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BAB V 

PENUTUP 

Setelah diuraikan kronologi masalah dan penyelesaian konflik masyarkat 

Jawa-Lampung di Kampung Tanjung Harapan di Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai 

berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik masyarakat Dusun I dan 

Dusun II di Kampung Tanjung Harapan di Kecamatan Anak Tuha 

Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah adalah adanya 

kesalahpahaman anatara kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang 

dengan tepat dan cepat yang mengatasi masalah ini sehingga menimbulkan 

banyak kerusakan rumah warga Dusun II. 

2. Peran MUI dalam menyelesaikan konflik masyarakat Dusun I dan Dusun II 

Kampung Tanjung Harapan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung 

Tengah adalah sebagai Mediasi dan Penggagas untuk terlaksananya 

perdamaian dan juga sebagai Pengayom masyarakat yang berkonflik Ketua 

MUI Bapak H. R. Mutwali terjun langsung saat terjadi ny konflik dan 

melihat langsung apa yang menjadi pokok permasalahannya dan juga ketua 

MUI berkoordinasi dengan pihak-pihak atau lembaga lain sehingga konflik 

bisa terselesaikan dan kericuhan bisa di redam dengan baik dan semoga  

tidak terulang lagi di kemudian hari. Dimana setiap perbuatan maupun 
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tindakan Kepala MUI Lampung Tengah harus berdasarkan pada 3 sifat 

yaitu menjaga keamanan masyarakat, memelihara kedamaian di antara 

rakyat dan memelihara derajat agama dan kepercayaan. 

3. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian konflik di 

Lampung Tengah adalah faktor internal yang disebabkan oleh ketidak 

jelasan saksi. Selain itu faktor penghambat lainya adalah faktor eksternal 

yang berasal dari pihak ketiga baik bersal dari keluarga salah satu pihak 

yang berselisih maupun pihak ketiga di luar para pihak yang berselisih. 

Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah telah 

menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat 

pihak lain yang muncul dan menjadi pemicu konflik sehingga 

memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan. 

B. Saran  

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan 

saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait 

yaitu: 

1. Penelitian sejenis ini perlu untuk dilanjutkan mengingat masih 

jarangnya penelitian fakus pada peran MUI dari berbagai aspek. 

Padahal peran dan kontribusi MUI dalam masyarakat sangatlah besar, 

tentu karya ini masih jauh dari sempurna untuk itu berharap pembaca 

mengembangkan lebih luas lagi tentang pemahaman keilmuan untuk 

menambah wawasan baru dibidang keilmuan islam khususnya 

tentang Peran MUI dalam mengatasi konflik sosial. 
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2. Kepada semua masyarakat agar saling menghargai, tidak mudah 

tersulut oleh berita yang belum jelas kebenarannya khususnya 

masyarakat yang hidup berdampingan dengan berbeda suku, agama 

maupun RAS sehingga konflik yang berujung dengan perusakan dan 

menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil seperti ini tidak 

terjadi lagi kedepanya.. 


