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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah  untuk mengetahui faktor- faktor yang 
menjadi penyebab terjadinya Konflik komunal di wilayah hukum Polda NTB dan 
untuk mengetahui penyelesaian konflik komunal melalui mediasi penal yang 
dilakukan oleh Polda NTB. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris 
dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual, dan 
pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan, studi kepustakaan, dan wawancara sedangkan analisis data 
mengunakan kualitatif deskriptif. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian 
yang menimbulkan konflik komunal di wilayah hukum Polda NTB yaitu 
Perbedaan karakter/sifat setiap individu, Cepat timbulnya emosi karena 
dipengaruhi oleh minuman keras dan perbedaan agama disebabkan karena saling 
menyinggung kepercayaan agama masing-masing. Dalam penyelesaian konflik 
komunal kepolisian melakukan tindakan represif/penegak hukum dengan cara 
melakukan penyidikan dan pihak pihak yang di libatkan adalah tokoh pemuda, 
tokoh adat, pemerintah dan pihak kepolisian. 

Kata kunci: Komunal, Mediasi Penal 

COMMUNAL CONFLICT RESOLUTIONS EFFORTS THROUGH PENAL 
MEDIATION BY POLDA NTB 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to find out factors that making communal conflicts in 
Polda NTB jurisdictions and to find out conflict resolutions efforts through penal 
mediation by Polda NTB. This research is empirical legal research within statute 
approach, conceptual approach, and sociological approach. The data collection 
technique in this research uses library study and interviews, while the data 
analysis uses a qualitative descriptive. The factors that making  quarrels to 
generate communal conflicts in Polda NTB jurisdictions that is different character 
of every individuals, easy to get angry because affected from alcohol and different 
religions because they sometimes offended or humiliated each others based on 
religions. On conflict resolutions, police exercises power through the police force 
and legal enforcement through investigation with involving young leaders, 
community leaders, government, and police. 

Keywords: Communal. Mediation Penal 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian bunyi undang- 

undang dasar 1945 sebagaimana tercermin dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

perubahan ke empat yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia  menganut sistem 

kedaulatan hukum/ supermasi hukum, hukum mempunyai  kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara dan ciri khas dari negara hukum tersebut  dapat 

terlihat dalam prakteknya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yaitu 

dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta 

adanya pengakuan hak asasinya manusia. 

Dalam kehidupan bermasyarakat kenyataan hidup yang tidak bisa 

terhindar yakni adanya konflik. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat 

tidak sejalan dan merupakan  dampak dari penegakan hukum dalam suatu 

negara hukum itu tidak tegas, berbagai perbedaan pendapat dan konflik 

biasanya tidak bisa di selesaiakan tanpa kekerasan, dan sering 

menghasilakan situasi yang lebih buruk bagi sebagian besar atau semua 

pihak yang terlibat. 

Dalam setiap kelompok sosial sering ada benih benih pertentangan 

antara individu individu, kelompok dan kelompok, individu atau kelompok 

dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi 

dapat berkembang menjadi benturan fisik, baik itu dalam bentuk kekerasan 

maupun non kekerasan  dan tidak berbentuk kekerasan. 
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Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada 

di Indonesia yang terdiri dari 10 Kabupaten dan Kota . Kota Mataram 

dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat konflik komunalnya yang 

cukup tinggi. Konflik komunal yang terjadi di Kota Mataram ini sangat 

variatif, mulai dari persoalan agama, etnis, pengolahan sumberdaya alam, 

ekonomi maupun politik. Konflik komunal membuat pihak Kepolisian 

Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya untuk menghentikan 

terjadinya konflik komunal di Daerah Nusa Tenggara Barat yang 

sebenarnya telah berulang kali dilakukan, namun kebanyakan lebih terfokus 

pada penanganan pasca konflik sehingga akar masalahnya tidak pernah 

dituntaskan. Data di Polda NTB sepanjang tahun 2014 sampai dengan 

Agustus 20171  tercatat beberapa kali terjadi konflik komunal di wilayah 

hukum Polda NTB diantaranya adalah lingkungan geguntur dengan 

lingkungan Jempong Timur tercatat 1 kali konflik2, lingkungan Karang 

Mas-Mas dengan Lingkungan Tohpati terjadi 2 kali3 konflik komunal, 

Lingkungan Sindu dengan Lingkungan Nyandet 3 kali terjadi konflik 

komunal, Lingkungan Sindu dengan Lingkungan Presak4, Lingkungan 

Karang Pule dengan Lingkungan Bebidas,5 di kawasan bagian timur 

misalakan di Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa tercatat seringkali 

