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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam 

memahami judul skripsi ini, maka diperlukan penjelasan secara singkat kata-kata 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini,  judul skripsi ini adalah: 

 “Peran MUI Lampung Tengah Dalam Mengatasi Konflik Sosial” 

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang 

dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran 

menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para 

ulama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan 

mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
1
Kabupaten Lampung tengah 

adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu 

KotaKabupaten ini terletak di Gunung Sugih.Kata konflik berasal dari bahasa 

Latin yaitu configere yang berarti saling memukul.Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI)
2
, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, 

atau pertentangan. Adapun definisi konflik secara sosiologis adalah suatu proses 
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sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak 

berdaya. 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa konflik merupakan suatu proses 

sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya 

dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau 

kekerasan.
3
Konflik Jawa-Lampung yang di maksud dalam judul ini adalah 

Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha sebagai kampung induk 

(Lampung), dengan warga Dusun I dan Dusun II yang merupakan peduduk dari 

Kampung Tanjung Harapan (Jawa). Kedua desa tersebut berada diKabupaten 

Lampung Tengah. 

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas,maka tergambarlah maksud 

penelitian ini, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengungkap dan 

memaparkan tentang peran MUI dalam meredam konflik sosial Jawa-Lampung 

yang terjadi di KabupatenLampung Tengah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, 

yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif.  

1. Alasan Objektif 

a. Penelitian mengenai peran MUI sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, 

penelitian mengenai peran MUI dalam mengatasi konflik sosial masih 

langka. Terutama pada konflik jawa dan lampung di Anak Tuha 
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Lampung Tengah. Hal ini membuat penulis yakin bahwa penalitian ini 

adalah penelitian baru yang menjadi sangat penting untuk di lakukan. 

Selain itu, penulis merasa perlu mengkaji masalah ini karena akan dapat 

menambah referensi Akademik bagi siapapun yang ingin mengkaji 

tentang peran MUI dalam mengatsi konflik sosial. 

b. Wacana mengenai peran MUI perupakan tema diskusi yang tak pernah 

habis di bahas di Indonesia. Keanekaragaman suku adat dan istiadat 

dapat menumbuhkan sikap primodialisme sempit, serta suatu masyarakat 

lebih kental dengan adat istiadat hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi, karan 

MUI memiliki kekuatan dalam mengendalikan masyarakat terutama saat 

adanya konflik yang melibatkan Dua Suku atau lebih. Oleh karena itu, 

penulis merasa perlu untuk mengkaji tema penelitian ini. Masyarakat 

perlu tahu tahu bahwa peran MUI sangat besar bukan hanya dalam Fatwa 

saja, bahkan mampu mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.  

2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu penulis, serta 

tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data 

dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sepanjang zaman manusia membutuhkan pemimpin. Pemimpin 

dianggap mewakili aspirasi masyarakat, pemimpin dapat memperjuangkan 

kepentingan dan mewujudkan harapan sebagian besar orang. Kepemimpinan 
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sangat penting dan amat menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, di 

tentukan oleh pemimpinnya.
4
Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu 

identik dengan fatwa. Majelis Ulama Indonesia yang di dirikan pada tanggal 

17 rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975Masehi oleh 

musyawarah nasional Majelis Ulama Se-Indonesia di Jakarta Majelis Ulama 

Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira 

ummah), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan 

jasmaniah yang diridhai Allah Swt (baldatun thayyibatun wa rabbun 

ghafur). Serta ada beberapa hal yang perlu dilakukan MUI dalam mengawal 

umat dan bangsa Indonesia: 

Pertama, MUI perlu meneguhkan jati dirinya sebagai "organisasi 

ulama “waratsatul anbiya" yang memiliki tanggung jawab besar untuk 

mengawal perjalanan umat Islam dan bangsa Indonesia ke depan menuju 

baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amanah ulama ini sangat berat 

sehingga perlu dilaksanakan dengan sungguh- sungguh. 

Kedua, ulama dan khususnya pengurus MUI harus memiliki ilmu 

pengetahuan keagamaan yang mendalam yang membedakannya dengan 

masyarakat biasa. Dengan ilmu pengetahuannya yang mendalam disertai 

dengan ketakwaannya yang tinggi, ulama akan menjadi tempat bertanya 

masyarakat dalam berbagai macam bidang kehidupan. 

Ketiga, MUI perlu memberikan perhatian khusus pada program 

kaderisasi ulama, dengan melakukan penjaringan kader-kader muda yang 
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potensial di berbagai lembaga pendidikan. Pendidikan ulama yang terbaik 

adalah melalui pembelajaran langsung secara individual kepada ulama-ulama 

terkemuka di dunia (mulazamah) sehingga ke depan kualitas ulama Indonesia 

semakin meningkat dan disegani dalam tataran internasional. 

