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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah

Kota Mataram dalam menanggulangi ketentraman dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang menggangu ketentraman di Daerah Kota Mataram. Metode penelitian
Hukum Empirik. Metode pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan sosiologi,
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsepual. Pembahasan
Peranan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan ketentraman
sudah cukup optimal, faktor konflik Pagutan Peresak dengan Pagutan Asah di
sebabkan oleh bunyi-bunyi an ketika pristiwa Nyongkolan terjadi, Monjok dengan
Karang Taliwang karena pemindahan kontainer sampah yang membuat
ketidaknyamanan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Ketentraman, Faktor-faktor

THE ROLE OF THE LOCAL GOVERNMENT OF MATARAM CITY IN THE
IMPLEMENTATION OF DETERMINATION

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the role of Local Government of

Mataram City in tackling ketentraman and to know the factors that interfere with
ketentraman in the City of Mataram. Research methods Empirical Law. Approach
method used is approach of sociology, approach of legislation and conceptual
approach. Discussion The role of Local Government of Mataram City in the
implementation of tranquility is optimal enough, Pagutan Peresak conflict factor with
Pagutan Asah caused by the sounds when the incident Nyongkolan happened,
Monjok with Karang Taliwang due to the removal of garbage containers that made
the discomfort of both parties.

Key words: Local Government, Peace, Factors
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I. PENDAHULUAN

Salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban dan ketentraman

merupakan kebutuhan dasar baik individu maupun kelompok. Dengan

terselenggaranya ketertiban dan ketentraman, maka sistem pemerintahan akan

berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat menjadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah.1

Selain itu, ada beberapa daerah yang berada dalam kawasan

pemerintahan kota Mataram mengalami konflik horizontal seperti pertikaian

antar lingkungan dan pertikaian antar kelompok. Daerah tersebut antara lain

yaitu Kelurahan Karang Taliwang bertikai dengan Kelurahan Monjok Culik

dan Kelurahan Pagutan Peresak dan Pagutan Asah.

Kelurahan Pagutan Peresak dengan Kelurahan Pagutan Asah bertikai

di-sebabkan karna masalah nyongkolan (tradisi nyongkolan), yang mana

salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah di buat terlebih dahulu,

tidak boleh membunyikan musik gong di depan masjid salah satu wilayah

apabila menggunakan tradisi nyongkolan, tetapi salah satu pihak melanggar-

nya menyebabkan salah satu pihak tersinggung akhirnya terjadi-lah

kesalahpahaman yang tak di sengaja dan antara Kelurahan Karang Taliwang

dengan Monjok  Culik di sebabkan karna pemindahan kontainer sampah di

dekat kuburan antara perbatasan kedua wilayah tersebut, menyebabkan aroma

1 Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman
Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Sidoarjo, 2016, hlm. 384
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bau yang tidak sedap akhirnya mengakibatkan salah satu pihak tersinggung

akan hal itu dan terjadilah pertikain.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun dapat menarik dua (2)

pokok bahasan, yaitu : 1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kota

Mataram dalam penyelenggaraan ketentraman ? 2. Apa saja faktor-faktor

yang mengganggu ketentraman di Daerah Kota Mataram ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan

Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menanggulangi ketentraman dan

untuk mengetahui faktor-faktor yang menggangu ketentraman di Daerah Kota

Mataram ?

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini di kategorikan sebagai

penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologi (sociological

aproach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aproach),

pendekatan konseptual (conceptual aproach). Dalam penelitian ini,data yang

sudah di peroleh,baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara

kualitatif yang akan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan

gambaran dan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah. Deskriptif-analitis

adalah apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga

prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.2

2 Ibid, hlm. 250
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dalam Penyelenggaraan

Ketentraman.

Wilayah Kota Mataram adalah 61,30 Km2, yang terbagi dalam 6

kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 10,77 Km2,

disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,77 Km2. Sedangkan wilayah

terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,4600 Km2.

Dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat fungsi alat

Negara antara lain : Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari

masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas

pembelaan Negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan

Nasional.3 Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

Perlindungan masyarakat, Penegakan Hukum, Pencegahan pelanggaran hukum,

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi pemerintahan negara di

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai juga

dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan

di dalam Pasal 2 ayat (1) “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan

Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

disetiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP”.

3 Faisal Farhan, Skripsi tentang “Tindak Pidana Disersi Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Pidana Militer”, Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Bandung, 2011, hlm.1
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Lalu bagaimana koordinasi Pemda Kota Mataram dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram. Pemda Kota Mataram dalam

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum “tetap berkoordinasi dengan

pihak-pihak terkait ataupun instansi-instansi terkait, antara lain Satpol PP, Polri

dan TNI”. Bentuk upaya nya yaitu operasi gabungan yang di lakukan oleh Satpol

PP, Polri, TNI 3 kali dalam sehari guna mengurangi ganguan konflik sosial yang

ada di masyarakat, khususnya di kawasan Pagutan Peresak dengan Pagutan Asah

dan Monjok dengan Karang Taliwang.4

“Bentuk koordinasinya juga melibatkan lurah, tokoh-tokoh masyarakat,

tokoh-tokoh agama, tokoh adat, petua-petua yang ada di wilayah yang

bersangkutan saling merangkul satu sama lain agar terciptanya keharmonisasian

yang baik kembali”.5 Pemda Kota Mataram juga turun langsung kelapangan

melalui walikota/wakilnya untuk meninjau tempat kejadian konfik sosial tersebut

terjadi guna menanggulanggi masalah ketentraman dan ketertiban umum yang ada

pada kedua wilayah tersebut.

Bentuk koordinasinya juga dengan cara musyawarah untuk mencapai

mufakat, mediasi antara satu dengan laenya guna mencari jalan keluar yang baik

dan benar, saling bertukar pikiran secara bijak demi kerukunan bersama untuk

mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban umum pada kedua wilayah

tersebut. Pihak Pemda juga sudah membuatkan Nota Kesepakatan Damai antara

4 Tibum, 21 Maret, Kantor Satpol PP Kota Mataram.

5 Aria, Babinkamtibmas, 24 Maret, Kantor Lurah Pagutan Barat.
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kedua wilayah tersebut, Pagutan Peresak dengan Pagutan Asah Monjok dengan

Karang Taliwang dengan adanya Mediasi, Negosiasi dan Musyawarah.

Bentuk koordinasi Pemda dengan Aparat keamanan pun tidak hanya

dengan aparat melakukan patroli siaga 3 kali sehari namun juga sudah dibuatkan

“Pos Pantau atau Posko jaga” pada kedua wilayah tersebut antara Pagutan Peresak

dengan Pagutan Asah, Monjok dengan Karang Taliwang guna meredam konflik

yang ada demi Ketentraman dan Katertiban Masyarakat sekitar. Pihak Pemda juga

memperhatikan kawasan-kawasan yang rawan konflik seperti kedua wilayah yang

mengalami gesekan sosial di Kota Mataram antara Pagutan Peresak dengan

Pagutan Asah Monjok dengan Karang Taliwang, di berikan nya suatu Intruksi

kepada kedua wilayah tersebut oleh Walikota, himbaun secara langsung/ada

Plank/mediasi sudah di lakukan oleh masing-masing pihak, sudah ada juga Surat

Perdamain antara pihak-pihak terkait dan keadaan pun sekarang di Pagutan

Peresak dengan Pagutan Asah Monjok dengan Karang Taliwang sudah kondusif,

aman dan tentram.

Upaya-upaya Pemda Kota Mataram dalam penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum antara lain, Upaya pencegahan meliputi :

1. Pihak Pemda senantisa memberikan sosialisasi terhadap wilayah yang

bersangkuatan.