          1 Data Polda NTB Sumber Kasat Reseskrim Polda NTB Hasil wawancara Observasi yang di 
lakukan tanggal 20 September 2017 
          2 Ibid hlm 3 
          3 Ibid hlm 3 
          4 Ibid hlm 3 
          5 Ibid hlm 3 
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terjadi konflik komunal bahkan akan berulang ulang6. Berbagai konflik 

komunal yang terjadi tersebut perkelahian antar warga dan tauran antar 

pemuda, serta konflik perbedaan agama. Konflik komunal yang di maksud 

disini adalah adanya kekerasan terhadap orang dan benda. 

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui 

faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya Konflik komunal di wilayah 

hukum Polda NTB 2). Untuk mengetahui penyelesaian konflik komunal melalui 

mediasi penal yang dilakukan oleh Polda NTB. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Manfaat 

Akademis 2). Manfaat Teoritis  3). Manfaat Praktis. 

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Jenis 

Penelitan hukum empiris. 2) Metode Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah: a) Pendekatan Undang-undang (Statute Approach), b) Pendekatan 

konseptual (Conseptual Approach), c) Pendekatan Sosiologis. 3) Sumber  dan 

jenis data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : a). Sumber Data 

dalam penelitian ini ,yaitu: 1). data lapangan 2). data kepustakaan. b). Jenis 

data dengan mengacu pada tipologi penelitian dan pendekatan yang hendak 

penyusun gunakan dalam pengumpulan data, maka dapat diketahui bahwa 

jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1). Data primer, 2). data 

sekunder, 4) Tekhnik dan alat pengumpulan data dilakukan melalui : a). 

Studi kepustakaan. b). Wawancara. 5) Analisis data yang dilakukan adalah 

a). Kualitatif. b). hasil penelitian ini di uraikan secara deskriptif. 

          6 Ibid hlm 3  
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II. PEMBAHASAN 

A. Strategi Kepolisian Dalam Menangani Konflik Komunal. 

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Konflik Terhadap Lembaga 

Kepolisian Dalam Undang-Undang Tentang Penanganan Sosial 

(selanjutnya disebut konflik komunal). 

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan satuan polisi 

Republik Indonesia yang ada di wilayah daerah Nusa Tenggara Barat 

(NTB) yang wilayah hukumnya meliputi 10 kabupaten kota yang terdiri 

dari 2 pulau besar dan di bantu oleh 10 Resor atau Kapolres yang ada di 

masing masing Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Barat. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.7 tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial Kepolisian memiliki peran sentral untuk 

membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial 

di masyarakat termasuk di dalamnya konflik sosial.7 

Kepolisian bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan dalam 

penanganan konflik sosial dalam Undang-undang No.7 tahun 2012 

tentang Penanganan Konflik Sosial “Pasal 6 ayat 1 Pencegahan Konflik 

dilakukan dengan upaya:  

a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;  

b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;  

c. meredam potensi Konflik; dan  

d. membangun sistem peringatan dini.  

          7 Data Hasil wawancara Dengan Pihak Polres Mataram tanggal 27 November 2017 
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Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.8 Karena aktor utama 

yang menentukan kebijakan dalam undang-undang tersebut adalah 

pemerintah, presiden serta pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, 

Bupati, Wali Kota dan Perangkat Daerah . Pemerintahan daerah berperan 

penting dalam penangan konflik sosial mulai dari tahap pencegahan 

sebagaimana diatur dalam pasal 6, meredam potensi konflik sebagaimana 

diatur dalam pasal 9, membangun system peringatan dini yang diatur 

dalam pasal 10 hingga menetapkan status konflik hingga pencabutan 

status konflik sebagaimana diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 13. 

2. Pengaturan Internal Kepolisian Tentang Penanganaan Konflik. 

    Kepolisian menurut Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang 

pokok-pokok Kepolisian Negara RI adalah segala hal ikhwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf f 

Undang-Undang No.02 tahun 2002 tentang pokok-pokok Kepolisian 

Negara RI, kepolisian memiliki kewenangan mengambil tindakan di 

tempat kejadian. Dalam kaitanyan dengan upaya pencegahan konflik, di 

kepolisian dikenal adanya istilah polmas atau polisi masyarakat.  