 

Keempat, MUI perlu meningkatkan peranannya dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan dunia internasional, khususnya yang 

menimpa umat Islam di berbagai belahan dunia. Setidaknya, MUI bersama 

ulama-ulama lain di Indonesia memberikan masukan kepada Pemerintah 

RepublikIndonesia agar meningkatkan keaktifannya dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan umat Islam di dunia internasional, seperti masalah 

Palestina, Rohingya, Kashmir, Pattani, Moro, dan sebagainya. 

Kelima, MUI perlu merumuskan konsep pendidikan Islam yang 

ideal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk menentukan konsep 

pembentukan insan-insan Muslim yang ideal ke masa depan. 

Keenam, patut disyukuri bahwa selama ini peran MUI dalam 

mengawal isi media massa, khususnya televisi sudah dirasakan umat Islam. 

Untuk meningkatkan peran MUI dalam hal "mengawal media massa", perlu 

juga dilakukan monitor dan bimbingan terhadap media online Islam sehingga 

media-media itu semakin berkualitas isinya.Sebab, mereka saat ini 

memainkan peranan yang penting dalam mengarahkan pola pikir umat Islam. 

Media-media yang memuat isi-isi yang xtreme, baik xtreme fundamentalis 

maupun xtreme liberal, perlu diingatkan oleh MUI. 
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Ketujuh, guna meningkatkan kemandirian MUI maka perlu 

meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan 

lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melakukan 

penggalangandana umat bagi kepentingan pembangunan dalam berbagai 

bidang kehidupan.
5
 

Secara umum Majelis Ulama Indonesia dari pusat hingga ke daerah 

tidak terkecuali MUI Kabupaten Lampung Tengah 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 Lampung Tengah menuju masyarakat yang berperadaban 

dan aman.Seperti halnya kasus yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah 

bentrokan antar warga Jawa-Lampung ini bisa jadi pukulan terberat bagi MUI 

KabupatenLampung Tengah bagaimana konflik ini bisa terjadi yang 

mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan rumah warga.  

Konflik antarkelompok warga ini dipicu hilangnya dua remaja warga 

Dusun I Kampung Tanjungharapan, Anaktuha. Remaja berumuran 15 tahun 

itu sejak dua hari terakhir tidak diketahui rimbanya. Warga setempat 

mencurigai kedua bocah itu telah tewas dihakimi massa Dusun II kampung 

setempat. Pasalnya, dua hari lalu sempat tersiar kabar ada pencuri yang 
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dimassa hingga tewas di sebuah perkebunan sawit. Namun, jasad pencuri 

yang tewas tersebut tidak diketahui keberadaannya. 

Isu yang beredar menyebutkan bahwa dua remaja diketahui bernama 

Kurnia Jaya dan Angga Wirayuda itu tewas di sekitar Dusun II. Merebaknya 

kabar inilah yang membuat suasana antar dusun itu memanas.Sejumlah warga 

Dusun I lantas berinisiatif mencari kebenaran kabar itu. Mereka lantas 

mendatangi Dusun II. Namun, warga Dusun II mengaku tidak mengetahui 

keberadaan kedua remaja tersebut. 

Di tengah situasi yang tidak menentu itu, tersiar kabar seorang warga 

Du sun I melihat bercak darah di gardu ronda Dusun II. Informasi yang 

dihimpun, warga juga melihat sandal yang dikenali milik dua remaja itu. 

Entah siapa yang memulai, sekelompok warga yang tidak terima atas dugaan 

pembunuhan ini langsung menyerbu ke permukiman warga. Massa menuding 

warga Dusun II telah menghakimi kedua remaja itu hingga tewas.Puluhan 

rumah menjadi korban kekesalan mereka.  

Dalam  hal ini MUI sebagai pengayom masyarakat mencoba 

mendamaikan kedua suku, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT 

dalam Qur’an Surah Al-Anfal:61 dan Qur’an Surah Al-Hujarat:10 

                                      

Artiny:dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah 

kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. 
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Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu antara damaikan keduanya! tapi kalau yang 

satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 

perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 

Sesungguhnya dalam ayat ini di terangkan untuk mengerti bahwa 

perang haruslah membela keyakinan dalam mentaati perintah Allah, jika 

tidak maka ciptakanlah perdamaian. Bukan sebaliknya berperang 

mengikuti hawa nafsu yang semata dikendalikan oleh amarah dan 

kebencian yang di tunggangi syaitan, hingga melahirkan perpecahan umat 

manusia. 

