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BAB IV 

PERAN MUI LAMPUNG TENGAH  

DALAM PENYELSAIAN KONFLIK SOSIAL 

 

A. Latar Belakang Konflik Jawa-Lampung 

Lampung adalah bagian dari wilayah transmigrasi. Banyak suku yang 

hidup berdampingan di wilayah Lampung, khususnya Kabupaten Lampung 

Tengah. Masyarakat Jawa dan masyarakat Lampung hidup berdampingan 

secara damai. Konflik antar suku terjadi pada 27 november 2014 yang 

mengakibatkan puluhan rumah warga hangus terbakar dan ratusan rumah 

warga mengalami kerusakan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan warga 

Dusun I, warga suku Lampung hidup dengan adat Lampung dan tetap menjaga 

nama baik warga Lampung tetapi tetap menghargai warga pendatang yaitu 

warga suku jawa. Mereka sadar sebagai sesama mahluk sosial harus bisa 

menjaga semua perbuatan dan tutur kata agar tidak terjadi salah paham atau 

sesuatu hal yang lebih besar (konflik). Warga suku Lampung juga berusaha 

menyesuaikan dan menghargai warga pendatang, warga suku jawa. Meskipun 

hidup berdampingan dengan perbedaan yang sangat mencolok, sebelumnya 

belum ada konflik antara warga Dusun I dan Dusun II (Jawa-Lampung). 

Berdasarkan hasil wawancara warga Dusun II,  mereka juga menghargai warga 

Dusun I sebagai warga asli di Lampung Tengah. 

Menurut  narasumber dari Etnik Jawa, kondisi yang semula baik, 

semakin tahun berubah seiring dengan kemudahan zaman. Lebih kurang sekitar 
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lima belas tahun terakhir gesekan antara keduanya sering terjadi, hal ini dipicu 

oleh pemuda suku Lampung yang diangap kurang sopan, suka berbuat ulah 

yang memicu keributan, dan lebih suka menyelesaikan permasalahan dengan 

kekerasan. Konflik-konflik yang semakin sering terjadi melibatkan warga 

Dusun I dan Dusun II mengakibatkan hubungan diantara Etnik Lampung dan 

Etnik Jawa semakin buruk. 

Konflik yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya terjadi 

antara warga Dusun I dan Dusun II Kampung Tanjung Harapan, tetapi ada 

beberapa konflik yang sebelumnya di Kabupaten Lampung Tengah. Konflik 

Lampung tidak hanya perbedaan suku, namun muncul karena adanya 

persoalaan yang lebih dalam. Imbas penetrasi politik di Lampug itu melahirkan 

perubahan demografi antara warga asli dan pendatang. Perkembanganya, 

pendatang lebih rajin dan maju ekonominya. Pemilihan warga asli dan 

pendatang bertambah dengan pemilihan material pendatang yang lebih banyak 

uang. Dikatakan bahwa masuk ajaran pemurnian Islam semakin menambah 

ancaman perbedaan. Pemilihan dalam masyarakat juga semakin terlihat 

misalnya dengan pembentukan persatuan anak transmigrasi Indonesia.  

Pada tanggal 27 November 2014 masyarakat Dusun I membakar 

beberapa rumah penduduk di Dusun II. Masyarakat Dusun I datang ramai-

ramai sekitar 50 orang yang mendatangi Dusun II. Masyarkat dusun I 

mengamuk dan membakar puluhan rumah, sekitar 50 rumah hangus terbakar 

dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Masyarakat Dusun II kehilangan 

tempat tinggal sehingga mengungsi untuk mecari perlindungan. Peristiwa itu 
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dipicu oleh hilang 2 orang pemuda Dusun I yang di duga tewas dibunuh oleh 

warga Dusun II namun mayatnya tidak ditemukan. Saat masyarakat Dusun I  

ramai-ramai mendatangi Dusun II mereka melihat bercak darah di pos gardu 

sehingga muncul amarah Masyarakat Dusun I dan mengamuk, membakar 

rumah pemukiman masyarakat Dusun II. 

