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Teras Kelas XI Sosiologi KD 3.5 Integrasi dan Reintegrasi 

Sosial 

 

Sobat teras, pada bab ini sobat teras akan belajar tentang integrase social 

dan reintegrasi social yang terjadi dalam masayrakat. Anda juga akan mempelajari 

pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi social sebagai upaya 

pemecahan permasalahan konflik dan kekerasan sehingga terbentuk kehidupan 

masyarakat yang damai. 

A. Konflik Bersifat Kekerasan dan Dampaknya Terhadap 

Perpecahan atau Disintegrasi Sosial 

 

Integrasi  Sosial Pengertian Integrasi Sosial 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa integrasi adalah 

pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. 

Istilah pembauran tersebut mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, 

menyatu, atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Dengan demikian, integrasi 

merujuk pada masuk, menyesuaikan, atau meleburnya dua atau 

  

lebih hal yang berbeda sehingga menjadi seperti satu. Dari uraian tersebut, kita 
dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-

unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-

unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, 

etnik, agama, bahasa, kebisaan, sistem nilai, dan norma. 

 

Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat 

tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk 

nilai-nilai, norma-norma, dan pranata- pranata sosial. Menurut William F. Ogburn 

dan Mayer Nimkof, syarat terwujudnya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 
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1) Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-

kebutuhan di antara mereka. 

2) Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (konsensus) bersama 

mengenai norma dan nilai- nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan 

pedoman 

3) Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, 

dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. 

 

Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat, tergantung pada 

faktor-faktor berikut. 

1) Homogenitas kelompok 

2) Besar kecilnya kelompok 

3) Mobilitas geografis 

4) Efektivitas komunikasi 

 

Bentuk-Bentuk Integrasi Sosial 

 
Integrasi sosial dapat terjadi dalam tiga bentuk berikut. 

1) Integrasi Normatif, integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi 

yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam 

hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. 

2) Integrasi Fungsional, integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi 

tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan 

mengedepankan fungsi dari masing- masing pihak yang ada dalam sebuah 

masyarakat. 

3) Integrasi koersif, integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang 

dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif 

(kekerasan). 

 

Proses Integrasi Sosial 

 

Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. 

 

Akulturasi. 

Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila 

kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing 

yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing 

itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun 

umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan 

itu sendiri. 
Asimilasi. 

Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-

usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau 

kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-

sikap yang sama, walau terkadang bersifat emosional, dengan tujuan mencapai 

kesatuan (integrasi) 
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Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat 

berikut ini. 

1) Tidak ada hambatan geografis, seperti daerah yang sulit dijangkau 

2) Kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. 

3) Adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama 

4) Adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu 

5) Kebudayaan itu bersifat kebendaan 

 

Akomodasi 

Soerjono Soekanto mengartikan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia 

untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi di dalam 

masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa 

menghancurkan pihak lawan. 

 
Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Sosial 

 

Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor 

1) Toleransi terhadap perbedaan 

2) Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi 

3) Sikap saling menghargai orang lain 

4) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat 

5) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan 

6) Perkawinan campuran (amalgamation) 

7) Adanya musuh bersama dari luar 

 

Disintegrasi Sosial 

 

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem 

sosialnya, termasuk nilai- nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat. Demikian, perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam 

masyarakat. Kondisi ini oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai disorganisasi atau 

disintegrasi sosial. Awal terjadinya kondisi ini adalah situasi di mana ada 

ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat karena salah 

satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. 

 
Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan 

akan menjadi chaos (kacau). Pada keadaan yang demikian, akan dijumpai anomie 

(tanpa aturan), yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai 

pegangan mengenai apa yang baik dan buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa 

yang benar dan salah. Hal itu berakibat pada ketidakmampuan anggota 



 

Sociology | Senior High School  | Created by : terassos28@gmail.com 

masyarakat untuk mengukur tindakan-tindakannya. Mereka tidak mampu 

melihat dengan jelas batasan antara yang baik dan buruk. 

 

 

Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat antara lain dapat berbentuk pergolakan, demonstrasi yang anarkis, 

kriminalitas, dan kenakalan. Situasi disintegrasi biasanya ditandai oleh hal-hal 

berikut. 

1) Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang 

berlaku di dalam masyarakat 

2) Timbul ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tujuan 

sehingga hilang rasa kesatupaduan dan solidaritas dalam kelompok 

3) Sanksi yang diberikan pada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan 

konsekuen sehingga ada kesan bahwa sanksi sudah tidak berfungsi lagi 

4) Menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat, 

sehingga warga masyarakat bingung siapa yang bisa dijadikan panutan atau 

teladan 
 

B. Perdamaian dan Integrasi atau Kohesi Sosial 
 

Perdamaian 
Konflik dan perdamaian adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika terjadi suatu 

konflik maka ada upaya untuk menciptakan perdamaian. Untuk meredam sebuah 

konflik, perdamaian menjadi mungkin untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya perdamaian maka akan timbul harmonisasi sosial dalam 

masyarakat. 