D.    Rumusan Masalah 

Dari uraian latarbelakang masalah diatas, maka pokok masalah yang 

dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran MUI KabupatenLampung Tengah dalam mengatasi 

konflik sosial? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat MUI dalam mengatasi 

konflik yang ada diKabupaten Lampung Tengah? 
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E. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari latarbelakang masalah dan perumusan masalah maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan MUI dalam mengatasi konfik yang ada di 

KabupatenLampung Tengah. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat ketika MUI ingin 

mengatasi konflik di KabupatenLampung Tengah. 

F. Manfaat penelitian 

Terkait manfaat penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat sebagi berikut: 

1. Secara teoritis 

Sebagai sarana pembanding bagi dunia pengetahuan dalam memperkaya 

informasi tentang peranan MUI KabupatenLampung Tengah dalam 

meredam konflik. 

2. Secara praktis 

Bagi lembaga MUI penelitian ini merupakan sumbangan informasi agar 

lebih berperan aktif lagi dalam membangun masyarakat ataupun menjadi 

mediasi bagi warga yang terkena konflik sehingga daerah 

KabupatenLampung Tengah lebih aman kedepannya. 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan 

analisa data, sebelum menguraikan metode tersebut penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu jenis dan sifat penelitian. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau 

“field research”. Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau pada responden menjelaskan dan memperoleh gambaran 

(deskripsi) tentang peran MUI Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian 

lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

praktis dalam kehidupan sehari-hari. 
6
 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya 

mendiskripsikan/menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.Sifat penelitian 

yang dilakukan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan secara terprinci bagaimna fenomena 

sosial tertentu. Menurut Nazir yang dimaksud dengan penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran  

secara sistematis, faktual, tajam dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang sedang di teliti.
7
 

2. Sumber Data 

Proses penelitian Kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan 

proses kegiatan objek yang di teliti, oleh karenanya di perlukan data yang 

benar-benar memahami masalah penelitian. Sumber data yang digunakan 

                                                           
6
 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Manjar Maju, 1996), h. 

32 
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dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukannya. Dalam hal ini penulis menjadikan ketua MUI Kabupaten 

Lampung Tengah Bapak Hi.R.Mutawalli, sebagai responden dalam mencari 

data yang diperlukan. Ketua RT dusun I dan II, dan beberapa warga untuk 

mendapatkan informasi seputar konflik yang telah terjadi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan 

untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, 

dan menyajikan.
8
 Data sekunder disebut juga dengan data tersedia. Data 

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian. 

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, 

karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak 

ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber 

data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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 M. IqbalHasan, Pokok-PokokMetodelogiPenelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002),h.38. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk mengetahui dai dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi 

menurut Kartini Kartono adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan.
9
  

Sedangkankan Karl Weick,mendefinisikan observasi sebagai 

penelitian pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian prilaku dan 

suasana yang berkenaan dengan organisasi tertentu, sesuai dengan tujuan-

tujuan empiris.
10

 

Data yang di peroleh berdasarkan observasi di antaranya mengenai 

sejauh mana ketua MUI Lampung Tengah dalam mengatsi konflik sosial 

yang ada di lampung tengah. 

b. Wawancara (interview) 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau 

kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara  merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan yang dilakukan secara 

                                                           
9
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju< 1996), h. 

157 
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 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2000), h. 83. 
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sistematis guna mencapai tujuan penelitian.
11

Dalam penelitianmenggunakan 

interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara 

dengan membawa beberapa pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang 

dimaksud dalam interview terstruktur. Teknik ini memberikan peluang yang 

wajar kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Pada 

prinsipnya  sama dengan metode angket. Perbedaanya pada angket, 

pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara, 

Pertanyaan diajukan secara lisan. Adapun yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini adalah ketua MUI Kabupaten Lampung Tengah bapak 

Hi.R.Mutawalli, ketua RT dan masyarakat yang berkonflik. 

 

c. Dokumentasi 

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh 

informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), 

tempat (place) dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan 

penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan 

metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya 

barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, dan sebagainya.
12
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 Anwar Sutoyo, PemahamanIndividu, Yogyakarta, PustakaBelajar, 2014, h.123 
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 Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 
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Metode dokumentasi ini di gunakan sebagai data yang tersimpan 

dalam sebuah arsip dan lengkap serta mudah untuk memberikan keterangn 

jika sewaktu-waktu diperlukan. Metode dekumentasi yang peneliti maksud 

dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang tedapat Kantor MUI 

Lampung Tengah yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. 

d. Teknik Analisis Data 

Analisi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

Kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisis kualitatif di gambarkan 

dengan kata-kata atau kalimat yang di pisahkan menurut katagori untuk 

memperoleh kesimpulan dan di angkat sekedar untuk mempermudah dua 

penggabungan dua fariabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali.
13

 Setelah 

data tersebut di olah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara 

berpkir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau pristiwa-pristiwa yang 

kongkrit kemudian dapat di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.
14

 

Setelah data terkumpul sesuai dangan kebutuhan kemudian data-

data tersebut di analisis dengan menggunakan analisa dekkriftif kualitatif, 

yang di maksud deskriftif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian 

secara rinci apa adanya. 

