
 

 

 

 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KONFLIK ANTAR 

MASYARAKAT TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

 

AGUSTIAN SINURAT 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 



ii 

�

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 
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MASYARAKAT TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN 

 

 

Oleh 

 

Agustian Sinurat 

 

 

Pemberitaan di berbagai media massa dan media elektronik yang menunjukkan 

bahwa seseorang melakukan tindakan kekerasan yang diantaranya yaitu konflik 

dengan berbagai jenisnya dikarenakan pola pikir yang masih rendah penyebab 

dari tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang berfikir dengan konflik masalah 

akan terselsaikan, akan tetapi apapun alasannya konflik tidak dapat dibenarkan 

dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu kestabilan keharmonisan 

bermasyarakat. Seperti hal nya konflik antar masyarakat sebagaimana yang telah 

terjadi di kabupaten Tanjung Bintang. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, 

maka rumusan masalah yang timbul adalah apa saja faktor penyebab terjadinya 

konflik antar masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Tanjung Bintang 

kabupaten Lampung Selatan, bagaimana upaya polri dalam menanggulangi 

konflik antar masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Tanjung Bintang 

kabupaten Lampung Selatan, dan faktor-faktor apa yang menghambat polri dalam 

upaya penanggulangan konflik antar masyarakat di wilayah kecamatan Tanjung 

Bintang kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini penulis lakukan dengan 

menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan 

informasi yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai upaya kepolsian dalam 

menanggulangi konflik antar masyarakat dengan kekerasan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penyebab 

konflik dengan kekerasan berdasarkan teori psikogenis adalah intelegensi dan 

kemerosotan moral, berdasarkan teori sosiologis adalah lingkungan pergaulan dan 

pendidikan. Berdasarkan teori subkultur adalah lingkungan tempat tinggal, 

lingkungan tempat terjadinya perkara, faktor ekonomi, dan faktor korban itu 

sendiri. upaya yang dilakukan kepolisisan sektor Tanjung Bintang dalam 

menanggulangi konflik dengan kekerasan adalah lebih memperhatikan pada upaya 

preventif dengan cara menghidupkan siskamling yang dihimbau oleh 

babinkamtibmas, memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak 
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membuat masalah, menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi terhadap 

diri sendiri, menghimbau masyarakat untuk segera melapor polisi jika melihat 

atau mengalami tindak kriminal, dan pihak Kepolisian Tanjung Bintang 

melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam 

melakukan kegiatan patroli. Kepolisian Sektor Tanjung Bintang pun melakukan 

upaya represif yang diantaranya yaitu melalui satuan Reserse nya mengambil 

tindakan hukum berupa melakukan penyelidikan terhadap para pelaku konflik 

untuk mendapatkan para pelakunya dan melakukan penyidikan terhadap para 

pelaku yang telah tertangkap untuk diajukan ke penuntut umum. Faktor 

penghambat Kepolisian Sektor Tanjung Bintang dalam upaya memnaggulanggi 

konflik antar masyarakat di kecamatan Tanjung Bintang dikarenakan faktor 

masyarakat yaitu masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan 

Kepolisian untuk melakukan siskamling, masyarakat enggan melapor dan menjadi 

saksi, dan rusaknya TKP (Tempat Kejadian Perkara). Faktor penegak hukum yaitu 

pihak Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan jika pelaku 

melarikan diri ke luar Sumatera dan kekurangan jumlah personel. Faktor sarana 

atau fasilitas jalanan yang rusak. 

 

Saran penulis perlu sosialisasi akan pentingnya suatu pendidikan yang dapat 

membentuk moral dan psikis seseorang, pembangunan infrastruktur jalan, 

masyarakat diharapkan untuk mematuhi himbauan, dalam melakukan 

penanggulangan secara represif, pemutusan mata rantai kejahatan tindak pidana 

pencurian sepeda motor dengan kekerasan sangat diperlukan. Pihak Kepolisian 

diharapkan melakukan operasi pengamanan secara keseluruhan pada daerah-

daerah rawan kejahatan secara konsisten dan melakukan pengawasan terhadap 

warga yang ada di kecamatan untuk menghindari terjadinya konflik dengan 

kekerasan. Penambahan anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang juga 

dibutuhkan khususnya penambahan jumlah anggota Reserse Kriminal, masyarakat 

melakukan siskamling setiap hari guna menjadikan masyarakat sebagai polisi 

untuk diri nya sendiri. masyarakat segera melapor kepada polisi dan bersedia 

menjadi saksi. 

 

 

Kata Kunci : Upaya, Penanggulangan, Polri, Konflik. 
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MOTO 

 

 

 

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 

mendapat; ketoklah, maka pintu dibukakan bagimu. Kareana setiap orang yang 

meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang 

yang mengetok, baginya pintu dibukakan . 

(Matius 7 : 7-8) 

 

 

Jika kamu terlahir dalam keaadan miskin itu bukan kesalahanmu tetapi bilah 

kamu meninggal dalam keaadaan miskin itu sepenuhnya kesalahanmu. 

 (Bill Gates) 
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I.  PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

 

Sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik  Indonesia,  

tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian 

merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negaranya untuk turut 

serta  dalam  mewujudkan keamanan  dan kesejahteraan  di seluruh wilayah 

indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka disetiap wilayah 

kesatuan Republik Indonesia.
1
  

 

UUD  1945 dan  UU No.  39/1999 memberikan  suatu  jaminan perlindungan bagi 

suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia untuk hidup  secara  damai di 

seluruh  wilayah Negara  Kesatuan Republik Indonesia.  Sebuah  pemerintahan 

yang  menjalankan  sebuah  Negara Diberikan obligasi untuk  menjadikan aspirasi  

masyarakat  sebagai konsiderasi dalam pembentukan  sebuah kebijakan.
2
  

Pelayanan publikmerupakan obligasi institusi pemerintahan yang bertanggung 

jawab untuk menyediakan berbagai keperluan rakyatnya. Penyediaan 

keamanan/rasa aman  merupakan salah satu  bagian esensial dalam  tugas  sebuah 

������������������������������������������������������������
1Undang-UndangDasar 1945 Negara Republik Indonesia 
2 Ishaq. 2012. Dasar – Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.22 
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pemerintahan.  Ketika  muncul saat dimana  kewajiban  tersebut  tidak di 

aplikasikan,  atau  malah  disalagunakan oleh pemerintahan tersebut, maka 

pecahlah konflik.Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang demokratis, pada tanggal 10 Mei 2012 Pemerintah telah 

menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial.
3
 Undang-undang tersebut juga telah menetapkan ruang lingkup 

penanganan konflik meliputi Pencegahan konflik, Penghentian konflik, dan 

pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya 

memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian 

perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem 

peringatan dini.
4
 Penanganan konflik pada saat terjadi konflik, dilakukan melalui 

upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan 

darurat penyelamatan dan pelindungan korban, dan/atau pengerahan dan 

penggunaan kekuatan TNI. Selanjutnya, pada fase pasca konflik, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pasca Konflik 

secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, 

rehabilitasi, dan rekonstruksi. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial juga mengatur mengenai peran serta masyarakat, dan pendanaan 

penanganan konflik.  

