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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :  

1. a. Peran Camat sebagai aparatur pemerintahan Camat Aktif dengan melakukan 

komunikasi menyelesaikan konflik seperti koordinasi dengan pemerintah 

Kabupaten, Aparatur Kecamatan, Kepala Kampung, Tokoh Adat dan masyarakat. 

Terdapat mediasi rapat-rapat maupun kegiatan siskamling rutin merupakan hasil 

dari proses pemerintahan di Kecamatan Bekri hal ini menandakan peran Camat 

dalam Kasus konflik Camat aktif  

b. Kepemimpinan yang dilakukan Camat merupakan tipe Demokratik karena 

segala sesuatu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak termasuk berkomunikasi 

dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan ciri-

ciri pemimpin yang demokratis.  

c. Peran Camat dalam mengkomunikasikan masalah guna menyelesaikan konflik 

melalui kompromi dan konsensus. Adapun cara komunikasi yang digunakan yaitu 

komunikasi dua arah untuk a) waktu, b) kecepatan, c) cara praktis sehingga 

konflik tersebut dapat segera selesai. Hal ini dibuktikan dengan 8 November 2012 

kejadian tanggal 9 November 2012 sudah terjadi kesepakatan damai. 

2. a. Peran Camat sebagai aparatur keamanan melakukan program-program bersama 

untuk keamanan lingkungan dengan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 
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Kepolisian, Daranmil, Babinsa, Aparatur Kecamatan, Kepala Kampung, tokoh 

adat dan masyarakat untuk melakukan peningkatan keamanan di Kecamatan Bekri 

contohnya mengadakan siskamling rutin, pembangunan pos ronda di tiap 

Kampung, dan menambah jumlah personil pihak keamanan di Kecamatan Bekri. 

b. Meningkatkan kewaspadaan keamanan dan kententraman individu harus 

diciptakan bersama antara pihak Aparatur Kecamatan dengan masyarakat. 

3. a. Peran Camat sebagai aparatur penegakan HAM dilakukan dengan melakukan 

pembinaan mengenai HAM dan taat hukum. Maksudnya dengan memberikan 

pemahaman akan HAM pada masyarakat, dengan memahami HAM diharapkan 

masyarakat bisa berprilaku sesuai dengan HAM tidak main hakim sendiri.  

b. meningkatkan kesadaran dan pemahaman HAM agar tidak memandang rendah  

HAM. Bukti pelanggaran HAM pembakaran hidup-hidup Khairil Anwar. Tingkat  

pemahaman HAM rendah, pelanggaran HAM berat atau tidak paham HAM. 

Terbukti pembakaran Khairil Anwar merupakan indikator yang mempelihatkan 

HAM rendah. Salah satu faktor rendah pemahaman HAM tingkat  pendidikan 

rendah dan rendah pengetahuan HAM karena sebagian besar masyarakat Bekri 

merupakan lulusan Sekolah Dasar. 

4. Perjanjian damai dan pengangkatan saudara sebagai solusi permasalahan konflik 

antara Kampung Kesumadadi dengan Kampung Buyut Udik. Perdamaian itu 

dilakukan berkat koordinasi Camat Bekri dengan Camat Gunung Sugih dan 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Perjanjian damai merupakan langkah 

nyata kepemimpinan dan komunikasi Camat Bekri dalam Konflik di Kecamatan 

Bekri ini. Tugas Camat selanjutnya untuk mengarahkan dan menginformasikan 

masyarakat untuk melaksanakan poin-poin perjanjian yang sudah dibuat. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengajukan beberapa 

saran yang harapannya akan mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait 

sehubungan dengan penulisan ini diantaranya yaitu :   

1.  Peran Camat dapat ditingkatkan dalam aspek aparatur pemerintah dengan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan dan 

menjalankan tupoksi dan koordinasi. Koordinasi yang rutin dan aktif antara Camat 

dan Apartur Kecamatan, Kepala Kampung dan Masyarakat. Dengan rapat dan 

pertemuan yang rutin misalnya membahas permasalahan keamanan maupun yang 

lainnya. Koordinasi yang dilakukan dengan baik bisa mengatasi permasalahan di 

Kecamatan Bekri. 

2. Peran Camat dalam aspek aparatur keamanan bisa dilakukan misalnya dengan 

siskamling rutin, membangun pos-pos ronda dan pertemuan rutin pembinaan 

membangun keamanan yang lebih baik. Camat mengajak Kepala Kampung agar 

aktif mengadakan siskamling secara rutin dan mengajak masyarakat sadar tentang 

pentingnya siskamling untuk mencegah pencurian yang akan mengganggu 

keamanan, kententraman dan ketertiban di masyarakat.   

3. Peran Camat sebagai aparatur penegakan HAM dilakukan dengan memberikan 

pendidikan mengenai HAM pada masyarakat Bekri. HAM yang rendah pada 

masyarakat Bekri bisa diperbaiki dengan memberikan pendidikan tentang 

pentingnya HAM untuk masyarakat Bekri. Bisa dengan penyuluhan rutin dalam 

musrembang Kecamatan bisa juga dibuat tulisan rangkuman tentang pentingnya 

HAM untuk masyarakat lalu dibagikan pada masyarakat untuk bisa dibaca dan 
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dimengerti. Jika masyarakat sudah mengerti maka HAM bisa dijadikan nilai 

dalam kehidupan bermasyarakat untuk kedepannya. 

4. Camat bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan poin-poin 

perjanjian damai dan meningkatkan keamanan lingkungan dengan siskamling 

rutin. Jika keamanan bisa di tingkatkan keadaan tentram dan tertib bisa terwujud. 

Dengan menjalankan poin-poin perdamaian masyarakat juga menjaga 

keharmonisan dengan Kampung Buyut Udik agar konflik tidak kembali terjadi. 


