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BAB II 

MUI DAN KONFLIK SOSIAL 

 

A.   SEJARAH MUI 

1. SEKILAS MUI 

MUI atau Majlis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyrakat 

yang mewadahi ulama,dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk 

membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. 

Majlis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan 

dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. 

2. BERDIRINYA MUI 

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, 

cendikiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain 

meliputidua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia 

pada masa itu, 10 orang Ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas islam 

tingkat pusat, yaitu, NU,Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Wasliyah, 

math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari 

Dinas Rohani Islam, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang 

tokoh/cendikiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah 

tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah 

tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendikiawanmuslim, yang 

tertuang dalam sebuah “piagam berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh 

seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional 

Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa indonesia 
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tengan berada pada pase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di 

mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politi kelompok 

dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam 

perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majlis Ulama Indonesia sebagai 

wadah musyawarah para ulama, dan cendikiawan muslim berusaha untuk:  

 Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam 

Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan 

bermasyarakat yang di ridhoi Allah Subhanahu Wa Ta‟ala; 

 Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan 

dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyrakat, 

 Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah 

dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan 

persatuan dan kesatuan bangsa serta; 

 Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan 

penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 

mensukseskan pembangunan nasional; 

 Meningkatkan hubungan seta kerjasama antar organisasi, 

lembaga islam dan cendekiwan muslimin dalam memberikan 

bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat 

islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara 

timbal bali. 

Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang berada di Provinsi 

Lampung. Ditengah-tengah haru-biru perjuangan pembangunan daerah, 
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pembangunan sosial dan pembangunan mental spiritual Provinsi Lampung. 

Provinsi yang berjuluk Gerbang Sumatera, dengan ciri khasnya Siger dan Sang 

Bumi Ruajurai. Pada tahun 1971 para tokoh agama dan masyarakat Lampung 

mempunyai gagasan bagaimana mengumpulkan para ulama dan kyai di Kota 

Madya Tanjung Karang dan Teluk Betung. Langkah awal yang dilakukan pada 

saat itu adalah mengadakan silaturrahmi dengan para Ulama dan Kyai di Kota 

Madya Tanjung Karang dan Teluk Betung untuk memikirkan nasib umat Islam 

di Lampung yang masih memprihatinkan.Silaturrahim adalah pembuka jalan 

untuk menciptakan Ukhuwah Islamiyah agar makin erat dan akrab, sekaligus 

ajang menyusun strategi dakwah yang efektif dan berkesinambungan. Situasi 

pasca PKI dibubarkan, banyak kepentingan umat Islam yang dirugikan dan 

banyak sekali suara sumbang yang mendiskriditkan umat Islam. 

Umat Islam yang mayoritas berjuang dengan caranya sendiri-sendiri 

dan yang sudah barang tentu memunculkan banyak perbedaan-perbedaan yang 

terjadi. Sehingga menjadikan posisinya lemah dihadapan pemerintah dan 

musuh-musuh Islam. Untuk memecahkan masalah tersebut, pertemuan 

dilaksanakan setiap bulan dengan tempat yang berpindah-pindah. Masalah 

yang dibahas pada saat itu merupakan masalah yang urgen, seperti aqidah dan 

ukhuwah, sedang masalah khilafiah tidak perdebatkan, selama masih 

berdasarkan Al Qur‟an dan Hadits.Masalah terpenting lainnya adalah 

bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan umat, ruhul jihad dalam 

berdakwah memiliki ciri dakwah yang efektif dan berkesinambungan dapat 

terwujud.Agar dalam menyatukan gerak dan langkah perjuangan yang kuat dan 
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luas, tidak hanya di Kotamadya  Tanjungkarang dan Telukbetung saja, maka 

Forum Silaturrahim Ulama se-Kotamadya Tanjungkarang dan Teluk Betung 

diperluas menjadi tingkat Provinsi, yang pesertanya merupakan unsur dari NU, 

Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah dan Al Irsyad yang terdapat di 

berbagai daerah meliputi Kabupaten: Lampung Tengah, Lampung Utara dan 

Lampung Selatan. 

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan guna membahas masalah-

masalah serta hal-hal yang tidak menguntungkan umat Islam pada saat itu, 

maka para ulama dan cendekiawan mengusulkan agar dibentuknya Lembaga 

Ulama. Dan Alhamdulillah yang pada saat itu disponsori oleh KH. Mansyur 

Yatim, KH. Shobir, Drs. H. Suwarno Ahmadi (Rektor IAIN Raden Intan 

Lampung) dan masih banyak yang lain, maka terbentuklan Ikatan Ulama 

Lampung. Karena pengurus dan anggotanya telah mewakili ulama dan kyai 

serta cendekiawan se-Lampung. 