 

Konflik merupakan salah satu tanda gerak masyarakat yang sedang mengalami 

perubahan cepat. Tetapi jika tidak dikendalikan secara baik, konflik akan menjadi 

hambatan dan mengandung daya rusak tinggi terhadap stabilitas keamanan, sosial, 

������������������������������������������������������������
2Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 
4 Ilham, Bisri. 1998, Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. hlm. 19 



3 

�

ekonomi, sampai ideologi. Sebaliknya, jika konflik dapat dikendalikan dan 

diarahkan secara positifakan menciptakan iklim sosial aktif yang dapat diharapkan 

mendukung proses demokratisasi. Dan dari itu keadaan chaos yang terjadi antara 

Desa Malangsari dan Desa Batu Badak perlu dicari akar masalahnya, karena 

identifikasi sosial yang ekstrim dan penuh curiga, baik berlatar belakang suku, 

pribumi-pendatang, dan perbedaan agama. 

 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsstaat), bukan 

berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum 

dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.
5
 Hal ini menunjukkan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia 

menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, 

keadilan serta kesejaheraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua 

adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara 

indonesia.
6
 

 

Kalianda, Lampung Selatan (ANTARA News) - Bentrokan antarwarga dua 

kampung di Lampung Selatan, Kecamatan Tanjungbintang, Desa Way Galih 

meletus sebagai buntut penganiayaan warga hingga luka. Berdasarkan informasi 

yang dihimpun di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten 

Lampung Selatan, Kamis, bentrokan warga terjadi antar Dusun V Nagaria dan 

Dusun II A. Bentrokan berawal dari penganiyayaan terhadap Nikko (15) warga 

Dusun V Nagaria yang diduga dilakukan oleh Rangga (19) warga Dusun II A 

������������������������������������������������������������
5Firganefi dan Ahmad Irzal. 2014. Hukum dan Kriminalistik, Bandar Lampung: Justice Publisher. 

hlm. 29.  
6 Chainur, Arrasjid, SH. 1988. Pengantar Ilmu Hukum. Yani Coprporation. Medan. hlm. 11   
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hingga akhirnya berbuntut panjang dan menyebabkan bentrok antarwarga  kedua 

dusun tersebut. Bentrokan terjadi pada Rabu (30/7) sekitar pukul 18.00 WIB 

hingga pukul 19.30 WIB. Warga kedua dusun pun saling serang menggunakan 

ketapel, golok dan tombak. Bagio (42) paman korban mengatakan kejadian 

berawal dari penganiyayaan terhadap Nikko yang saat itu sedang bermain pada 

pukul 17.30 WIB. "Saat itu Nikko sedang duduk bersama ketiga kakaknya, tiba-

tiba datang dua orang tidak dikenal menggunakan motor. Salah satu dari mereka 

turun dan langsung mengayunkan celurit ke perut Nikko," katanya. Dia 

mengatakan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Imanuel dan harus 

mengalami 15 jahitan, sebab ususnya terburai. Mendengar berita tersebut seusai 

sholat maghrib warga bekumpul untuk mencari pelaku. Menurutnya, berdasarkan 

informasi dan ciri-cinya pelaku adalah Rangga, yang tidak lain keponakan dari 

Nanang Ermanto seorang anggota DPRD Lampung Selatan dari partai PDIP. Pada 

saat puluhan warga dari Dusun V Nagaria merangsek masuk ke Dusun II A, 

Nanang mencoba menarik massa dan berjanji selama 24 jam akan menyerahkan 

Rangga ke aparat keamanan. "Apabila tidak tertangkap Pak Nanang 

mempersilahkan warga kalau ingin menyerang Dusun II A Prapatan," katanya. 

Sementara itu, Kapolresta Lampung Selatan AKBP Bayu Aji mengatakan 

pihaknya saat ini telah melakukan penjagaan dibantu 300 personil TNI. Saat ini 

situasi telah kondusif, aparat siaga. "Kejadian berawal dari penganiyayaan 

terhadap salah satu warga di Dusun V Nagaria dan belum meluas," katannya. Ia 

menegaskan pelaku penganiayaan sedang dalam pengejaran oleh anggota 

kepolisian.
7
  

������������������������������������������������������������
7 http://www.antaranews.com/berita/446400/penganiayaan-picu-bentrokan-antarwarga-desa 
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Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering menjadi pelengkap 

dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah membentuk ciri tersindiri dalam 

khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas 

frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka 

semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan 

semacam ini.
8
 Dengan demikian, model kejahatan ini telah membentuk persepsi 

yang khas di kalangan masyarakat.Aparat Kepolisian sebagaimana aparatur 

negara yang bertugas menjaga keaamanan dan ketertiban masyarakat dalam 

tugasnya menghadapi resiko maut saat berkenaan dengan masyarakat. Ketika 

manusia secara instrinsktif akan menjauhdari sumber bahaya, polisi justru dituntut 

untuk melawan dorongan naluriah itu. Bukan berarti polisi tidak bisa takut dan 

khawatir akan keselamatan diri mereka. Tapi, tanggung jawab profesi, polisi 

justru harus mengedepankan rasionalitas guna menjinakkan ancaman tersebut. 

 
Lampung merupakan salah satu daerah yang sering terjadi konflik horisontal dan 

menyita perhatian publik dengan berbagai sebab antara lain ketimpangan sosial 

ekonomi, kemiskinan, prasangka, kecurigaan, kecemburuan.Daerah Lmpung yang 

biasa rawan terjadinya konflik adalah Lampung Selatan dan Lampung Tengah.9 Hal 

di sebabkan karena di Lampung terdiri dari berbagai suku yang menempati wilayah 

Lampung. Menurut masyarakat pribumi pemanfaatan lembaga adat dengan kerangka 

hukum adat merupakan jalan alternatif yang sangat pantas, dan itupun bertolak 

belakang dengan masyarakat pendatang baru sehingga terjadilah perpecahan yaitu 

konflik antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman di 

������������������������������������������������������������
8 Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya. 