Kronologis sebenarnya yang mengakibatkan 2 pemuda dibunuh oleh 

warga Dusun II yaitu sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi karena kedua 

korban memaksa mengambil ponsel milik Hartoyo ketika berada di Dusun II 

Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah. Hartoyo melawan dan terjadi ribut mulut. Terdakwa Rusdi, ayah 

Hartono, dan terdakwa Edi Suprayitno datang membantu Hartoyo. Tak lama 

terdakwa Wagino ikut serta. Melihat kedua korban keluarkan senjata tajam, 

ketiga terdakwa melawan sehingga terjadi perkelahian yang berujung kedua 

korban tewas. Setelah terbunuh, jenazah kedua korban tersebut kemudian 

dimasukkan dalam karung dan diletakkan dipinggir sawah. Kemudian 

keesokan harinya ketiganya mengubur mayat kedua korban tak jauh dari lokasi 

kejadian. 

Pembakaran rumah mewarnai bentrok massa yang terjadi di Dusun II, 

Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Kamis 

27 November 2014 langsung diketahui oleh tokoh Ketua MUI bapak H. R. 

Mutawali yang turun langsung mendatangi lokasi yang berkonflik untuk 

melihat lansung ke lokasi kejadian atas nama sebagai sesama warga lampung 

tengah dan juga mewakili Lembaga MUI Lampung Tengah bapak H. R. 



59 
 

Mutawali bergerak cepat agar konflik tidak terjadi berkepanjangan dan beliau 

juga memberi himbauan kepada warga yang berkonflik untuk menahan diri dan 

tidak mudah tersulut emosi, dikarnakan isu-isu yang beredar yang belum tentu 

kebenarannya. Selain Ketua MUI lampung tengah pada saat itu hadir juga 

aparat desa dan kapolda desa setempat Kapolda Lampung Brigjen Heru 

Winarko dan Dandim Kabupaten Lampung Tengah Hari Darmica turun 

langsung ke lokasi bentrok untuk mencegah adanya aksi susulan. Ratusan 

anggota kepolisian dari polsek-polsek, Polres Lamteng, dan Polda Lampung 

dibantu seratusan personel TNI dari Candimas berjaga di lokasi pada saat 

kejadian.   

Bentrokan antarwarga di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak 

Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, memang sudah berakhir. Namun sangat 

mungkin akan terjadilagi hal serupa jika tidak adanya pengawasan dari pihak 

yang berwenang terutama MUI lampung tengah yang sangat berperan penting 

bagi kelanjutan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali yang 

sangat merugikan warga dan baik secara materi maupun yang lainnya, hal ini 

pun menjadi harapan ketua MUI lampung tengah Bapak H. R. Mutawali 

dengan di buatnya perjanjian damai ini sudah tidak ada lagi permasalahan 

selanjutnya sehingga warga setempat bisa kembali rukun dan bisa menjalankan 

aktivitas seperti sediakala dan bersilaturahmi lebih baik lagi.  

Usai bentrokan pada 27 November 2014, warga Dusun 1 dan Dusun 2 

Kecamatan Anak Tuha, Ketua MUI Lampung Tengah H. R. Mutawali 

didorong oleh Polda Lampung dan dipihak lainnya menggelar Ikrar Damai 
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Operasi Aman 2 Krakatau 2014 di Lapangan Merdeka Kecamatan Anak Tuha. 

