
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1  Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan pada Bab sebelumnya, 

berikut ini diajukan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Latar belakang timbulnya konflik antara ulama dan pejabat dengan 

Syekh Ahmad al-Mutamakkin 

Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya konflik antara ulama 

dan pejabat vis a vis Syaikh Ahmad al-Mutamakkin, yaitu pertama, al-

Mutamakkin dianggap telah menyebarkan ilmu hakikat ke khalayak 

umum, perilakunya telah dianggap menyimpang dari syariah, dan oleh 

sebagian ulama dianggap telah membangkang pada kekuasaan raja. 

Kedua, selebaran yang menyebutkan bahwa al-Mutamakkin sebagai 

seorang alim yang perilakunya justru bertentangan dengan hukum Islam, 

seperti memelihara anjing yang diberi nama manusia (Abdul Qohar dan 

Qomarudin, yang kebetulan menyamai nama penghulu dan Ketib di 

Tuban)  serta gemar melihat dan mendengarkan cerita  wayang Bima Suci. 

 

2. Paku Buwana II sebagai raja tidak melaksanakan fatwa ulama untuk 

menghukum mati Syekh Ahmad al-Mutamakkin 

Tindakan Paku Buwana II tidak melaksanakan fatwa ulama untuk 

menghukum mati al-Mutamakkin disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Politik 

Terdapat dua permasalahan mendasar yang berkaitan dengan hal-

ihwal politik yang harus diselesaiakan oleh Paku Buwana II, yaitu, 

pertama, secara internal di dalam keraton terjadi perebutan pengaruh di 

kalangan pembesar istana, yakni Ratu Pakubuwana, Demang Urawan, dan 
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Patih Danurejo. Kedua, secara eksternal Paku Buwana II dihadapkan pada 

kasus ”Geger Pecinan” yang berlangsung pada 1725-1743. 

 

b. Ekonomi 

Paku Buwana II mempunyai tanggung jawab untuk membayar 

hutang peninggalan penguasa sebelumnya, yaitu Paku Buwana I, kepada 

VOC dalam jumlah besar. 

 

c. Konsep  Raja Sufi yang dikembangkan kembali oleh Ratu Paku Buwana 

Keputusan raja untuk mengampuni Syekh Ahmad al-Mutamakkin 

dalam Serat Cabolek dapat dipahami sebagai  upaya untuk menunjukkan 

kebaikan raja, yang berkewajiban untuk mengobati mereka yang sakit dan 

menderita. Dalam hal ini, pertimbangan etis Paku Buwana II untuk 

memberikan ampunan atas kasus al-Mutamakkin, dalam Serat Cebolek, 

berdasarkan atas dua alasan yaitu, pertama, ilmu mistik yang dianut dan 

dihayati al-Mutamakkin dipergunakan untuk diri sendiri dan tidak 

bermaksud untuk merubah pandangan Jawa secara menyeluruh. Kedua, 

kewajiban sebagai raja untuk mengobati mereka yang gila dan 

menyehatkan mereka yang sakit.  

 

d. Sosial Keagamaan  

Dalam Teks kajen, alasan pengampunan atas kasus al-Mutamakin 

didasarkan pada upaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama yang 

ujungnya untuk menciptakan stabilitas negara.  

 

 3. Model-model pembelajaran resolusi konflik dalam Teks Kajen dan 

Serat Cebolek  

Berkaitan dengan sumber pembelajaran ataupun media pendidikan, 

proses penyelesaian konflik yang terjadi antara al-Mutamakkin dengan Ki 

Ketib Anom dapat dipakai sebagai referensi atau sumber pembelajaran 
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resolusi konflik. Dalam hal ini, model yang dikembangkan dalam 

pembelajaran resolusi konflik yaitu: 

a. Pola penyelesaian konflik dalam Serat Cebolek dan Teks Kajen 

Pola yang dimaksud adalah tahapan-tahapan penyelesaian 

konflik yang terdapat dalam kedua teks. Tahap-tahap tersebut adalah 

negosiasi (keberatan-keberatan para ulama di pesisir utara atas metode 

dakwah yang dilakukan oleh al-Mutamakkin), mediasi (kehadiran 

Raden Demang Urawan untuk menyelesaikan kasus al-Mutamakkin), 

dan mediasi-arbitrasi (keputusan yang diambil Paku Buwana II 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Raden Demang Urawan 

dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian kasus al-

Mutamakkin). 

 

b. Tradisi khaul al-Mutamakkin yang diadakan setiap tanggal 10 

Sura/Muharam 

Tradisi khaul al-Mutamakkin selalu dihadiri ribuan orang, 

sehingga dapat digunakan sebagai media yang efektif untuk 

menyampaikan pesan tentang bagaiamana mengelola konflik. Hal ini 

dikarenakan tradisi khaul, dalam tahap tertentu, dapat mengingatkan 

dan mengajak masyarakat untuk belajar menyegarkan pemahaman dan 

sikap terhadap peran-peran al-Mutamakkin dan apa-apa yang belum 

dan niscaya diagendakan-kembali. Bahkan sampai saat ini terbukti 

tidak ada ‘dendam politik’ masyarakat Pati dan Tuban terhadap hal-hal 

yang ‘berbau’ Mataram.  

 

1.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, berikut ini diajukan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi ilmu pengetahuan 
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Penelitian tentang peranan khasanah lokal Serat Cebolek dan Teks 

Kajen sebagai sumber pembelajaran resolusi konflik layak disarankan 

untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan dimaksud terutama pada 

penguatan metodologi, sehingga hasilnya lebih mampu menjadi acuan dan 

orientasi proses belajar sosial masyarakat di tanah air.  

 

2. Bagi aparatur pemerintah  

Penelitian ini memberikan gambaran landasan etis untuk 

merumuskan kebijakan publik tentang penanganan dan pengelolaan 

konflik sosial. Dalam kasus Paku Buwana II sebagai penguasa Mataram, 

kebijakan untuk tidak melaksanakan amar keputusan pengadilan ulama 

untuk menghukum mati al-Mutamakkin merupakan preseden hukum yang 

berarti. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintahan menerbitkan 

peraturan perundangan tentang etika pejabat publik. Sehingga pejabat 

publik mempunyai landasan etis untuk mengambil keputusan yang 

berdampak terhadap kepentingan publik. 

 

3. Bagi masyarakat 

Proses belajar sosial terhadap praktik resolusi konflik 

membutuhkan kapasitas belajar warga dengan layanan pendukung yang 

optimal. Oleh karena itu, disarankan untuk mengelaborasi khasanah lokal 

yang lain untuk memerkaya dan memerkuat ketahanan masyarakat itu 

sendiri serta mampu mengingatkan para pemimpin untuk bertindak adil. 

 