Bandung: PT Alumni. hlm. 55. 
9 Hasil wawancara pra survey dengan Anggota divisi Humas Polda Lampung  
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masyarakat, kepolisian juga memiliki prosedur dalam mengatasi konflik horizontal.10 

Namun, upaya kepolisian untuk menaggulangi konflik justru mendapat perlawanan 

dari masyarakat pribumi .Pihak Kepolisian yang berusaha mencegah agar tidak terjadi 

konflik justru tidak mendapat respone baik oleh masyarakat pribumi yang bertindak 

cenderung melawan hukum. Sebagai contoh Pembakaran Polsek di Lampung Timur 

dan Penyanderaan Kapolsek di Lampung Selatan.Berdasarkan pemikiran tersebut, 

maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut sebaga skripsi 

dengan judul : “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Antar 

Masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

Agar pembahasan mengenai permasalahan ini dapat terjawab dengan tepat dan 

tidak mengambang. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 

2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik antar 

masyarakat Tanjung BintangLampung Selatan ?  

3. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi 

konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
10 Hadi, Rusman. 1996. Polri menuju Reformasi. Jakarta: Yayasan tenaga Kerja. hlm. 46. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat 

Tanjung Bintang Lampung Selatan ; 

2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulanggan konflik antar 

masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan ; 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan 

konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan ; 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dengan adanya penelitian 

ini, hendaknya : 

1. Memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis mengenai konflik yang 

terjadi antar masyarakat. 

2. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada Penulis mengenai 

dan mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik antar 

masyarakat. 

3. Dapat menjadi masukan kepada Kepolisian dalam melakukan tindakan 

ketika penanggulangan konflik antar masyarakat. 

4. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan 

sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam 

mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

penerapan hukum dalam menyelesaikan konflik. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual   

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Oleh 

karena itulah, menjadi suatu kewajiban bersama bahwa konflik ini harus di cegah. 

Menaggulangi konflik tidak serta merta hanya sekedar menangkap dan 

memenjarakan orang yang terlibat dalam konflik, tapi bagaimana menciptakan 

budaya hukum itu sendiri menjadi tanggung jawab penegak hukum , pemerintah , 

masyarakat itu sendiri. Sehingga tercapai proses penegakan hukum yang mampu 

mewujudkan nilai, ide dan cita hukum tersebut secara konkrit dan menghasilkan 

keadilan secara substansial sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hukum.Tujuan 

hukum akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum 

dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari 

penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut. 

a) Teori Kriminolgi 

Teori ini di formulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas 

sosial dengan kecendrungan pengadaptasiannya dalam sikap dan prilaku 

kelompok.
11

 Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan 

kultural. 

   

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
11 Moeljatno. 1986. Kriminologi. Cet Kedua. Jakarta. Bina Aksara. hlm.3 
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a. Teori Differential Association :  

 

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-

pola kejahatan. 

    

b. Teori Kontrol Sosial :  

 

Teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam 

masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama akan suatu kemungkinannya.  

 

c. Teori Frustasi Status : 

  

Status sosial-ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak 

dapat bersaing dengan masyarakat kelas menengah.  

 

d. Teori Konflik :  

 

Pada dasarnya menunjukan pada perasaan dan keterasingan khususnya yang 

timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupannya sendiri.  

 

e. Teori Lebeling :  

 

Teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan. Pendekatan labeling dapat 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persoalan bagaimana dan mengapa 

seseorang memperoleh cap atau lebel, persoalan kedua adalah bagaimana labeling 

mempengaruhi seseorang.    
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b) Teori Penanggulangan Kejahatan 

Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok yaitu: 

 

a. Pre-Emtif 

Upaya Pre-Emptif  adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh penegak hukum 

untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan adalah dengan 

memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat 

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran ataupun kejahatan tapi apabila tidak memiliki niat untuk 

melakukannya maka tidak akan terjadi kejahatan.
12
�

�

b. Faktor Preventif 

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam 

tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif lebih menekankan 

untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 

 

c. Faktor Represif 

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan saat sudah terjadi 

tindak/pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan 

menjatuhkan hukuman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
12 Nawawi Barda.  2010. Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana  Jakarta: Kencana. hlm. 97 
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c) Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Konflik  

Sedangkan  menurut Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses 

penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu : 

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun  yang 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
13

 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dari arti-

arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin di teliti. 

 

a. Upaya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditafsirkan sebagai suatu usaha 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan 

keluar.
14

 

b. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
15

. 

c. Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang secara bahasa mempunyai 

arti mengatasi atau menghadapi. Kemudian kata dasar tersebut mendapatkan 

������������������������������������������������������������
13Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.Rajawali Pers. Jakarta.hlm. 

45. 
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Bahasa. 

Jakarta. hlm. 1250. 
15 Undang-Undang Kepolisian Nomor 4 Tahun 2001  
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imbuhan pe – an sehingga menjadi penanggulangan yang berarti suatu usaha 

atau cara yang dilkukan untuk menyelesaikan masalah.
16

  

d.  Konflik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiaditafsirkan sebagai ketegangan 

atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antar dua 

kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tkoh, 

dan  

sebagainya).
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
16 Ibid. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. hlm. 

1138. 
17 Ibid. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. hlm. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya disusun sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup. 

Tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini yang menguraikan mengenai pengertian Kepolisan Negara Republik 

Indonesia, pengertian upaya penanggulangan kejahatan ,pengertian konflik 

horizontal, bentuk-bentuk konflik, faktor penyebab terjadinya konflik, upaya 

penanggulangan/penyelesaian konflik. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai 

dalamrangka pendekatan masalah, serta tentang uraian tentang sumber-sumber 

data,pengumpulan data dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi dalam sub bab mengenai 

Bagaimana Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar 

masyarakat.Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulanggi konflik antar 

masyarakat,dan bagaiaman faktor penghambat kepolisisan dalam menanggulangi 

konflik antar masyarakat. 
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V. PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus 

bahasanUpaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Antar Masyarakatdan 

saran-saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

�

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

1. Pengertian Kepolisian 

 

Moylan mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian 

sebagai berikut : 

“istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda 

dalam arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” 

adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk 

memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “contable” di 

inggris mengandung arti tertentu bagii pengertian ”polisi”, yaitu bahwa 

contable mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat 

terendah di kalangan kepolisian (polisicontable) dan kedua berarti kantor 

polisi (office of constable).
18

 

 

Disamping itu istilah “police” dalam bahasa inggris mengandung arti yang lain, 

seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith “police in the english language came 

to mean anykind of planing for improving of ordering communal existence”. Dari 

defenisi tersebut dapat diratikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi 

dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan 

tindakan hukum dari beratnya kejahatan. Perkembanagan selanjutnya di Indonesia 

������������������������������������������������������������
13Moylan S, “The Police  Of Britain” Majalah Bayangkari, 14 juni 1953. hlm. 4 
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dikenal istilah “Hukum Kepolisian”.
19

 Jadi menurut arti tata bahasa istilah 

“Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian 

dengan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini 

adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri 

mencoba memakai sistem Kepolisian federal membawah di Departemen dalam 

Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar Provinsi bahkan antar karasidenan. 

Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (The 

Indonesian NationalPolice). Sistem Kepolisian ini dirasa sangat pas dengan 

Indonesia sebagai Negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat 

membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecematan). Dan 

sistem inilah yang dipakai sampai sekarang. 

 

Ada empat syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem 

organisasi kepolisian yang baik, welfare mencakup kesejahteraan dan sarana 

Kepolisian. Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, 

yang dibentuk oleh BPKI (panitia persiapan kemerdekaan indonesia) tanggal 19 

Agustus 1945, hanya dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara 

Kesatuan maka sejak tanggal 1 juli 1946 Polri juga Kepolisian Nasional dalam 

satu Komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri dapat membentuk 

komando satuan Kepolisian sampai ke tingkat Kecematan di seluruh Indonesia 

dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu markas besar Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat Provinsi, Kepolisian 

wilayah di tingkat Kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar Kecematan dan 

������������������������������������������������������������
19 Tabah, Anton. 2002. Terjemahan Buku Police Reacen War, Tunggul Maju, Jakarta.hlm. 3 
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kepolisian sektor di tingkat Kecematan bahkan pos-pos polisi dan Bintara 

Pembina Kantibmas ditingkat Desa (Babinkantibmas). 

 

2. Peran Kepolisian 

 

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang 

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak 

hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara mempunyai pola dan 

prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan 15 

berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. 

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen) : 

“Kepolisinan Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 

masyarakat serta menegakkan hukum”.
20

 

 

Berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana tugas 

polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan 

kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan 

pelayanan masyarakat merupakan perioritas kedua dari tindakan kepolisian. 

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan 

harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Diibawah ini penulis 

menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud : 

 

 

 

������������������������������������������������������������
15Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum 

 

Polri merupakan bagian dari criminal justice system selaku penyidik yang 

memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian 

Internasional untuk mengantisipasi 16 kejahatan Internasional. Dalam 

menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :  

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata 

sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;  

2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi 

korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang; 

3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum; 

4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu 

membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai 

peraturan yang berlaku.
21

 

 

b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat 

 

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh 

peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum 

kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk : 

1. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan 

merasa tidak lebih dimata masyarakat; 

2. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala 

bentuk kesulitan masyarakat; 
������������������������������������������������������������
16Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 
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3. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar 

hukum karena interest tertentu; 

4. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan 

segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.
22

 

 

c. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (public service) 

 

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-

emtif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin 

ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban 

masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai 

tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami 

kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. 

aktualisasi dari peran Polri ini adalah : 

1. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralisir segala potensi yang 

akan meenjadikan distorsi kantibmas; 

2. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga 

tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;  

3. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan 

kepuasaan bagi yang dilayani. 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
22 Utomo, Warsito Hadi. 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia.  Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 37. 
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Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan diatas merupakan landasan filosofis 

reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-

Undang.Institusi Kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang 

diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang Kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, 

Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut :  

1) Pasal 13  

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; 

2. Menegakkan hukum; 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; 

 

2) Pasal 14  

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

kelancaran lalu lintas di jalan; 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan 19 warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundangundangan. 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional; 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinanaan teknis terhadap 

kepolisian, khusus penyidik pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan Swakarsa; 

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;  

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian;  
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9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkup tugas kepolisian; serta 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.  

3) Pasal 15 

Dalam rangka meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dimaksud 

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

berwenang : 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapatmengganggu ketertiban umum; 

3. Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; 

5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

Kepolisian; 

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; 

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

9. Mencari keterangan dan barang bukti; 

10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional; 

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat; 

12. Memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesui dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang : 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan dan 

kegiatan masyarakat lainnya; 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;  

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
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e. Memberikan izin operasinal dan melakukan pegawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 

f.  Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, 

bahan peledak, dan senjata tajam; 

g.  Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan Internasional; 

 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan kordinasi instansi terkait; 

 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian 

Internasional; 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian;  

 

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 

a dan di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

 

4) Pasal 16  

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dan 14 di bidang proes pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berwenang untuk :  

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan;  

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  
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h. Mengadakan penghentian penyidikan 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam 

keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang di sangka melakukan tindak pidana; 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk di serahkan kepada penuntut umum ; dan 

l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

 

2. Tindakan lain sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang di laksanakan jika memenuhi syarat sebagai 

beikut : 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut di 

lakukan; 

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

e. Menghormati hak asasi manusia. 

 

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

 

Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempst dan waktunya berlainan 

tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin 22 lama kejahatan di ibu kota 

dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan 

sampai ke kota-kota kecil. 
23

 

 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik 

pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan 

yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif 

dalam mengatasi masalah tersebut.  

 

������������������������������������������������������������
17Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara  
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 Seperti yang di kemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang 

mengemukakan bahwa dalam crimeprevention dalam pelaksanaannya ada dua 

metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu : 

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara 

yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) 

dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual. 

2. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan satu cara yang ditujukan 

untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang 

akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode 

prevention (preventif). 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan 

mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku 

seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga 

permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat 

dilakukan secara preventif dan represif. 
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
18Atmasasmita, Romli. 1984. Bunga Rampai Kriminologi. Rajawali. Jakarta. hlm. 66 
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a) Upaya Preventif 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya 

atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari 

pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana 

semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu 

diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.  

