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I. PENDAHULUAN 
 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, bahasa, budaya, 
dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi tersebut merupakan anugerah dan perekat persatuan bangsa. 
Namun di sisi lain apabila tidak dikelola dengan tepat, kondisi itu dapat menjadi sumber potensi konflik sehingga 
konflik sosial akan sering mewarnai situasi Kamtibmas di berbagai wilayah, Potensi konflik yang bersumber dari 
berbagai akar masalah tersebut seharusnya bisa dideteksi dan diidentifikasi lebih dini melalui fungsi intelijen dan 
strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahan agar 
potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik nyata. 

 
II. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

a. Maksud 
Teknis Pencegahan Konflik ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi anggota Polri dalam pencegahan 
konflik secara komprehensif, terintegratif dan sistematis dengan mengikutsertakan berbagai unsur terkait. 

 
b. Tujuan 

Teknis Pencegahan Konflik ini bertujuan agar tugas Polri dalam pencegahan konflik dapat dilaksanakan secara 
efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. 

 
III. TAHAPAN-TAHAPAN 

Tahapan- tahapan pencegahan konflik merupakan serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, 
menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah 
korban dan kerugian harta benda melalui tindakan negosiasi (soft power) hingga tindakan tegas terukur 
(hardpower) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
 
TAHAP I 

       Sebelum pelaksanaan tugas, kepala kesatuan melaksanakan: 
a. Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota yang ditugasi dalam pengamanan dan menyampaikan 

gambaran umum pelaksanaan tugas serta tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas. 
       b. Kasatwil / Kasatgas memberikan gambaran situasi dan kondisi di wilayah hokum polres Lombok tengah 
       c. Memberikan pembagian tugas dan tanggung jawab baik dalam ikatan kelompok/satuan maupun perseorangan   
           termasuk penanggung jawab dalam pelasanaan tugas masing-masing.. 
       d.  Berikan perencanaan urutan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan sabhara. 
 

TAHAP II 
Dalam hal pencegahan konflik anggota sat.sabhara perlu melakukan patrol dialogis dan himbauan untuk 
mencagah adanya konflik yang akan berkembang. 

 
TAHAP III 

       Apabila ada laporan dari masyarakatb akan adanya masa yang akan melaksankan kegiatan unras maupun 
perang kampung dengan sigap dan tanggap anggota sabhara melaksankan pencegahan dengan 
mengedepankan patroli dialogis (Anggota Rainmas) dan himbauan (dalmas humanis) dengan mengutamakan 
senyum,sapa dan salam. 

 
TAHAP IV 
Apabila dengan dilakukan himbauan massa semakn aktif hendaknya melakukan  penggunaan kekuatan untuk 
menghadapi kerumunan massa yang bersifat pasif (situasi tertib/hijau), dapat dilakukan tindakan kepolisian 
dengan teknik kendali tangan kosong lunak, dengan cara memisahkan para pihak yang berkonflik dengan cara 
merentangkan tangan untuk dihalau saling menjauh, melokalisasi/membatasi ruang gerak para pihak yang 
berkonflik dengan cara bergandengan tangan atau membuat rantai tangan petugas dan petugas dalam posisi 
tetap bertahan dan tidak melakukan dorongan serta tidak terprovokasi sampai massa membubarkan diri dengan 
tertib.  
 



 
     1.  Penggunaan kekuatan dengan senjata api dilakukan ketika: 

a) tindakan massa/para pelaku dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi 
masyarakat atau anggota Polri. 

 b) anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan 
massa/para  pelaku. 

c) penggunaan kekuatan dengan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan 
massa/para pelaku. 

 
            2.  Prosedur penggunaan senjata api dilakukan dengan cara: 
                 1) terlebih dahulu dilakukan tembakan peringatan apabila massa/para pelaku belum melakukan tindakan 

agresif yang bersifat segera, dengan ketentuan: 
                     (1) tembakan peringatan dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan, dan masuk akal untuk 

menghentikan tindakan pelaku, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di 
sekitarnya. 

                       (2) tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi 
dengan tujuan: 

                            (a) menurunkan moril massa atau para pelaku. 
                            (b) memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada massa atau para pelaku.           
             2)   tembakan peringatan tidak diperlukan, ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan 

korban luka parah atau kematian bersifat segera, karena tidak memungkinkan dilakukan tembakan 
peringatan. 

             3)    tahapan pengunaan senjata api dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan mulai 
dari penggunaan peluru hampa, peluru karet atau sejenis, dan peluru tajam. 

             4)     sasaran tembakan diarahkan pada bagian tubuh yang tidak  
                      mematikan dan bersifat melumpuhkan. 
             5)   dalam ikatan kelompok (pasukan PHH), penggunaan senjata api dibatasi pada anggota yang telah 

ditunjuk dan memiliki kualifikasi menembak. 
 

3. Yang perlu diperhatikan Personil dalam penggunaan kekuatan harus menerapkan sesuai tahapan dalam 
menghadapi tindakan massa yang bersifat eskalatif, sedangkan untuk menghadapi tindakan massa yang 
bersifat anarki spontan  /sporadis dapat dilakukan langsung dan disesuaikan dengan tingkat ancaman yang 
dihadapi dengan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pihak yang berkonflik dengan 
mempedomani ketentuan yang sesuai hokum. 

 
 
IV. P E N U T U P 

         Demikian Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) Pencegahan Konflik disusun dan ini berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sepanjang tidak 
bertentangan dengan pedoman yang ada. 
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