Polisi Masyarakat pada hakekatnya adalah kepolisian atau polisi  

masyarakat yang digagas berdasarkan kesadaran bahwa untuk 

          8 Undang- Undang no 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik sosial 
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menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh 

kepolisian sepihak sebagai subyek, melainkan harus dengan cara 

kemitraan polisi dengan warga masyarakat sehingga bersama-sama 

mampu mendeteksi gejala yang mengarah pada konflik. Polmas dibangun 

dalam bentuk Bhabinkamtibnas yang ada disetiap desa atau kelurahan. 

3. Pengaturan Konflik sosial atau Komunal  dalam hukum pidana 

Indonesia 

 Hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua yaitu hukum 

pidana khusus dan hukum pidana umum.Hukum Pidana Umum ialah 

Hukum Pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap 

siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. 

 Hukum Pidana Khusus ialah Hukum Pidana yang berlaku khusus 

untuk orang-orang yang tertentu. Contoh: Hukum Pidana Militer., berlaku 

khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan 

militer. Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka 

yang membayar pajak (wajib pajak). 

 Hukum pidana umum yang kita kenal yaitu Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP).KUHP mengatur tentang kejahatan salah satunya 

adalah kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. 

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan dengan kekerasan 

yang dilakukan secara berkelompok atau secara  antara lain: 

a. Pasal 170 KUHP sebagai berikut:9 

9 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
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1. Barang siapa terang-terangan bersama- sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama 
lamanya lima tahun 6 (enam) bulan. 

2. Tersalah dihukum  
1) Dengan penjara selama lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 

sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang 
dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 

2) Dengan penjara selama- lamanya Sembilan tahun, jika 
kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan luka berat 
pada tubuh. 

3) Dengan penjara selama lamanya dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya orang. 
 

Beberapa pasal juga dapat dikenakan kepada mereka yang 

melakukan kekerasan secara berkelompok, apabila diduga ada 

perencanaan sebelumnya yakni Pasal 353, 355, 340 KUHP.  

B. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Komunal Di Wilayah 
Hukum Polda Nusa Tenggara Barat 

 Konflik komunal yang terjadi pada manusia terutama yang terjadi di 

wilayah hukum Polres Mataram berawal pada berbagai macam sebab. Begitu 

beragamnya faktor terjadinya konflik yang terjadi antara manusia, sehingga 

sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci faktor dari konflik 

komunal tersebut. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi 

faktor konflik komunal, demikian halnya sebaliknya. Kesimpulannya faktor 

terjadinya konflik komunal itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak 

rasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasat Reskrim Polda NTB 

dalam hal ini yang di lakukan pada tanggal 24 November 2017 bahwa faktor-
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faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik komunal di wilayah hukum 

Polda Nusa Tenggara Barat yaitu sebagai berikut:10 

1. Perbedaan Individu 

2. Perbedaan latar belakang kebudayaan 

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok  

4. Perubahan- perubahan nilai yang cepat dan mendadak  dalam 

masyarakat. 

C. Upaya Penyelesaian Konflik Komunal Yang Di Lakukan Oleh Polda 
Nusa Tenggara Barat (NTB) Dengan Mediasi Penal. 

Menurut Penyidik Polda NTB Brigadir Hadi Himawanto, proses 

mediasi penal  dalam penyelesaian konflik komunal di Wilayah Hukum Polda 

NTB pada dasarnya dilakukan melalui mediasi. Mediasi penal merupakan 

upaya pengalihan proses peradilan keluar ke proses formal untuk diselesaikan 

secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal 

baru bagi bangsa Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat.  

Lebih lanjut AKP I KETUT SUKIADA selaku Kasat Binmas Polres 

Mataram  menambahkan, konsep mediasi penal ini mengharapkan 

berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap 

dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal pelaku 

kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi 

perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan 

dan lapas; menghemat keungan Negara tidak menimbulkan rasa dendam 

karena pelaku telah dimanfaatkan oleh korban, korban cepat mendapatkan 

          10 Hasil wawancara dengan Hadi Himawanto selaku Penyidik Polda NTB pada tanggal 24 
November 2017  
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ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; 

pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. 

Dibawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan 

upaya pencegahan konflik komunal di Wilayah hukum Polda 

NTB/upaya Mediasi Penal dalam hal penganggulangan konflik 

komunal yang dilakukan di Kota Mataram: 

1. Individu 

2. Masyarakat 

3. Tindakan Reprensif oleh Kepolisian 

1. Upaya Pengendalian Konflik Komunal 

a. Pengendalian kekerasan fisik. 

b. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban 

2. Pemulihan pasca konflik komunal dengan tindakan rehabilitas 

konflik komunal meliputi : 

a. Rekonsiliasi.  

b. Rehabilitas 

Menurut hasil penelitian, penyelesaian tidak di pergunakan jalur 

SPP, walaupun konflik bisa diselesaikan sesuai pasal-pasal KUHP, 

tetapi dengan berbagai pertimbangan Kepolisian tidak memilih 

jalur peradilan pidana karena dikhawatirkan menimbulkan konflik 

baru. Pola penyelesaian dengan mediasi yakni berdasarkan hasil 
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wawancara yang di lakukan pada tanggal 25 November 201711 

dengan Kasat Binmas I Ketut Sukiada menyatakan bahwa upaya 

pihak penyidik Polda NTB dalam menangani kasus konflik, 

paparanya menjelaskan bahwa pihak pihak yang terlibat dalam 

usaha mediasi penal adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, 

pemerintah dan para pihak pihak yang terlibat dalam konflik 

tersebut. Misalakan kasus konflik yang terjadi pada tahun 2015 di 

Monjok dan Karang Taliwang, Jempong Baru dengan Mahasiswa 

Bima itu di selesaiakan dengan mediasi penal dan melibatkan para 

tokoh  tersebut, hal ini senada dengan beberapa pandangan yang di 

paparkan oleh penyidik Kepolisian yang di Polres Kota Mataram, 

contoh kasus konflik antara Monjok dengan Karang Taliwang dan 

Pagutan Presak dengan Pagutan Asak. 

Jadi pola penyelesaian kasus yang terjadi di Karang 

Taliwang dengan Monjok, Pagutan Presak dengan Pagutan Asak 

hanya bermuara pada tahap penyelesaian konflik melalui mediasi 

Penal yang melibatkan semua unsur, baik itu ke dua belah pihak  

maupun unsur pemerintah sehingga tidak ada yang menggunakan 

peradilan pidana. 

 

 

 

           11 Hasil wawancara Dengan Pihak Penyidik Polda NTB November 2017 
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III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian yang menimbulkan konflik 

komunal di wilayah hukum Polda NTB sebagai beriut : 

a. Lemahnya pendalaman agama, sehingga sangat jarang memperoleh 

nasehat-nasehat yang baik. 

b. Perbedaan karakter/sifat setiap individu 

c. Cepat timbulnya emosi karena dipengaruhi oleh minuman keras 

d. Perbedaan agama, disebabkan karena saling menyinggung 

kepercayaan agama masing-masing. 

2. Dalam penyelesaian konflik komunal kepolisian melakukan tindakan 

represif/penegak hukum dengan cara melakukan penyidikan, penuntutan 

hingga proses persidangan di pengadilan terhadap pelaku utama yang 

memicu terjadinya konflik. Kemudian terhadap orang-orang yang ikut 

melakukan perkelahian tersebut kepolisian dapat mengambil tindakan 

diskresi untuk mencegah meluas terjadinya konflik. Dalam kaitanya 

dengan penyelesaian konflik denagn mediasi penal bahwa pihak pihak 

yang di libatkan adalah individu, tokoh tokoh, pemerintah dan pihak 

kepolisian. 

B. Saran 
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1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik komunal selain 

dilakukan tindakan kepolisian juga perlu di tempuh berbagai cara yang 

bersifat mediasidan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipati 

mengatasi maraknya konflik komunal khususnya di wilaya hukum Polda 

NTB yang terjadi dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib kalo 

mengetahui adanya konflik. 

2. Terhadap orang-orang yang ikut melakukan perkelahian kepolisian dapat 

mengambil tindakan diskresi untuk mencegah meluasnya akibat yang 

ditimbulkan. 
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