 

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat 

dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan 

Teeters menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:
25

 

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 

dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi 

yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan 

gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat 

kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 

kesatuan yang harmonis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
19Ibid. hlm. 79 
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Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukan bahwa kejahatan 

dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial 

yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan 

pada keadaan baik. Sedangkan faktor-faktor biologos, psikologis, merupakan 

faktor yang sekunder saja.  

 

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang 

positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi deperti keadaan ekonomi, 

lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam 

pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan 

sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu 

bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan 

dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

 

b) Upaya Represif 

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional 

yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya 

represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum danmerugikan 

masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.Dalam 

membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana 

kita, dimana didalam sisitem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-
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sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan 

kepengecaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan 

berhubungan secara fungsional.  

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan 

(treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai 

berikut : 

a. Perlakuan (treatment) Dalam penggolongan perlakuan, penulis membicarakan 

perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan 

pada berbagai kemungkinan dan bermacammacam bentuk perlakuan terhsdsp 

pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.  

 

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang 

membedakan dari segi jenjang berat dan rinagannya suatu perlakuan, yaitu :
26

 

a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan 

yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan 

kejahatan. Dalamperlakuan ini suatu penyimpangan dianggap belum begitu 

berbahay sebagai usaha pencegahan. 

b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak 

berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku 

kejahatan. 

 

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan perlakuan ini ialah tanggapan 

baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimahnya. Perlakuan ini 

dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan 

������������������������������������������������������������
20Syani, Abdul. 1987. Sosiologi Kriminologi. Remaja Karya. Bandung.hlm. 139. 
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kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul didalam masyarakat 

seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengundang dua 

tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku 

kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar 

sipelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, 

baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan 

masyarakat dan pemerintah. 

 

b. Penghukuman (punishment)  

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan 

(treetment), mungkin karena kronisnya atau terlalu bertanya kesalahan yang telah 

dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-

undangan dalam hukum pidana. 

Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan 

yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan hukuman 

dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin 

(bukan pembalasan) dengan beriorentasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku 

kejahatan. 

 

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo 

mengemukakanseperti yang dikutip oleh Abdul Syani sebagai berikut : 

Menyatakan bahwa tujuan dari permasyarakatan yang mengandung makna bahwa 

tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh 

terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi 
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oleh pohon beringin bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah didalam 

masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem permasyarakatan, disamping narapidana 

harus menjalanihukumannya dilembaga permasyarakatan, merekapun dididik dan 

dibina sertadibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi 

orang yang berguna didalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang 

narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di 

masa lalu yang sudahbanyak merugikan masyarakat , sehingga kehidupan yang 

mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi baik karena kesadaran 

mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan 

masyarakat disekitar tempat dia bertempat tinggal.
27

 

 

 

C. Pengertian Dan Bentuk Konflik 

 

1. Pengertian Konflik 

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap 

masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu 

produk dari hubungan sosial (sosialrelation). Masyarakat terdiri dari sejumlah 

besar hubungan sosial, sehingga selalu saja terjadi konflik antara warga-warga 

masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial.  

 

Konflik merupakan kosakata conflict dalam bahasa inggris, yang mendeskripsikan 

situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang 

������������������������������������������������������������
21Ibid. hlm. 141 
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bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka 

saja. Konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah 

maupun belum terindentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Seseorang 

dapat mengalami konflik dengan orang-orangdilingkungannya atau kondisi sosial 

dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia 

mengalami konflik dengan lingkungan sosialnya. konflik dapat dibagi menjadi 

dua yaitu konflik individu dan konflik kelompok. 

�� Konflik indivudu yakni konflik yang terjadi antara dua orang yang tidak 

melibatkan kelompok masing-masing; sedangkan 

�� Konflik kelompok yakni konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih. 

 

Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat, 

konflik merupakan fenomena yang sering terjadi, konflik sering terjadi karena 

salah pengertian salah satu anggapan yang sangat menonjol, salah pengertian dan 

berusaha menjernihkan bukan saja orientasi moral pihak-pihak yang bertikai tetapi 

juga harapan aktual mereka satu sama lain yang diangap telah disalahartikan. 

a. Pendapat para ahli tentang Konflik diantaranya sebagai berikut : 

1. Menurut Hendropuspito, Konflik dapat di definisikan sebagai suatu proses 

sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak 

lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
28

 

2. Menurut Kartini Kartono, Dalam kehidupan masyarakat yang sangat 

kompleks dengan berbagai 30 permasalahan, akan memunculkan konflik-

konflik terbuka. Kata konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, 

������������������������������������������������������������
22Hendropuspito. 1989. Sosiologi Sistematik. Yogyakarta: Kanisius.hlm. 247 
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interaksi yang antagonis, benturan-benturan antara macam-macam paham, 

perselisihan, pertikaian, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan 

perang.
29

 

3. Menurut Abu Ahmadi, konflik adalah usaha yang sengaja untuk 

menentang, melawan atau memaksakan kehendak orang lain. Biasanya 

konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang bertentangan, terutama 

kepentingan ekonomis, dan sering juga karena perebutan kedudukan dan 

kekuasaan.
30

 

4. Maswadi Rauf. Istilah konflik berasal dari kata "confligere" yang berarti 

saling memukul. Konflik dapat di definisikan sebagai suatu proses sosial 

dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain 

dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.
31

 

5. Menurut Doyle Paul Johnson, konflik sebagai salah satu bentuk interaksi. 

Konflik sangat erat terjalin dengan berbagai proses yang 

mempersatukandalam kehidupan sosial, dan bukan hanya sekedar lawan 

dari persatuan.
32

 Dari berbagai pendapat tentang konflik tersebut diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, 

percekcokan, pertikaian dan perbedaan pendapat antara dua orang atau 

kelompok yang terjadi karena adanya interaksi sosial, sehingga 

mengakibatkan pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak yang lain. 

������������������������������������������������������������
23Ibid.hlm. 173 

 
24Ahmadi, Abu. 1975. Pengantar Sosiologi. Surakarta: Ramadhani. hlm. 93 

 
31Rauf, Maswadi. 2002. Konsensus  Politik  Sebuah Penjajagan  Teoritis. Jakarta: Dirjen Dikti 

Depdikbud. hlm. 2. 

 
32Johnson, Paul, Doyle. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. hlm. 44. 
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6. Menurut Kusnadi, dilihat dari prosesnya, konflik itu paling tidak ada dua 

tahapan yaitu; 

a. Tahap disorganisasi yaitu banyak salah paham, norma mulai tidak 

dipatuhi, anggota banyak menyimpang, sanksi lemah. 

b. Tahap disentegerasi yaitu timbul emosi (rasa benci), suka marah (ingin 

memusnahkan), ingin menyerang.  