Pada setiap pertemuan diisi tausiyah dan dialog untuk memikirkan 

strategi dakwah yang efektif dan praktis. Hal tersebut mendapat simpatik dan 

respon dari masyarakat serta peserta yang menghadiri kegiatan pada saat itu. 

Walaupun baru satu tahun berjalan dan belum resmi diberi nama MUI, karena 

pada saat itu nama yang dipakai adalah Forum Ukhuwah Ulama, Kyai dan 

Cendekiawan se-Lampung, forum ini mempunyai program-program dan 

kegiatan sangat padat dan dapat menampung aspirasi masyarakat.Walaupun 

organisasi keulamaan di Lampung ini baru berjalan satu tahun, tetapi 

organisasi ini telah mendapat undangan pada acara Musyawarah Alim Ulama 
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(cikal bakal MUI) Pusat di Jakarta pada bulan Juli 1974. Pada acara tersebut 

diwakili oleh 4 (empat) orang yaitu KH. Mansyur Yatim, Drs. H. Suwarno 

Ahmadi, Zakaria Nawawi dan H. Baheram Bakar.Berdasarkan surat keputusan 

Musyawarah Alim Ulama Pusat Jakarta pada bulan September 1974 

memberikan mandat untuk membentuk Majelis Ulama Lampung. Oleh karena 

itu, para Pengurus Ulama dan Cendekiawan di Lampung mengadakan 

pertemuan di Kampus IAIN Raden Intan di Kaliawi Tanjungkarang, yang 

dihadiri kurang lebih 24 orang peserta dari golongan ulama, kyai dan 

cendekiawan dari Tanjungkarang, Telukbetung, Lampung Selatan, Lampung 

Tengah dan Lampung Utara. 

Mereka dengan rasa ukhuwah Islamiyah berdialog dan berdiskusi 

membicarakan strategi perjuangan Islam melalui jalur lembaga dakwah bukan 

partai politik. Memang pada saat membentuknya banyak tokoh Islam kala itu 

kecewa, karena Parpol Masyumi terpaksa harus membubarkan diri. Dialog 

berlangsung alot dan banyak argumentasi yang disampaikan tentang metode 

dan startegi berjuang, berdakwah dan pembelaan terhadap agama, dengan tetap 

memperjuangakan amar ma‟ruf nahi mungkar. Akhirnya pada tanggal 27 

Desember 1974, bertepatan dengan hari Jum‟at 12 Zulhijah 1394 H, para 

peserta rapat menetapkan dan memilih Drs. H. Suwarno Ahmadi sebagai Ketua 

Umum dan Drs. A. Kadir Hanafi sebagai Sekrterais Umum Majelis Ulama 

Lampung. Periode perhidmatan kepengurusan MUI Provinsi lampung pada 

awal periode ini adalah dari ahun 1974 s.d 1979. 
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Kemudian pada tanggal 21-27 Juli 1975 mendapat undangan Munas 

MUI pertama di Convention Hall Senayan Jakarta. Utusan MUI Lampung yang 

hadir pada acara tersebut adalah KH. Zakaria Nawawi, H. Baheran Bakar dan 

H. Tarmizi Nawawi. Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 dimana pada 

tanggal tersebut, dijadikan sebagai hari jadi (terbentuknya) MUI Pusat secara 

resmi.Kepengurusan MUI di seluruh Provinsi di Indonesia memang sengaja 

dibentuk terlebih dahulu, sebelum kepengurusan MUI Pusat. Hal ini memang 

sengaja dilakukan agar MUI yang menjadi wadah ulama dapat mengakar 

dengan cepat diseluruh Indonesia.  

Dengan telah terbentuknya kepengurusan MUI di seluruh provinsi, 

maka kebijakan-kebijakan yang dicanagkan dan di tetapkan akan dapat cepat 

terakomodasi ke daerah-daerah. Disamping itu, keberadaan MUI tetap kokoh 

dan tidak mudah untuk dilemahkan. Demikian pula keberadaan MUI di setiap 

kabupaten kota pun demikian halnya. Keberadaanya berkembang 

menyesuaikan dengan pemekaran wilayah di daerah masing-masing. Sehingga 

setiap kabupaten dan kota yang ada kepengurusan MUI pun harus ada 

pula.Adapun dalam kepengurusan awal MUI Provinsi Lampung, kepengurusan 

Kotamadya dan Kabupaten yang ada dalam periode awal adalah : 

a. MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (Sebelum menjadi 

Kota Bandar Lampung) 

b. MUI Kabupaten Lampung Tengah 

c. MUI Kabupaten Lampung Selatan, dan 

d. MUI Kabupaten Lampung Utara. 
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Hingga sekarang tahun 2018, MUI sudah ada di seluruh 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yakni 15 (lima belas) MUI 

Kabupaten/Kota. 