Teknik analisis yang di gunakan deskriftif analisis, dengan mencari 

gambaran yang sistematis, fakta dan aktual mengenai fakta-fakta dan 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peran MUI Lampung Tengah dalam 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998), Cet, Ke-4 Edisi Revisi III, h. 209 
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 Nana Sujana, Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, (Semarang: Sinar Baru, 

1987), h.6 
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mengatsi konflik sosial yang ada di Lampung Tengah studi kasus konflik 

Jawa-Lampung yang terjadi di Anak Tuha. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal 

apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi 

penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan 

penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut : 

1. Skripsi yang berjudul: PERAN MAJLIS ULAMA INDONESIA 

PROVINSI RIAU DALAM MENETAPKAN SERTIFIKASI HALAL 

PRODUK MAKANAN yang di tulis oleh Muhammad Zainal Arifin NIM 

10945007745 Jurusan Manajemen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013 

Dalam Skripsi ini Zainal Arifin Meneliti sejauhmana peran MUI Provinsi 

Riau dalam mengawasi produk makanan yang akan beredar dan memberi 

lebel Halal dari MUI  terhadap suatu Produk makanan. 

2.  Skripsi yang berjudul: PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 

BAMBU APUS DALAM PENANGULANGAN PERJUDIAN DI 

DUSUN EMPAT DESA BAMBU APUS PAMULANG yang di tulis oleh 

Nahyadi NIM :209805100075 Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif 

Hidayatullah Jakarta 2005 
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Disini Nahyadi Meneliti sejauh mana peran MUI Bambu Apus dalam 

Penanggulangan Perjudian di Dusun Empat  Desa Bambu Apus Pamulang, 

karna seperti yang kita tahu perjudian adalah salah satu penyakit bagi 

masyarakat sehimgga perlu untuk di tinjau sejauh apa MUI berperan 

dalam mengatasinya di daerah tersbut. 

3. Skripsi yang berjudul: PERANAN MAJLIS ULAMA INDONESIA 

(MUI) DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (Studi 

Kasus Peranan MUI Provinsi Banten) yang di tulis oleh Jaki Mubarok 

Nim: 113300225  Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuluddin, Dakwah Dan Adab Institut Agama Islamnegeri Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten 2016  

Dalam skripsi Yang di tulis oleh Jaki Mubarok yang berjudul Peranan 

Majlis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Menjaga Kerukunan Umat 

Beragama (Studi Kasus Peranan Mui Provinsi Banten), karna di banten 

terdiri dari berbagai macam Agama yang berdampingan dan disini perlu 

bagi MUI untuk terus memupuk dan menjaga kerukunan agar tetap 

tercipta kerukunan  Umat Beragama di tengah2 keberagaman yang ada di 

daerah banten.  

4. Skripsi yang berjudul: PERAN MUI DALAM MELINDUNGI 

KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK HARAM (STUDI 

KEBIJAKAN LPPOM-MUI D.I YOGYAKARTA) yang di tulis oleh Nur 

Muhamad Fauzan I. NIM: 11370007 Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 
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Dalam skripsi ini Nur Muhamad Fauzan I meneliti peran MUI dalam 

melindungi Konsumen Muslim dari produk Haram (Studi Kebijakan 

Lppom-Mui D.I Yogyakarta) karan Lembaga LPPOM –MUI dua lembaga 

yang berbeda yang memiliki kepentingan yang berbeda, dan disini penulis 

ingin meneliti sejauhmana MUI melindungi konsumen muslim dari produk 

haram melalui kebijakan dan Fatwanya. 

5. Skripsi yang berjudul: PERAN TOKOH ADAT DALAM 

MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Konflik Bali-

Lampung Di Kalianda Lampung Selatan) yang di tulis oleh Dede Ariska 

Fakultas Ushuluddin Jurus Pemikiran Politik Islam dalam skripsi ini 

penulis meneliti tentang peran tokoh adat yang notabene adala orang yang 

sangat di segani di suatu daerah tentu sangat perlu untuk di kaji sejauh apa 

seorang Tokoh Masyrakat berperan ketika Masyarakatnya mengalami 

Konflik Sosial. 

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang peneliti temukan maka peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait Peran MUI Lampung 

Tengah Dalam Mengatasi Konflik Sosial. Yang tentunya sangat berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang yang sudah  

 