Kegiatan itu dihadiri Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, perwakilan 

Kemenkopolhukam, Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Ketua MUI 

Lampung Tengah dan segenap pejabat teras Polda dan Forkopimda Lampung 

bersama unsur muspida. Acara ikrar damai pemulihan akibat bentrok ini 

sekaligus menjadi ajang silaturahmi Gubernur M Ridho Ficardo dengan warga 

yang terlibat bentrok.  Kegiatan ini juga dihadiri ribuan warga dari Dusun 1 

dan 2 Kampung Tanjung Harapan. Warga perwakilan dua dusun membacakan 

perjanjian damai dan penandatanganan ikrar damai, berjanji untuk mengakhiri 

konflik yang terjadi. 

Warga Dusun I dan Dusun II Tanjungrejo, Kampung Tanjung harapan, 

Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, akhirnya sepakat 

berdamai setelah terjadinya aksi pembakaran puluhan rumah warga Dusun II, 

Kamis petang hingga malam. Perdamaian warga dua desa yang di gagas oleh 

ketua MUI Lampung Tengah  H. R. Mutawali dan difasilitasi Bupati 

Kabupaten Lampung Tengah Ahmad Pairin dan Wakil Bupati Kabupaten 

Lampug Tengah Mustafa dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Negara 

Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, dan dihadiri perwakilan dua dusun, Kapolda 

Lampung, Brigjen Pol. Heru Winarko dan dijaga oleh 1.234 personel gabungan 

Polri, dan TNI. “Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan damai 

dan bersabar menunggu petugas penyidik bekerja secara profesional 

melakukan penyedikan menemukan dua pemuda yang diisukan hilang. Polisi 

akan menindak dan memproses pelaku dan pemicu bentrok, sedangkan 
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Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan menanggung kerusakan akibat 

bentrok,”kata Kabid Humas Polda Lampung. 

Menurut Ketua MUI Lampung Tengah H. R. Mutawali dalam 

kesepakatan perdamaian yang dibacakan oleh tokoh adat Tanjung Harapan, H. 

Mizwar, itu warga dari kedua dusun itu bersepakat untuk berdamai. Terkait 

hal-hal yang melanggar hukum akan di proses sesuai dengan hukum oleh 

penyidik Polda Lampung dan Polres setempat. 

Pertikaian dua kelompok warga Kampung Tanjung Harapan di 

Kabupaten Lampung Tengah pada 27 November 2014, tidak hanya 

menimbulkan kerugian materi dan fisik, tetapi juga trauma, terutama anak-anak 

dan wanita. Dua kelompok warga yang bertikai di Kecamatan Anak Tuha itu 

mengakibatkan puluhan rumah warga terbakar. Pertikaian terjadi di Dusun II 

Tanjungrejo, Kecamatan Padangratu, yang diduga buntut dari tewasnya dua 

orang warga desa tetangga, yakni Dusun II, Kampung Tanjung Harapan. Ketua 

MUI Lampung Tengah H. R. Mutawali mengatakan bahwa pihaknya telah 

memediasi untuk mendamaikan dua kelompok warga yang bertikai tersebut. 

“Hasilnya dengan adanya kesepakatan damai, mudah-mudahan ikrar damai 

kedua belah pihak masyarakat menjadi yang terbaik sehingga persoalan 

tersebut tidak terulang lagi,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah 

melakukan pembinaan bagi masyarakat di Dusun I dan Dusun II Tanjung 

Harapan, Kecamatan Anak Tuha, untuk mencegah terjadinya bentrokan dan 

perusakan rumah warga di kemudian hari.  
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Ketua MUI Lampung Tengah H. R. Mutawali menjelaskan lebih lanjut 

bahwa kondisi masyarakat Lampung yang majemuk dari segi ras, etnik, agama, 

ekonomi, pendidikan memerlukan adanya kerja sama antara pemerintah 

daerah, lembaga hukum, TNI, Polri, serta perguruan tinggi untuk membangun 

suasana kondusif. “Suasana kondusif tercipta dengan mengelola konflik sosial 

di tengah masyarakat dapat melalui rembuk pekon,” ujar bapak Mutawali. 