Secara umum Majelis Ulama Indonesia dari pusat hingga ke daerah 

tidak terkecuali MUI Provinsi Lampung memiliki cita-cita mewujudkan 

potensi kemasyarakatan yang lebih baik sebagai hasil kerja keras serta kerja 

sama segenap umat, melalui aktivitas para ulama, umara‟ dan cendekiawan 

muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam („Izzul Islam wal muslimin) guna 

membangun masyarakat yang diridhai Allah SWT yang penuh rahmat 

(rahmatan lil‟alamin) di tengah-tengah kehidupan umat manusia. khususnya 

bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berperadaban.
1
 

 

B. Konflik Sosial 

1. Pengertian Konflik  

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan 

sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada 

dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan 

ini, masyarakat merupakan arena konflik atau karena pertentangan dan 

integrasi yang senantiasa berlangsung.
2
 Oleh sebab itu, konflik dan integrasi 

sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal 

yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan 

                                                           
11

Dia susanti, Peran MUI Lampung Tengah Dalam Masyarakat.  (Jurnal MUI Lampung 2014). h. 

45 
2
Susan Novri, Pengantar Sosial Konflik dan Isu-Isu Kontenporer, (Jakarta: Prenada 

Media, 2009), Cet. Ke 2, H. 34 
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perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu 

pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, 

kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik 

ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang 

tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan.  

Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik 

sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga 

peperangan. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin 

“con”yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. 

Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena 

pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai 

pada pertentangan dan peperangan internasional. 

Pengertian konflik menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap 

nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan 

dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau 

dieliminir saingannya. Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan 

pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar 

anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.  

b. Menurut Robert lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk 

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

sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya 

memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. 



26 
 

c. Pengertian konflik sosial menurut White dan Bednar: konflik sosial 

adalah suatu interaksi anatar orang-orang atau kelompok yan saling 

bergantung merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan 

saling mengganggu satu sama lain dalam mencapai tujuan itu. 

2. Teori konflik 

Teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan 

fungsionalisasi struktural dalam menyoroti perubahan sosial. Para teoretisi 

konflik percaya bahwa adanya konflik merupakan fenomena kehidupan sosial 

yang normal bahkan penting untuk mencapai perubahan. Sebuah perubahan 

seringkali baru muncul ketika masyarakat memaksakannya harus terjadi (lewat 

pertentangan) ketimbang sebagai kesepakatan dan kehendak tulus kelompok 

yang memiliki kekuasaan. Karena itu, adanya konflik menjadi penting untuk 

memacu dinamika sosial.
3
 

Karl Marx berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang tersetruktur 

antara individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya 

hubungan-hubungan pribadi dalam produksi.
4
 Sampai pada titik tertentu dalam 

evolusi kehidupan sosial manusia, hubungan pribadi dalam produksi mulai 

menggantikan pemilihan komunal atas kekuasaan-kekuasaan produksi. Dengan 

demikian masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki 

dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan-kekuasaan produksi menjadi kelas 

sosial. Dalam masyarakat yang telah berbagi berdasarkan kelas sosial yang 

                                                           
3
Rowland B.F, Konflik Sebagai Proses Sosial, (Jurnal Konflik Sosial, 2013).,h 465. 

Diakses Pada 2 November 2017 
4
Dewi Wula Sari. Sosilogi (Konsep Dan Teori). (Bandung: PT Rrefika Aditama.2009) .,h. 

189 
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memiliki kekuatan-kekuatan produksi dapat mensubordinasikan kelas sosial 

yang lain dan memaksa kelompok tersebut untuk bekerja memenuhi 

kepentinga mereka sendiri.
5
 

Dengan demikian, teori Marx memandang eksistensi hubungan pribadi 

dalam produksi dan kelas-kelas sosial sebagai elemen kunci dalam banyak 

masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa pertentangan antara kelas dominan dan 

kelas yang bersubordinasi memainkan peranan sentral dalam menciptakan 

bentuk-bentuk penting  perubahan sosial. Beberapa strategi konflik menurut 

Marx adalah sebagai berikut: 

a. Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau 

pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang 

bertentangan. 

b. Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik 

merupakan hal penting, yang berbagai kelompok berusaha merebutnya. 

c. Akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat 

menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok 

yang tersubordinasi. 

d. Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh 

pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan 

kelompok determinan. 