 

Integrasi atau Kohesi Sosial 

Istilah integrasi ini berasal dari teori fungsionalisme struktural. Asumsi dasar dari 

teori ini adalah suatu keseluruhan terdiri dari bagian-bagian masing-masing dan 

bagian-bagian itu berhubungan satu sama lain. Setiap bagian itu harus berfungsi 

dan fungsional supaya keseluruhan itu bisa bertahan dan bisa menjalankan 
fungsinya dengan baik. Kalau keseluruhan bisa berfungsi dengan baik, terjadilah 

apa yang dinamakan integrasi sosial, kohesi sosial, atau keseimbangan sosial 

(equiblibrium). Tujuan dari integrasi sosial adalah fungsionalisasi dari bagian-

bagian di samping mencegah terjadinya konflik, khususnya di antara komponen-

komponen berbeda yang membentuk kesatuan itu. Berikut pengertian integrasi 

sosial menurut para ahli Klik di Sini. Integrasi sosial berarti kesatuan di dalam 

kehidupan bersama baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun 

mikro, kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda. Istilah lain untuk 

menyebut integrasi sosial adalah kohesi sosial. 

  

Untuk mengurangi perselisihan yang mengarah pada integrasi atau kohesi sosial, 

ada empat elemen yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 

1) Terpenuhinya hak asasi manusia 
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2) Menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang 

3) Tidak adanya diskriminasi 

4) Adanya partisipasi aktif atau keikutsertaan individu 

 

 

 

Integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur 

yang sama. Unsur- unsur yang sama tersebut antara lain sebagai berikut. 

1) Kesamaan wilayah dan tempat tinggal 

2) Pengalaman yang sama pada masa lampau 

3) Kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa 

4) Adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama 

 

C. Pemulihan (Recovery), Rehabilitasi, Reintegrasi, dan 

Transformasi Sosial 
 

Pemulihan (Recovery) 

Upaya menangani konflik ini merupakan tanggung jawab bersama baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 

Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Peraturan Pemerintah tersebut 

mengatur bahwa pemulihan pasca konflik menjadi kewajiban pemerintah dan 

pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai 

dengan kewenangannya. Pemulihan pasca konflik tersebut meliputi rekonsiliasi, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan pasca konflik bertujuan membangun 

masyarakat Indonesia yang cinta damai. 

 

Rekonsiliasi 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial Pasal 37, disebutkan pada Ayat (1) pemerintah dan 

pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai 

dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi (ganti kerugian), atau 

pemaafan. Adapun pada pasal 37 undang-undang yang sama, Ayat (2) berbunyi 

bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi/pranata adat 

dan atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. 

 

Rehabilitasi 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial, pasal 38 menyatakan pemerintah dan pemerintah 

daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab, dan 

wewenangnya. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan di daerah 

terkena dampak konflik. 
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Rekonstruksi 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial, Pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan 

wewenangnya. 

 

 

Transformasi Sosial 

Transformasi sosial terdiri dari dua kata yaitu transformasi dan sosial. 

Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perubahan 

rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya). 

Adapun sosial menurut KBBI berarti berkenaan dengan masyarakat. Dengan 

demikian transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenaan dengan 

masyarakat. 

 
Transformasi sosial berkaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Perubahan dapat terjadi akibat beberapa hal seperti peningkatan ekonomi, 

terjadinya perang, kekacauan politik, dan konflik di masyarakat. Transformasi 

sosial mengacu pada proses perubahan yang terjadi pada nilai, norma, hubungan, 

dan stratifikasi sosial pada masyarakat. Transformasi sosial juga mempengaruhi 

pola interaksi di dalam masyarakat. 

 

Reintegrasi Sosial 

Situasi yang kacau akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang 

jelas merupakan suatu masalah sosial yang menjadi kendala dalam proses 

reintegrasi sosial. Dalam menghadapi masalah tersebut, masyarakat berusaha 

untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, 

pemerintahan, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, 

dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi. 

 

Menurut Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, dalam Kamus Ilmiah Populer, 

reintegrasi sosial adalah kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau 

perpecahan. Dengan demikian reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam 

menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu 

kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. 

 

D. Reintegrasi dan Koeksistensi Sosial dalam Kehidupan 

Damai di Masyarakat 
 

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses 

pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri 

dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. 
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Reintegrasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai- nilai baru telah 

melembaga dalam diri warga masyarakat. 

 

 

Adapun koeksistensi merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok 

hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan 

menyelesaikan konflik antarkelompok tanpa kekerasan. Dasar dari koeksistensi 

adalah kesadaran bahwa individu dan kelompok berbeda, mencakup perbedaan 

kelas, etnis, agama, gender, dan pilihan politik. Identitas-identitas kelompok 

tersebut dapat menjadi sumber konflik. Konsep koeksistensi, dengan demikian, 

mengurangi kemungkinan perbedaan identitas kelompok yang akan meningkat 

menjadi konflik yang rumit dan merusak. 
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