Rembuk pekon (desa) merupakan bentuk keterpaduan antara aparat 

pelaksana tugas dan masyarakat di sini terdepan, seperti babinkamtibmas, 

babinsa, lurah, kades, tokoh ulama (Ketua  MUI) yang secara bersama-sama 

mencari dan mengumpulkan data atau informasi tentang permasalahan yang 

ada di masyarakat,permasalahan di berbagai bidang dalam masyarakat perlu 

upaya penyelesaian melalui pemecahan masalah melalui jalur alternatif yang 

dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Rembuk pekon yang telah 

digalakkan sejak tahun 2013 menjadi wadah untuk meminimalisasi bentrok 

antarwarga.  

Ketua MUI Lampung Tengah H. R. Mutawali mengatakan, konflik 

antarwarga dan antarkampung yang terjadi di Lampung Tengah karena masih 

lemahnya pemahaman agama pada warga. Seharusnya, bentrok antarwarga 

dapat dicegah bila masing-masing memahami agama untuk tidak berbuat 

menyakiti satu sama lain. Untuk itu, ke depan, MUI Lampung Tengah  akan 

melakukan pembinaan keagamaan kepada warga terutama di daerah-daerah 

rawan konflik. 
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Tiga terdakwa kerusuhan di Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

Wagino, Rusdi, dan Edi Supriyanto, dituntut berbeda. Wagino 15 tahun 

kemudian Rusdi dan Edi Supriyatno dituntut 13 tahun. Menurut Jaksa Penuntut 

Umum (JPU)  ketiga terdakwa tersebut terbukti bersalah melanggar pasal 338 

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang 

secara bersama-sama. Terdakwa Wagino dihukum paling berat yakni 15 tahun 

penjara karena dia yang "menyembelih" leher korban dengan sabetan senjata 

tajamnya. Perbuatannya itu yang mendorong terjadinya bentrok antar desa di 

Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah, pada Jumat 27 November 2014 lalu. 

Korban Kurnia Jaya dan Angga Wirayuda tewas dengan luka sayat 

dibagian leher dan tusuk dibagian perut. "Hal yang memberatkan tuntutan 

kepada para terdakwa adalah para terdakwa menutupi kejahatannya dengan 

menyembunyikan mayat para korban, terdakwa tidak menunjukkan 

penyesalan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan dampak 

perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi 

keluarga korban," lanjut kata JPU Irfansyah. 

Selesai tuntutan ketiganya dibacakan secara berurutan, Hakim Ketua 

Sutadji Akbali mengulang isi tuntutan tersebut dengan bahasa yang sederhana 

pada ketiganya. "Jadi, kalian bertiga ini sama-sama dituntut dengan melakukan 

pembunuhan. Tapi bukan pembunuhan secara berencana. Paham ndak kalian?, 

" tanya Hakim Ketua Sutadji. Menyatakan paham akan tuntutan JPU, setelah 

konsultasi dengan Penasehat Hukum, ketiganya menyatakan maju untuk 
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mengikuti agenda sidang berikutnya yakni pembacaan pleidoi. Sidang ditunda 

hingga 13 Juli 2015 mendatang dengan agenda mendengarkan pleidoi para 

terdakwa. 

Tabel 1 Alur Konflik Kerusuhan Antara Etnik Jawa dan Etnik Lampung  

di Lampung Tengah 

Akar Penyebab Konflik 

 

1. Perilaku brutal etnik lampung 

2. Terbunuhnya 2 pemuda remaja Dusun I 

(suku lampung) 

3. Terlalu percaya dengan isu yang 

menyebar 

4. Mudah terbawa emosi tanpa menyelidiki 

terlebih dahulu apa yang sebenarnya 

terjadi. 

Konflik 27 November  2014 

 

1. Penodongan handpone oleh dua pemuda 

Dusun I kepada pemuda Dusun II yang 

mengakibatkan cekcok mulut dan 

terjadinya pembunuhan terhadap kedua 

pemuda Dusun I 

2. Setelah terbunuh dua pemudah tersebut 

di buang disawah-sawah. Dan besoknya 

terjadilah bentrok yang mengakibatkan 

puluhan rumah hangus terbakar. 