 

Kusnadi mengatakan pula bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu 

antara lain adalah : 

1. Adanya perbedaan dalam berbagai aspek; 

2. Adanya bentrokan kepentingan; dan 3. Adanya perubahan sosial yang tidak 

merata
33

 

 

2. Bentuk-Bentuk Konflik 

 

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa bentuk konflik berikut ini : 

 

1) Berdasarkan sifatnya  

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktuif dan 

konflik konstruktif. 

a. Konflik Destruktif. Merupakan konflik yang muncul karena adanya 

perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun 

kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokanbentrokan 

������������������������������������������������������������
33Kusnadi. 2002. Konflik  Sosial Nelayan  (Kemiskinan  dan  Perebutan Sumber Daya 

Alam).Yogyakarta; LKI Yogyakarta. hlm.23. 
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fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. 36 contohnya 

konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. 

b. Konflik Konstruktif. Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik 

ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompokkelompok 

dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan 

suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu 

perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. 

 

2) Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik 

a. Konflik Vertikal. Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam 

satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi 

antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. 

b. Konflik Horizontal. Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau 

kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik 

yang terjadi antarorganisasi massa. 

c. Konflik Diagonal. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya 

ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga 

menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi 

di Aceh. 
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3) Berdasarkan Sifat Pelaku yang Berkonflik 

a. Konflik Terbuka. Merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. 

Contohnya konflik Palestina dengan Israel. 

b. Konflik Tertutup. Merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-

orang atau kelompok yang terlibat konflik. 

 

4) Berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Manusia di Dalam Masyarakat 

1. Konflik Sosial. Merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan 

kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat 

dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal. 

Konflik ini seringkali terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab. 

2. Konflik Sosial Vertikal. 38 Yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat 

dan negara. Contohnya kemarahan massa yang berujung pada peristiwa 

Trisakti (Mei 1998). 

3. Konflik Sosial Horizontal Yaitu konflik yang terjadi antaretnis, suku, 

golongan, atau antar kelompok masyarakat. contohnya konflik yang terjadi 

di Ambon. 

4. Konflik Politik. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya konflik yang 

terjadi antarpendukung suatu parpol. 

5. Konflik Ekonomi. Merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber 

daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Contohnya konflik antar 

pengusaha ketika melakukan tender. 
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6. Konflik Budaya. Merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya adanya 

perbedaan pendapat antarkelompok dalam menafsirkan RUU (rancangan 

undang-undang) antipornografi dan pornoaksi. 

7. Konflik Ideologi. Konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini 

oleh seseorang atau sekelompok orang. contohnya konflik yang terjadi 

pada saat G 30 S/PKI. 

 

5) Bentuk-Bentuk Konflik Menurut Para Ahli 

Menurut Soerjono Soekanto, konflik mempunyai beberapa bentuk khusus yaitu :
34

 

1. Pertentangan Pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi apabila dua orang sejak 

pertama tidak saling menyukai dan berkembang menjadi saling memusuhi 

serta menghancurkan. 

2. Pertentangan rasial, yaitu pertentangan yang bersumber dari perbedaan ciri-

ciri badaniah, kepentingan dan kebudayaan.  

3. Pertentangan antar kelas-kelas sosial yang disebabkan karena perbedaan 

kepentingan. 

4. Pertentangan politik yaitu pertentangan politik antar golongan dalam 

masyarakat. Abu Ahmadi  mengemukakan bahwa perwujudan konflik itu 

bermacam-macam mulai dari penghancuran atau memusnahkan seorang 

musuh sampai acuh tak acuh, misalnya :
35

 

a. Frustasi/ kegagalan/ perasaan gagal. 

������������������������������������������������������������
34Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.  Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 

97-98. 

 
29Ahmadi, Abu. Op.Cit.hlm. 93.  
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b. Oposisi/sikap menentang, bersifat laten/tersembunyi dan dapat bersifat 

overt/terang-terangan. Konflik laten terjadi dalam hal 40 agama, golongan 

petani, Organisasi. Konflik laten akan menjadi overt, apabila menjelma 

pada permusuhan/perselisihan. Sedangkan dipandang dari segi terjadinya, 

maka Abu Ahmadi membaginya menjadi dua macam yaitu : 

a. Corporate Conflik, yaitu terjadi antargroup dengan group dalam satu 

masyarakat atau dari dua masyarakat. 

b. Personal Conflik, yaitu terjadi antarindividu dengan individu. Personal 

conflik ini disebabkan karena sex, prestige, kekuasaan, kekayaan dan 

lain-lain. Simel dalam Doyle Paul Johnson menyebutkan tipe konflik 

sebagai berikut:
36

 

1. Pertandingan politik. 

2. Konflik hukum. 

3. Konflik mengenai prinsip-prinsip dasar atau berbagai hal obyektif 

yang mengatasi individu yang terlibat.  

4. Konflik-konflik antarpribadi yang memiliki mutu-mutu tertentu secara 

bersama. 

5. Konflik dalam hubungan yang intim. 

6. Konflik yang mengancam untuk mengacaukan suatu kelompok.  
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30Johnson, Paul, Doyle.Op.Cit.hlm. 270 
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D. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik dan Upaya Penanggulangan 

Konflik 

 

1. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik 

 

konflik dapat timbul karena berbagai sebab, para sarjana telah membangun teori 

tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat teori tentang konflik 

yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori 

kesalah pahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia masing-masing 

teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi 

dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam 

masyarakat kita. Penjelasan tentang beberapa teori diatas adalah sebagai berikut : 

1. Teori Hubungan Masyarakat Menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh 

polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidak percayaan dan rivalitas kelompok 

dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan 

solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara : 

a. Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-

kelompok yang mengalami konflik; 

b. Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima 

keberagaman dalam masyarakat. 

2. Negoisasi Prinsip Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para 

pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. 

Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah 42 konflik dapat 

diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya 

dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan 
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kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap. 

3. Teori Identitas Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang 

merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas 

mengusulkan penyelesaian konflik karena identitasnya yang terancam 

dilakukan melalui fasilititas lokakarya dan dialog antara wakil-wakil 

kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasikan 

ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun 

empati dan rekonsilidasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan 

bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak. 

