BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. KH. Alawy Muhammad adalah pengasuh pondok pesantren At-Taroqi,
dilahirkan di Desa Karongan Tenggumung Sampang pada tahun 1928 dari
pasangan Kyai Muhammad Rofi’i dari Batu Ampar Pamekasan dengan Ibu
Fatturiyah dari Karongan Tenggumung Sampang. Beliau merupakan kyai
yang berperan dalam menangani kasus waduk Nipah.
2. Dalam menyikapi program pemerintah, dibangunnya waduk Nipah, KH.
Alawy Muhammad menolak program pemerintah dalam pembangunan waduk
Nipah, mengingat sebagian besar masyarakat juga menolak tanahnya
digunakan lahan dalam pembangunan waduk Nipah. Selain itu, KH. Alawy
Muhammad sangat menyayangkan atas sikap pemerintah yang kurang
melibatkan

ulama

dalam

sosialisasi

kepada

masyarakat.

Mengingat

masyarakat Madura lebih patuh terhadap seorang kyai daripada pemerintah.
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3. KH. Alawy Muhammad mempunyai peran yang sangat penting dalam
meredakan kemarahan masyarakat akibat insiden penembakan yang
menewaskan empat warga dan puluhan luka-luka. Selain itu, KH. Alawy
Muhammad sangat berperan dalam upaya membantu para korban setelah
terjadi tragedi Waduk Nipah. Beliau memberikan bantuan kepada para korban
yang terluka.

B. Saran

1. Diharapkan kepada umat Islam yang lain, agar mempunyai sifat seperti KH.
Alawy Muhammad yang mengorbankan sedikit waktunya untuk kepentingan
masyarakat banyak.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam lagi
penelitiannya mengenai sejarah peran KH. Alawy Muhammad dalam
penyelesaian peristiwa waduk Nipah tahun 1993.
3. Dengan diangkatnya masalah ini, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk
meneliti lebih mendalam, peran tokoh-tokoh Muslim yang berada disekitar
masyarakat, sehingga dapat memperluas pengetahuan kita.
4. Kami merasa hasil penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari
sempurna, maka penulis harapakan ada penelitian lebih lanjut.
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Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih
banyak kekurangan. Oleh karena itu, krtik dan saran yang membangun sangatlah
diharapkan. Dan penulis berkinginan, semoga apa yang sudah dipersembahkan
akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada
umumnya. Aamiin.