2. Pemerintah Kota Mataram sudah membuatkan Perda setempat yaitu “Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan

Ketertiban Umum”.
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3. Pihak Pemda Kota Mataram melalui alat penegak hukum nya yaitu Satpol PP

di bantu oleh TNI dan Polri rutin melakukan patroli 3 kali dalam sehari guna

upaya pencegahan ganguan ketentraman dan ketertiban umum.

Upaya penertiban ganguan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :

1. Musyawarah.

2. Mediasi.

3. Negosiasi.

4. Penyelesain secara adat.

5. Resolusi konflik.

Upaya mempertahankan ganguan ketentraman dan ketertiban umum,

Pemda Kota Mataram dalam upaya mempertahankan ketentraman dan ketertiban

umum khusus nya dikawasan Pagutan Peresak dengan Pagutan Asah, Monjok

dengan Karang Taliwang yang kemarin terjadi konflik sosial sudah di buatkan

Plank seperti dikawasan Pagutan Peresak dengan Pagutan Asah, sudah ada Plank

“Rambu” di larang membunyikan bunyi-bunyi an jarak 50:50 antara kedua

wilayah apabila menggunakan tradisi Nyongkolan lagi dan di Monjok dengan

Karang Taliwang bentuk antisipasi nya sudah ada Pos Monta (Pos Mantau) agar

tidak terjadi konflik berkelanjutan kembali.

Selain itu sudah ada himbaun secara langsung baik oleh pihak Pemda atau

pun Kelurahan secara langsung, masyarakat sudah jenuh akan ada nya konflik

terus-menerus dan allhamdulillah masyarakat bisa menerima himbaun dari pihak

Pemda ataupun Kelurahan dengan baik dan seksama sehingga keadaan sudah

mulai kondusif, aman, tentram dan tidak ada konflik lagi.
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Kesepakatan damai baik secara tertulis atau tidak tertulis pun dalam upaya

mempertahankan ketentraman dan ketertiban umum antara wilayah sudah dibuat

dan disepakati secara seksama dan bijak agar terjalin hubungan yang harmonis

kembali.

Faktor-Faktor yang Mengganggu Ketentraman di Daerah Kota Mataram.

1. Kelurahan Pagutan Barat.

Secara umum faktor yang melantarbelakangi terjadi nya konflik antar

Peresak dengan Asah ialah bunyi-bunyi an ketika adanya Nyongkolan antar kedua

wilayah. Sudah lama ada bunyi-bunyi an pendapat Penghulu di kejar dari Asah-

Ramayana, tembok Masjid sampe Gang Sukamulia 100 meter tidak boleh ada

bunyi-bunyi an (Penghulu Peresak).6

Selain itu ada pihak ketiga (anak muda) antara Asah dengan Peresak yang

pertama kali terjadi konflik sosial antar wilayah tersebut sekitar Bulan Maret yang

lalu di senyalir ada “masalah sosial” tidak boleh ada warga di luar yang

mempengaruhi keadaan tersebut.

Adanya “provokasi” yang belum jelas juga mengakibatkan keadaan pun

belum kondusif sepenuh nya pada saat itu dan di harapkan masyarakat tidak

terpancing akan hal tersebut. Masih adanya berita simpang siur yang belum jelas

adanya siapa yang memancing-mancing kegaduhan kembali (isu hoax). Bentuk

lemparan yang sama terjadi pada rumah warga sekitar perbatasan asah dengan

peresak guna memancing kegaduhan kembali sehingga oleh pihak Babinsa Polisi

6 Aria, Babinkamtibmas, 24 Maret, Kantor Lurah Pagutan Barat.
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terkait mengadakan Sayombara, barang siapa bisa menangkap pelaku provokasi

mendapatkan imbalan berupa hadiah. itu lah beberapa faktor yang

melatarbelakangi terjadinya benturan sosial antara Asah dengan Peresak.