4. Teori Kesalapahaman Antar Budaya Menjelaskan bahwa konflik terjadi 

karena ketidak cocokan dalam komunikasi diantara orang-orang dari latar 

belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog di antara orang-

orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya 

masyarakat lainnya, mengurangi streotipe yang mereka miliki terhadap pihak 

lain. 

5. Teori Transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya 

masalah-masalah ketidak setaraan dan ketidak adilan yang mewujud dalam 

bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik. Penganut teori ini berpendapat 

bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti 

perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidak setaraan, 

peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami 

konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan 

pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-

masing. 
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6. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia Menjelaskan bahwa konflik dapat 

terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau 

terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan 

dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu sunstansi (substantive), prosedural 

(procedural), dan psikologis (psychological). Kepentingan substantive 

merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti 

uang, pangan, rumah, sandang atau kekayaan. Kepentingan prosuderal 

merupakan kepentingan manusia yang kerkaitan dengan tata cara dalam 

pergaulan masyarakat.  

 

2. Upaya Penanggulangan/Penyelesaian Konflik 

 

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

Pasal 12 menjelaskan Penyelesaian Konflik dilakukan melalui:  

1. Penghentian kekerasan fisik;  

2. Penetapan status Keadaan Konflik;  

3. Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau  

4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.  

Penanggulangan/Penyelesaian konflik dapat pula dilakukan dengan cara : 

1. Konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-

pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. 

2. Mediasi (mediatio), yaitu suatu cara menyelesaikan konflik dengan 

menggunakan perantara (mediator). Fungsi mediator hampir sama dengan 

seorang konsiliator. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus 

mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.  
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3. Arbitrasi (arbitrium), artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim 

(arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang arbiter memberikan keputusan 

yang mengikat antara dua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang 

hakim harus ditaati. 

4. Paksaan (Coersion), ialah suatu cara penyelesaian pertikaian dengan 

menggunakan paksaan fisik ataupun psikologi. Bila paksaan psikologi tidak 

berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang menggunakan paksaan adalah 

pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup 

menghancurkan musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk 

menyerah atau damai yang harus diterima pihak yang lemah. 

5. Détente (mengendorkan), ialah mengurangi hubungan tegang antar kedua 

belah pihak yang bersengketa. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk 

mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah 

mencapai perdamaian, jadi dalam hal ini belum ada penyelesaian definitif, 

belum ada pihak yang menyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, détente 

sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masingmasing, perang 

fisik diganti dengan perang syaraf
37

, Jack Rothmanmengatakan bahwa untuk 

mengatasi konflik yang ada dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa 

tindakan yaitu : 

a. Tindakan koersif (paksaan) perlu adanya pengaturan administratif, 

penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi. 
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31Hendropuspito. Op.Cit.hlm. 250-252 
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b. Memberikan insentif seperti, seperti memberikan penghargaan kepada 

suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan 

keharmonisan. 

1. Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidak puasan yang dihadapi 

masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik dan ekonomi. 

2. Tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan 

keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai. Dalam 

menyelesaikan konflik terdapat 2 cara yang biasa digunakan yaitu 

penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian koersif. Cara persuasive 

menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara 

pihak-pihak yang berkonflik. Cara ini menghasilkan penyelesaian konflik 

secara tuntas, artinya tidak ada perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik 

karena titik temu yang telah dihasilkan adalah kemauan sendiri. Sedangkan 

penyelesaian secara koersif menggunakan kekerasan fisik atau ancaman 

kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak 

yang terlibat konflik. kekerasan ini meliputi penggunaan bendabenda fisik 

untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai atau membunuh orang lain. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan 

secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Empiris 

dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik 

berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasrkan pada identifikasi 

hukum dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia, sedangkan Pendekatan 

Yuridis Normatif adalah pendekatan yan dilakukan dengan mempelajari, melihat 

dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yan menyangkut asas-

asas hukum yang berkenaan dengan permasalah mengenai upaya Kepolisian 

dalam menanggulanggi konflik antar masyrakat.
38

         

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan 

sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua 

yaitu :  
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38 Asikin, Amiruddin dan H. Zainal.  2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers. hlm. 15 
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1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. 

Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan pihak kepolisisan dari anggota Divisi Humas yang khusus 

menangani bagian hubungan masyarakat. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan 

melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, 

buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal 

yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang 

bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, 

serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. 

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:  

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 

 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat 

memberikanpenjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, 
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jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

dalam penulisan skripsi ini.  

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjukataupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri 

dari literatur-literatur, media massa, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, 

dokumen, arsip, dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis dan lain-lain.  

 

C. Penentuan Responden  

 

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada 

sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “purposive 

sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan 

caramengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.
39

 Adapun Responden 

dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :  

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 6 orang, yaitu :  

1) Kanit Reskrim Polsek Tanjung Bintang   : 1 Orang  

2) Babinkamtibmas Polsek Tanjung Bintang  : 1 Orang 

3) Kasi Trantib Kecamatan Tanjung Bintang   : 1 Orang  

4) Tokoh Adat Tanjung Bintang    : 1 Orang 

5) Pelaku Konflik      : 1 Orang  

6) Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung  : 1 Orang  

      

Jumlah        : 6 orang   

 

 

������������������������������������������������������������
32Andrisman, Tri. 2010Hukum Acara Pidana. Bandarlampung : Universitas Lampung. hlm. 125   
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

a.     Studi Pustaka  

Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-

buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas 

sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, 

merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.  

b.Studi Lapangan  

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan 

terbuka kepada narasumber. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun 

penelitianlapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali 

secara seksama.Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan- 

kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, 

terhadap data yang telah diperoleh. Pengelolahan data yang dilakukan dengan cara 

 

a.   Pemeriksaan Data (Editing)  

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan  

pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah 

cukup dan benar.  
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b.   Pengelompokan Data (Klasifikasi)  

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar 

mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.  

 

c.   Penyusunan Data (Sistematis Data)  

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok 

permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.  

 

E. Analisis Data  

 

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan 

perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. 

Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan 

menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara 

merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada 

pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara 

berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta 

yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.�
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V PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penyebab konflik antar masyarakat di kecamatan Tanjung Bintang berdasarkan 

teori-teori sosial yang menyimpang intelegensi pelaku yang rendah dan 

kemerosotan moral yang dialami pelaku menimbulkan interkasi sosial yang 

tidak benar seperti mabuk-mabukan sehingga dia tidak dapat membedakan 

perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, berdasarkan teori 

sosiologis adalah lingkungan pergaulan yang tidak baik dan pendidikan pelaku 

yang rendah menjadikan pelaku mengikuti perbuatan teman nya yang 

melanggar hukum, berdasarkan teori subkultur adalah lingkungan tempat 

tinggal masyarakat yang berjauhan menyebabkan masyarakat tidak 

bersosialisasi dengan baik infrastruktur jalan yang tidak mendukung 

menjadikan lingkungan tempat terjadinya perkara mempermudah pelaku 

melakukan konflik antar masyarakat, faktor ketidaksetaraan ekonomi pelaku 

dengan masyarakat lain, dan faktor kelengahan korban itu sendiri. 
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2. Upaya yang dilakukan Kepolisian sektor Tanjung Bintang dalam 

menanggulangi konflik antar masyarakatadalah lebih memperhatikan pada 

upaya preventif derrgan cara menghitlupkan siskamling yang dihimbau oleh 

babinkamtibmas, manghimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi 

terhadap diri sendiri karena dengan hal semacam ini kejahatan yang akan 

terjadi akan mudah terdeteksi sejak dini, menghimbau masyarakat untuk segera 

melapor polisi jika melihat atau mengalarui tindakan kriminal, dan pihak 

Kepolisian Tanjung Bintang melakukan operasi umum yang rutin dilakukan 

setiap hari dan setiap malam rnelakukan kegiatan patroli dengan beranggotakan 

4 petugas Polri yang dilengkapi senjata api dan laras panjang pada. Kepolisian 

sektor Tanjung Bintang pun melakukan upaya represif yang diantaranya yaitu 

melalui satuan Reserse nya mengambil tindakan hukum berupa melakukan 

penyelidikan terhadap para pelaku untuk mendapatkan para pelakunya dan 

melakukan penyidikan terhadap para pelaku yang telah tertangkap untuk 

diajukan ke penuntut umum. 

 

3. Faktor penghambat penanggulangan konflik antar masyarakat di kecamatan 

tanjung bintang dikarenakan faktor masyarakat yaitu masyarakat kurang pro 

aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskamling, 

masyarakat enggan melapor sehingga para pelaku sempat melarikan diri ke luar 

pulau sumatera dan menyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan 

penyelidikan lebih lanjut masyarakat enggan menjadi saksi jika teriadi tindak 

pidana pcncurian sepeda motor dengan kekerasan, dan rusak nya TKP (Tempat 

Kejadian Perkara) dikarenakan lambatnya laporan masyarakat. Kemudian 

faktor penghambat yang berasal dari faktor penegak hukum yaitu pihak 
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Kepolisian Sektor Tanjung Bintang kekurangan jumlah personel untuk 

mengamankan wilayah Tanjung Bintang secara keseluruhan. 

B. Saran  

 

Dari kesimpulan di atas maka penulis  menyarankan kepada  pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini untuk melakukan beberapa hal yang penulis tuangkan 

dalam solusi berikut ini : 

1) Pihak Aparat Kepolisian bersama Pemerintah lebih melakukan  pengawasan 

yang serius agar konflik tidak terjadi seperti : Melakukan penyisiran atau rasia 

secara rutin terhadap  minuman keras, narkotika, dan obat-obatan secara 

berkala. Lebih mengoptimalkan pos-pos polisi disetiap perbatasan, karena pos 

polisi terkadang hanya sebagai pajangan saja jarang diisi oleh personil polisi. 

Menambah personil dan kelengkapan alat keamanan, seperti mobil water 

canon,   senjata gas air mata, peluru karet dan kelengkapan lainnya, melihat 

maraknya tindak kriminal yang terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang yang 

melibatkan masyarakat  dalam jumlah besar seharusnya pihak kepolisian 

menambah personilnya yang selama ini dikatakan sangat kurang dalam 

melakukan penanganan terhadap kejahatan yang melibatkan  banyak orang.   

 

2) Penegakan supremasi hukum, hal ini menjadi hal yang sangat penting Karena 

menjadi poros terdepan bagi keamanan dan ketertiban daerah, seluruh pihak 

terkait harus membuat kesepakatan untuk mendukung penegakkan supremasi 

hukum secara bersama-sama. Demi keamanan dan ketertiban daerah 

Kecamatan Tanjung Bintang. 
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3) Mengeluarkan penetapan status keadaan konflik, hal ini menjadi cara terakhir 

ketika polri dan pemerintah daerah tidak mampu lagi menangani situasi konflik 

yang terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-

Undang No.7 Tahun 2012 Tentang penanganan Konflik Sosial yang berbunyi 

“Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan 

oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan”.  Dengan penetapan status 

keadaan konflik, maka proses penanganan konflik menjadi lebih sistematis dan 

melibatkan  pemerintah pusat secara langsung, juga dapat melibatkan TNI  

untuk menghentikan konflik. 
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Karakteristik Responden 

 

 

1.  Nama  : Darwin, SH 

 Jenis Kelamin  : Lelaki  

 NRP : 65020418 

       Jabatan  : Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung 

Bintang   

 Instansi : POLRI  

 

2. Nama  : Bob Fachrih  

 Jenis Kelamin  : Lelaki  

 NRP : 67070222 

 Jabatan  : Babinkamtibmas Dusun Way Galih  

 Instansi : POLRI  

 

3.  Nama : Samsul Bahri 

 Jenis Kelamin : Lelaki 

 Golongan : III D 

 Jabatan : Kasi Trantip 

 Instansi : Pegawai Negeri Sipil 

 

4. Nama  : Dr. Maroni, S.H., M.H 

 NIP : 19600310 198703 1 002 

 Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I/IV/b 

 Umur  : 55 Tahun  

 Jenis Kelamin : Lelaki  
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 Jabatan  : Lektor Kepala  

 Agama : Islam  

 Instansi : Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila 

 

Tokoh adat dalam upaya penanggulangan Konflik 

5. Nama : Elly Suprapto 

 Jenis Kelamin :  Lelaki 

 Umur : 45 Tahun 

 Pekerjaan : PNS / Sekdes Way Galih 

 Alamat : Way Galih Dusun II B RW 2 RT 3 

 

Pelaku provokator Konflik antar masyarakat:  

6. Nama  : Asep Khairullah  

 Jenis Kelamin  : Lelaki  

 Umur  : 19 Tahun  

 Pekerjaan  : Petani  

 Pendidikan Terakhir : SD Tidak Tamat  

 Alamat  : Kampung Way Galih, Kecamatan Tanjung 

Bintang, Kabupaten Lampung Selatan  
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