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ABSTRAK 

 

PERAN MAJLIS ULAMA INDONESIA LAMPUNG TENGAH 

DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL 

(Studi Kasus konflik Jawa-Lampung di Kecamatan Anak Tuha) 

 

Oleh 

 

RIYAN HIDAYAT 

 

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, 

sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap 

ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.  Fenomena konflik kerusuhan yang 

melibatkan Suku Jawa dan Suku Lampung pada tanggal 27 November 2014 di 

Lampung Tengah merupakan konflik antar Dusun. Konflik ini di picu oleh 

peristiwa penodongan yang berakhir pembunuhan oleh warga Dusun I yang 

mengakibatkan bentok keduan Dusun, anatara Dusun I dan Dusun II Kampung 

Tanjung Harapan, Kec. Anak Tuha, Lampung Tengah yang mengkibatkan 

puluhan ruman hangus terbakar dan mengalami kerusakan.  Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mewadahi para ulama dan 

cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi 

kaum muslimin di seluruh Indonesia. Maka peran MUI Lampung Tengah sangat 

penting dalam menyeselasaikan konflik sosial tersebut. Tujuan utama dalam 

penelitian ini adalah peran MUI Lampung Tengah dalam penyelesaian konflik 

sosial Kampung Tanjung Harapan, Kec. AnaTuha Lampung Tengah.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 5 orang narasumber, 

dua orang narasumber berasal dari Suku Jawa dan dua orang berasal dari Suku 

Lampung.  Data diperoleh melalui proses wawancara mendalam secara langsung 

dengan narasumber, serta mengunakan pengumpulan dokumentasi sebagai data 

tambahan. MUI Lampung Tengah bapak H. R. Mutawali  berperan sangat penting 

dalam mengatasi konflik tersebut, agar konfik kedua Dusun segera terselesaikan 

dengan baik tidak berkelanjutan. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan MUI Lampung 

Tengah dalam menyelesaikan konflik tersebut sangat baik dan efektif dalam 

penanganannya, yaitu selaku Pemediasi dan Penggagas untuk mendamikan kedua 

Suku, sehingga konflik kedua Dusun tersebut  tidak belangsung lama, selain itu 

ketua MUI berkoordinasi dengan pihak lain sehingga konflik bisa di selesaikan 

dengan cepat. 

 MUI Lampung Tengah memiliki program yang jelas dan berjalan dengan 

baik, melakukan pengawasan terhadap kedua Dusun agar selalu rukun dan tidak 

terjadi konflik lainnya. 

Penelitian sejenis ini perlu untuk dilanjutkan mengingat masih jarangnya 

penelitian fokus pada peran MUI dari berbagai aspek. Padahal peran dan 

kontribusi MUI dalam masyarakat sangatlah besar dalam masyarakat, terutama 

dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

Kata Kunci: Peran MUI Lampung Tengah, Konflik Sosial 