                                                           
5
Ibid, h. 181 
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e. Konflik dan pertentangan sosial didalam dan diantara berbagai 

masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan 

perubahan sosial. 

f. Karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar dari kehidupan 

sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering 

terjadi.
6
 

Dalam sudut sosiologi, konflik sosial dapat diartikan sebagai berbagai 

masalah sosial yang menimbulkan pertentangan dalam kehidupan masyarakat 

dan bernegara, yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau 

pandangan tertentu, akibat tidak adanya rasa toleransi  dan perasaan saling 

mengerti akan kebutuhan individu masing-masing.
7
 

3. Faktor -Faktor Penyebab Konflik Sosial 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa steril dari interaksi, baik 

sosial, politik, budaya, agama dan lain-lain. Perbedaan ciri-ciri bawaan 

individu dalam suatu interaksi seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat 

istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya menjadikan konflik sebagai situasi 

wajar dalam setiap masyarakat
8
. Dengan kata lain, konflik hanya akan hilang 

bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor penyebab 

konflik yaitu: 

a. Memiliki Perbedaan Pandangan 

                                                           
6
Ibid, h. 182 

7
Arlina,Ilmu Dasar Sosiologi, (Jurnal Ilmu Sosilogi, 2015)., h.33 

8
Siti Aisyah BM, Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama,Jurnal Dakwah 

Tabligh, Vol.15, No.2, Desember 2014 :189-208. ( UIN Alaudin Makasar, 2014)., hal 193 
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Perbedaan pandangan dan pendapat seringkali menjerumuskan kedua 

kelompok atau lebih terlibat dalam konflik sosial. Perbedaan-perbedaan 

pandangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara berpikir serta 

tujuan akhir yang ada pada masing-masing kelompok. Perbedaan ini 

sebenarnya dapat dihindari apabila di dalam kelompok tersebut memiliki 

suatu perasaan saling menghormati dan rasa toleransi yang tinggi. 

b. Saling Bergantung 

Antara kelompok satu dengan yang lainnya pasti saling memiliki 

ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan. Hingga sikap saling 

ketergantungan tersebutlah dapat menimbulkan konflik jika tidak adanya 

persatuan tujuan antara kedua kelompok. 

c. Masalah Komunikasi 

Komunikasi merupakan modal utama dalam melakukan proses 

sosialisasi. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka 

kemungkinan untuk timbulnya konflik semakin besar, dikarenakan 

maksud dan tujuan yang disampaikan tidak sepenuhnya didengar akibat 

komunikasi yang kurang baik. 

d. Ada Struktur Organisasi 

Dalam sebuah organisasi atau kelompok, pastilah memiliki structural 

dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing untuk 

mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Namun, seringkali 

antara struktur yang satu dengan yang lain tidak mencapai kata sepakat 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga timbullah konflik. 
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e. Perbedaan Sifat Manusia 

Kita semua mengetahui, bahwasanya terdapat berbagai macam 

kepribadian manusia di lingkungan kita. Antara orang yang satu dengan 

yang lain tentunya memiliki kepribadian yang berbeda. Ada yang 

memiliki rasa memahami yang besar, ada orang yang egois, ada orang 

yang dictator, dan lain sebagainya.
9
 

 

4. Macam-Macam Jenis Konflik Sosial 

a. KonflikSosial 

Sebenarnya, konflik sosial merupakan suatu garis besar dari berbagai 

macam konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Baik antar kelompok, 

antar individu, dan lain sebagainya, jika telah adanya konflik yang 

terjadi antara lebih dari satu orang, maka dapat dikatakan konflik sosial 

b. KonflikAntarKelompok 

Konflik ini terjadi antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, bisa 

jadi antar dua kelompok, atau lebih. Konflik antar kelompok umumnya 

disebabkan karena perbedaan tujuan dan persaingan yang tidak sehat 

dalam mencapai tujuan kelompok masing-masing. 

c.  Konflik Antar Negara (Internasional) 

Konflik ini terjadi antar dua negara atau lebih. Biasanya, konflik ini 

dipicu oleh adanya satu pihak yang keberatan dengan kebijakan-

kebijakan negara yang lainnya, sehingga timbullah konflik. 