2. Kelurahan Karang Taliwang.

Secara umum faktor yang melatarbelakangi terjadi nya konflik antar

Monjok dengan Karang Taliwang ialah pemindahan kontainer sampah ke samping

tembok kuburan perbatasan antara Monjok dengan Karang Taliwang kejadian nya

sekitar bulan November 2015 yang lalu dan terulang 2017.7

Penyebab konflik Lingkungan Monjok terlibat bentrok dengan warga

Karang Taliwang. Bentrok dipicu  pemindahan kontainer sampah  di Jalan Ade

Irma Suryani depan SDN 15 Cakranegara  ke dekat Tempat Pemakaman Umum

(TPU) di Karang Taliwang.  Warga  Monjok yang keberatan lalu merusak

container ini. Perusakan ini dibalas oleh warga Karang Taliwang dengan merusak

tembok pemakaman umum setempat. Kedua pihak pun terlibat ketegangan, warga

yang  mempersenjatai diri dengan senjata tajam saling berhadapan di tengah

sawah batas  dua lingkungan. Situasi semakin memanas saat salah satu warga

Karang Taliwang bernama Hamdi  terkena  peluru senapan angin di bagian kaki.

Warga karang Taliwang, tidak menerima langsung menyerang warga Monjok.

Warga menerbos sawah menyisir warga Monjok, namun warga Monjok juga telah

mempersiapkan diri. Beruntung bentrok dapat dilerai aparat kepolisian dari Polres

Mataram.

7 Has’iin, Kepala Lingkungan Karang Taliwang, 30 Maret, Kantor Lurah Karang
Taliwang.
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Akibat dari pertikaian antar kelompok tersebut tercatat beberapa orang

yang mengalami luka karena terkena anak panah dan batu, sementara kerugian

materiil yang dialami oleh para pemilik rumah makan khas Lombok disebabkan

karena sepinya pengunjung dikarenakan daerah tersebut diisolir oleh pihak

keamanan akibat pertikaian yang tidak kunjung usai.8

8 Rinda Philona, Peranan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik komunal antar
warga Kelurahan Karang Taliwang dan Kelurahan Monjok berdasarkan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kota Mataram-NTB), Media Bina
Ilmiah, Mataram, 2017, hlm. 74
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Peranan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam hal menanggulangi

ketentraman diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 12 ayat 1

huruf (e) tentang Pemerintahan Daerah yang mana merupakan kewenangan

bersifat wajib tersebut dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat dan perlindungan terhadap masyarakat dan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban

umum. peranan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan

ketentraman sudah cukup optimal di lihat dari sebelum kejadian konflik sudah ada

sosialisasi dan Perda setempat yang mengatur nya, sedang kejadian konflik terjadi

penindakan secara cepat, tegas dan lugas, setelah kejadian konflik terjadi

kolaborasi dan persatuan antara Pemda dan masyarakat lebih meningkat lagi.

Faktor-faktor yang menggangu ketentraman di Daerah Kota Mataram

khusus nya dikawasan Pagutan Peresak dengan Pagutan Asah di karena kan ada

bunyi-bunyi an ketika pristiwa Nyongkolan terjadi, Monjok dengan Karang

Taliwang karena pemindahan kontainer sampah yang membuat ketidaknyamanan

kedua belah pihak, tetapi adanya “Provokasi” yang belum jelas antara kedua

wilayah memiliki kesamaan faktor kejadian terjadi.
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Saran

Peranan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam menyikapi kasus konflik

sosial yang terjadi harus lebih selektif. Upaya yang di lakukan untuk

menanggulanggi nya sebisa mungkin secepat nya dan seksama. Perlu adanya

Perda yang mengatur masalah konflik sosial  lebih jelasnya, supaya lebih terarah

dan cepat mendapatkan jalan keluar penyelesain konflik

Provokasi yang belum jelas kalo perlu di tangkap dengan cepat dan di

berikan efek jera yang setimpal agar tidak berani melakukan perbuatan nya

kembali, tidak memancing amarah masyarakat, tidak boleh ada warga luar

mempengaruhi keadaan intern ataupun membuat kegaduhan kembali dengan

semau-maunya.
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