sehingga mereka dengan 

yang lainnya saling bekerjasama. Kegiatan bercocok tanam terakomodir melalui 

kelompok tani baik warga sukaraja maupun warga karang agung. 

Begitu intimnya kerjasama mereka, dalam kegiatan bertani misalnya, 

sehingga ketika musim panen tiba maka yang terlihat adalah banyaknya 

masyarakat yang saling membahu membantu yang lainnya. Contoh ketika padi 

siap untuk dipanen maka kita akan mendengar istilah “nggarap” yang mereka 

dibayar untuk membantu dalam proses panen padi. Beberapa informan 
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mengatakan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama dan sepertinya akan 

berlangsung lama. Realitas ini juga sebagaimana peneliti selalu saksikan ketika 

melakukan kunjungan lapangan, menunjukkan hubungan kerjasama yang 

harmonis antara orang jawa (warga Sukaraja) dengan orang lampung (warga 

Karang Agung) masyarakat yang berasal dari suku yang berebeda namun 

berdomisili kecamatan yang sama.  

Toleransi merupakan suatu sikap saling menghargai perbedaan-perbedaan 

yang terdapat dalam masyarakat. Dalam bentuk ini, masyarakat harus saling 

menghargai satu sama lainnya. Apa yang dianutnya, apa yang dipercayainya, dan 

sebagainya. Sebagai contoh, masyarakat di kecamatan semaka terdiri dari 

beberapa suku bangsa, namun karena mereka telah hidup bersama dalam waktu 

yang cukup lama sehingga mereka saling memahami dan toleransi secara tak 

langsung menjadi sesuatu yang menyatukan mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam peneliti- an 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kedua kepala pekon mampu 

membawa perubahan yang integratif bagi masyarakat di kedua pekon. Kebijakan 

tersebut lebih menitikberatkan pada pembinaan yang intensif kepada masyarakat. 

pasca dilakukan pembinan juga terdapat pengawasan dan pandampingan. 

Kebijakan kebijakan tersebut yaitu:  

a. Membentuk kelompok tani di masing-masing pekon dalam rangka 

mencapai kesejahteraan penduduk. 

b. Pembinaan masyarakat desa pada bidang keamanan (pembuatan jadwal 

ronda wajib) jika tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi. 

c. Pembinaan masyarakat pada bidang agama (membentuk kelompok 

pengajian) 

d. Pembentukan dan pembinaan rutin kepada para pemuda (pembentukan 

karang taruna) 

e. Menghidupkan kembali kegiatan gotong royong bersih desa dan 

kecamatan pada hari jum’at. 

Kebijakan-kebijakan tersebut disosialisasikan keseluruh komponen 

masyarakat dengan melibatkan aparatur pemerintahan pekon (seperti RT dan 

RW). Kebijakan tersebut dipaparkan dan dimusyawarahkan pada rembuk pekon 
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dibalai pekon. sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan yang dibuat dan 

harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat.  

Tingkat keberhasilan integrasi sosial terlihat dari beberapa proses yang 

dilalui di dalam masyarakat seperti: Kerjasama, Toleransi, Akomodasi, Kordinasi. 

Proses tersebut terwujud ditengah-tengah dimasyarakat. Melalui proses tersebut 

masyarakat terintegrasitas dan menjadi satu kesatuan sistem. Nilai dan norma 

menjadi acuan dasar individu komunal dalam menjalankan aktifitas sehari-hari di 

masyarakat. 

Secara umum hubungan (integrasi) sosial antara masyarakat sukaraja dan 

karang agung di kecamatan semaka kabupaten tanggamus berjalan dengan baik. 

Hal itu ditandai dengan tingginya intensitas interaksi sosial antar masyarakat, 

tidak terjadi jarak sosial dan upaya menjaga keamanan dan harmoni bersama. 

Interaksi dan keriasama antara masyarakat berjalan dengan baik. Kesadaran 

masyarakat untuk hidup bersama sudah terlihat dari mereka, sikap mereka yang 

menerima dan manghargai budaya luar . 

Proses penyesuaian warga terhadap aturan yang berlaku mulai terwujud. 

Seperti adanya aturan tentang ronda malam ketika yang tidak mengikuti ronda 

akan dikanakan sanksi. Dalam setiap interaksi sosial selalu berkordinasi dan tukar 

pikiran dengan warga yang lainnya. Sehingga rasa persatuan dan kesatuan 

tercipta. 

Kondisi sosial lainnya seperti tidak ada pengelompokan sesama suku dan 

budaya. Masyarakat saling membaur dan saling menghormati budaya yang ada. 
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Dengan demikian, Integrasi sosial yang berlangsung antar kedua warga pekon 

mampu mencegah dan mengendalikan konflik. 

B. SARAN  

Setelah mengambil beberapa kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis 

menyampaikan beberapa saran sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan 

nyata, sehingga apa yang terkandung dalam skripsi ini benar-benar dapat 

memberikan sumbangan dalam menciptakan kesejahteraan baik lahir maupun 

batin. Saran- saran tersebut sebagai berikut:  

1. Untuk terus mempertahankan integrasi sosial yang terjadi, maka 

diperlukan peran serta pemerintah serta lembaga- lembaga masyarakat 

yang ada. Mengingat berbagai macam pengaruh dari luar yang mengancam 

kesatuan masyarakat.  

2. Bagi masyarakat sukaraja dan karang agung harus tetap berperilaku sesuai 

dengan nilai norma sosial, serta tidak mudah terpengaruh dengan berbagai 

issu yang terjadi diberbagai daerah yang melibatkan konflik antar suku.  

3. Bagi masyarakat sukaraja dan karang agung harus tetap menjaga tali 

persaudaraan, toleransi, sikap saling menghormati, menghargai, dan sadar 

hukum. Sehingga mampu menangkan kemungkinan terjadinya konflik 

sosial. 

Akhir kata semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini 

dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi terutama 

bagi penyusun, pembaca dan juga yang mengoreksinya. 

 