                                                           
9
Ibid, h.4 
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d. Konflik Antar Partai Politik atau Organisasi (Politik) 

Konflik ini juga sama seperti konflik yang terjadi antar kelompok, 

dimana terjadi perselisihan antara partai atau organisasi satu dengan 

partai atau organisasi yang lainnya. 

e. Konflik Antar Individu dengan Kelompok 

Konflik ini ditimbulkan oleh karena adanya kelompok-kelompok 

tertentu yang tidak sependapat dengan individu atau perseorangan, 

sehingga timbullah konflik 

f. Konflik Rasial 

Merupakan konflik yang terjadi antara suku atau ras yang satu dengan 

yang lain, yang disebabkan karena adanya perbedaan fisik
10

 

 

5. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat 

Dalam sebuah konflik akan menimbulkan berbagai macam dampak. 

Dampak konflik antar warga yang paling berbahaya adalah dampak terhadap 

psikologis, dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan dampak terhadap 

budaya. Dari berbagai macam dampak tersebut tidak selamanya bernilai 

negatif, namun juga ada dampak yang bernilai positif.
11

Tak perlu diragukan 

lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat 

disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan 

tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang 

                                                           
10

Ibid, h.8 
11

Dedi kurniawan, Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Penyelesaian  Konflik Antar 

Warga Di Kecamatan Way Panji  Kabupaten Lampung Selatan, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1: 

1-12 1, (FIKIP Universitas Lampung,  2014)., h5 
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positif bagi masyarakat.
12

 Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi 

misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji 

secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang 

tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari 

struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada 

dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu: 

a. Dampak positif dari adanya konflik 

1) Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. 

Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas 

antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat 

sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal 

sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya 

konflik dengan pihak-pihak luar.  

2) Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga 

masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan 

tertentu di dalam masyarakat. 

b. Dampak negatif dari adanya konflik 

1) Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil 

diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang 

tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran. 

2) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu 

kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok 
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orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi 

beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut 

berujung pada kekerasan. 

3) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan 

norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat 

korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada 

hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota 

masyarakat akibat dari konflik.
13

 

 

6. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik 

Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada empat yaitu: 

a. 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. 

b. Mediasi (mediation). Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah 

pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-

nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan 

pertentangan mereka. 

c. 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 
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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. 

d. Perwasitan. Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan 

bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. 

Cara meredakan konflik sosial, ada beberapa cara untuk meredakan 

konflik sosial yaitu sebagai berikut: 

a. Gencatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka panjang 

waktu tertentu, guna melakukan suatu pekerjaan yang tidak boleh 

diganggu. Misalnya: untuk melakukan perawatan bagi yang luka-luka, 

mengubur yang tewas, atau mengadakan perundingan perdamaian, 

merayakan hari suci keagamaan dan lainnya. 

b. Abitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihentikan oleh pihak 

ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditaati oleh kedua 

belah pihak. Kejadian seperti ini terlihat setiap dan berulang kali di mana 

saja dalam masyarakat, bersifat spontan dan informal. Jika pihak ketiga 

tidak bisa dipilih maka pemerintah biasanya menunjuk pengadilan. 

c. Mediasi, yaitu penghentian pertikaian oleh pihak ketiga tetapi tidak 

diberikan keputusan yang mengikat. Contoh: PBB membantu 

menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. 
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d. Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang 

berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama. Misalnya: Panitia tetep 

menyelesaikan perburuhan yang berbentuk Departemen mencapai 

kesetabilan Tenaga Kerja. Bertugas menyelesaikan persoalan upah, jam 

kerja, kesejahteraan buruh, hari-hari libur, dan lain-lain. 

e. Adjudication (ajudikasi), yaitu menyelesaikan perkara atau sengketa di 

pengadilan. 

f. Elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam 

konflik, yang diungkapkan dengan ucapan antara lain: kami mengalah, 

kami keluar, dan sebagainya. 

g. Subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai 

kekuatan terbesar untuk dapat memaksa orang atau pihak lain menaatinya. 

Sudah terlihat cara ini bukan suatu cara pemecahan yang memuaskan bagi 

pihak-pihak yang terlibat. 

h. Majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk 

mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. 

i. Minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima 

dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama 

sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama 

dengan mayoritas. 

j. Kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat 

di dalam konflik. 
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k. Integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan 

kembali pendapat-pendapat sampai suatu keputusan yang memaksa semua 

pihak.
14
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