Kondisi Sekarang (Saat Penelitian) 

 

1. Sosial  

a. Perubahan sikap yang lebih positif 

b. Masyarakat sudah kembali 

berinteraksi 

2. Personal  

a. Trauma pada korban 2 pemuda yang 

telah meninggal 

b. Trauma pada rumah-rumah yang 

telah hangus dan tidak ada tempat 

tinggal 

3. Umum 

a. Kondisi sudah pulih, pemukiman 

yang rusak sudak dibangun 

b. Aktivitas masyarakat sudah 

berangsur normal 

Proses Perdamaian 

 

1. Peran aparat kepolisian mecegah dan 

TNI meredamkan  konflik di lapangan 

2. Pemerinta pusat, provinsi, dan daerah 

sebagai pihak yang memediasi 

3. MUI Lampung Tengah H. R. Mutawali 

berperan dalam perdamaian kedua Suku  

4. Relawan berperan dalam penyembuhan 

trauman konflik. 
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B. Peran MUI Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mengatasi Konflik Sosial 

Penyelesaian Konflik Jawa-Lampung diakhiri dengan adanya maklumat 

perjanjian yang disetujui oleh keduan belah pihak yaitu warga Dusun I dan 

Dusun II dan seluruha aparat  Kampung Tanjung Harapan  Kecamatan Anak 

Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Konflik yang terjadi antara warga Dusun I 

dan Dusun II menyebabkan kerugian yang cukup besar, puluhan warga 

kehilangan tempat tinggal yang mengakibatkan harus mengungsi demi 

mendapat keamanan. Konflik ini bisa diredakan dengan adanya maklumat 

perjanjian antara Warga Dusun I dan Dusun II. Yang di gagas oleh Ketua MUI 

Kabupaten Lampung Tengah dan disaksikan oleh Gubenur Lampung Tengah, 

serta aparat kepolisian Lampung tengah. Dengan kata lain MUI Lampung 

Tengah memiliki peran utama dalam penyelesaian konflik ini. Isi maklumat 

tersebut adalah: 

1. Bersepakat bahwa aksi masa dan bentrok kedua Dusun Kampung 

Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah 

merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman. 

2. Bersepakat mengencam kejadian kerusuhan yang melibatkan warga 

Dusun I dan Dusun II hingga menyebabkan puluhan rumah pemukiman 

warga hangus terbakar dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. 

3. Menjadikan hukum sebagai panglima dalam proses penyelesaian kasus 

dan sebagai solusi bermartabat. 
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4. Mendorong pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan untuk 

mengedepankan netralitas sehingga pemulihan kondisi warga yang 

menjadi korban. 

5. Memberikan dorongan dan dukungan kepada Komnas HAM Serta 

lembaga-lembaga hukum lokal, nasional, dan internasional untuk 

mendorong terciptanya kedamaian. 

6. Memprioritaskan tuntasnya proses rekonsiliasi dan perdamaian dengan 

melibatkan unsur-unsur adat. 

7. Mewaspadai adanya kasus-kasus lanjutan. 

8. Bersepakat menolak pengusiran terhadap warga dari wilayah konflik 

dengan alasan apapun. 

9. Bersepakat menghimbau kepada masyarakat adat Jawa dan adat 

Lampung untuk mengedepankan prinsip kebersamaan dan persatuan 

demi terjaganya harmonisasi kehidupan. 

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Ketua MUI 

Lampung Tengan H. R Mutawali mengingatkan kesepakatan dan pengucapan 

ikrar damai antarwarga yang sempat saling bertikai harus dilaksanakan 

sepenuh hati sehingga kejadian seperti yang lalu tidak terulang kembali.  


