
 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi 

ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar 

kampung oleh kepolisian dengan langkah preventif dan represif. Langkah 

preventif yang dilakukan dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap 

tindakan anarkis dalam konflik antar kampung sebelum dan sesudah terjadinya 

pertikaian, yaitu Kepolisian dengan jajaran Binmas mengadakan penyuluhan-

penyuluhan akan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan langsung dengan 

jalan evakuasi sebagian masyarakat khususnya manula, wanita dan anak-anak 

ke beberapa lokasi agar terhindar dari anarkisme, melakukan mediasi kepada 

pihak-pihak masyarakat yang sedang berkonflik supaya perpecahan tidak serta 

merta meluas dan lebih besar lagi. Sedangkan yang masuk dalam langkah 

represif yang diambil oleh kepolisian adalah dengan diterjunkannya pasukan 

Dalmas dan PHH brimob untuk mengamankan situasi agar tidak meluasnya  

bentrok antara pihak-pihak yang berkonflik karena dikhawatirkan akan 

menimbulkan korban harta benda dan jiwa lebih banyak lagi. 

2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis 

dalam konflik antar kampung oleh kepolisian faktor penghambat dalam 
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menanggulangi masalah terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar 

kampung yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana 

pendukung, faktor masyarakat dan SDM. Faktor-faktor tersebut kaitannya 

dengan sarana pendukung seperti perlengakapan anti huru hara yang terbatas 

jumlahnya, minimnya jumlah personil yang diterjunkan serta luasnya cakupan 

wilayah konflik sehingga tidak semua wilayah dapat diamankan oleh 

kepolisian. 

B. Saran 

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 

alternatif pemecahan masalah dalam upaya penanggulangan terhadap tindakan 

anarkis dalam konflik antar kampung oleh kepolisian di masa yang akan datang 

yaitu sebagai berikut: 

1. Upaya penanggulangan terhadap tindakan anarkis dalam konflik antar 

kampung oleh Kepolisian sudah cukup tepat meskipun dalam hal ini 

kepolisisan dinilai gagal karena konflik yang terjdai di Lampung Selatan 

sudah memakan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit dan terus bertambah 

sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam hal koordinasi secara cepat dan 

tanggap agar kerusushan serupa tidak semakin meluas dan berkepanjangan. 

2. Faktor penghambat dalam hal ini yang paling utama adalah faktor 

hukum,faktor sarana,faktor penegak hukum, faktor masyarakat itu sendiri 

sehingga solusinya adalah dengan fungsi dari Binmas dan intelkam juga perlu 

ditingkatkan lagi agar pemahaman masyarakat akan hukum lebih dimengerti 

serta segala informasi mengenai adanya indikasi-indikasi yang sifatnya akan 

menimbulkan perpecahan dan konflik secara responsif dapat diketaui oleh 
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Kepolisian yang selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna mencegah 

terjadinya konflik antar kampung yang bersifat anarkis. 

 

 


