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ABSTRAK
Abstract- The performance of the Directorate of Police Intelligence and
Security is judged by how capable they are in reducing potential conflicts
that may occur or conflicts that have occurred. The better performance
of the police in carrying out early detection of potential conflicts will
result in the peace and security of the public can be maintained. The
potential conflicts detection system can be used to improve the
performance of police officers in reducing the potential conflicts that may
occur. To begin, we are observing the existing database, then designing
the system, and finally observing the performance of the police officers.
The conceptual model for detecting potential conflicts is then applied
using the Agile method to create a quality system in a short period of
time. The performance of the potential conflicts detection activity can be
improved by observing the database at the Directorate of Intelligence
and Security of the Central Java Regional Police which contains
information and reports of potential conflicts that have been detected
early as well as conflicts that have occurred. In addition, the various
supporting features such as graphic visualization to display the data that
is being observed is useful to shorten the decision-making time, therefore
the prevention and control of potential conflicts can be resolved more
quickly.
Abstrak- Kinerja Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian dinilai
dengan seberapa mampu mereka dalam meredam potensi konflik yang
mungkin terjadi hingga konflik yang telah terjadi. Semakin baik
performa petugas kepolisian dalam melakukan giat deteksi dini potensi
konflik, maka ketentraman dan keamanan masyarakat pun dapat terjaga.
Sistem deteksi potensi konflik dapat digunakan untuk meningkatkan
performa petugas kepolisian dalam meredam potensi konflik yang
mungkin terjadi. Kami melakukan pengamatan database, mendesain
arsitektur sistem, dan melakukan pengamatan kinerja operator jajaran.
Adapun model konseptual deteksi potensi konflik ini diimplementasikan
dengan metode Agile untuk menciptakan sistem yang berkualitas dalam
waktu yang singkat. Performa kegiatan deteksi potensi konflik ini dapat
ditingkatkan dengan melakukan pengamatan pada basis data di
Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang
berisi informasi dan laporan dari potensi konflik yang telah berhasil
terdeteksi dini, serta konflik yang telah terjadi. Selain itu dengan adanya
berbagai fitur penunjang seperti visualisasi grafik untuk menampilkan
data yang sedang diamati, berguna untuk mempersingkat waktu
pengambilan keputusan sehingga penanggulangan dan penanganan
potensi konflik dapat lebih cepat teratasi.
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1.

Pendahuluan
Keamanan dan ketertiban merupakan kondisi
dinamis yang menjadi prasyarat terciptanya
pembangunan nasional, di mana hal ini merupakan
fungsi dan peran dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia [1]. Dalam rangka mencegah ancaman
yang mungkin terjadi, Kepolisian diberikan
kewenangan untuk melakukan penyelidikan,
pendeteksian, dan memberikan peringatan dini [2].
Di Jawa Tengah sendiri terdapat jumlah kejahatan
yang tergolong banyak terbukti pada sumber data
Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri, Jawa
Tengah menempati peringkat 8 dari 34 provinsi
dengan jumlah kasus kejahatan sebanyak 10.317
kasus [3]. Dengan adanya bukti tersebut, kepolisian
didorong untuk melakukan peningkatan mutu
performa petugas, terutama dalam hal ketepatan
waktu saat melakukan giat deteksi dini potensi
konflik. Sehingga, diperlukan pihak Kepolisian
Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) memerlukan
suatu rangkaian kegiatan atau framework yang tepat
yang dapat digunakan untuk melakukan giat deteksi
potensi konflik ataupun kejadian yang telah terjadi,
hingga penanganan dan penanggulangannya [4].
Salah satu hal penting dalam peningkatan
kinerja adalah pengambilan keputusan yang cepat
dengan cara memprediksi kemungkinan tindak
kejahatan yang mungkin terjadi sehingga dapat
ditindak lebih cepat. Sistem prediksi dan pemetaan
tindak kejahatan telah ditemukan dan diterapkan
oleh banyak negara seperti Jerman, Italia, Belgia
dengan cara melihat histori data kepolisian dan
aktivitas kriminal yang telah terjadi [4]. Hasil
pengujian dari berbagai sistem prediksi dan
pemetaan tindak kejahatan telah terbukti dapat
mengurangi angka kriminalitas karena kinerja
petugas kepolisian menjadi lebih efektif dan efisien
[5]. Berdasarkan hasil pengujian sistem prediksi
tindak kejahatan dari berbagai negara, maka sistem
tersebut dapat diterapkan di Indonesia terkhusus di
daerah Jawa Tengah guna meningkatkan kinerja
petugas kepolisian dalam mengatasi konflik yang
akan terjadi. Sehingga ketentraman dan keamanan
masyarakat dapat terjaga.
Pengolahan dan penampilan data juga
berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
Semakin rapi dan bermakna sebuah data disajikan,
maka semakin mudah data untuk terbaca sehingga
semakin tepat dan cepat keputusan dapat diambil.
Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Jateng
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memiliki suatu sistem informasi internal yang
digunakan untuk melaksanakan giat deteksi dini
potensi konflik, yaitu SINDU (Sistem Informasi
Deteksi Dini Secara Terpadu). Pemetaan data
dilakukan atau disajikan dalam bentuk daftar dan
tabel, sehingga secara intuitif petugas operator dan
pimpinan akan memerlukan waktu lebih dalam
mengolah informasi yang ada. Visualisasi dalam
bentuk peta dan grafik sudah banyak dilakukan
terutama untuk pemetaan kriminalitas berdasarkan
daerah dan kategori tertentu [6]. Menerapkan
visualisasi menggunakan peta dan grafik dapat
mendukung proses pemahaman para petugas
operator dan pimpinan dalam mengambil keputusan
untuk menanggulangi dan menyelesaikan suatu
potensi konflik.
1.1 Visualisasi Data
Sistem informasi potensi konflik sebelumnya
sudah diteliti [6], namun pada sistem tersebut
terdapat batasan yaitu tidak ditemukannya penyajian
data dalam bentuk grafik yang dapat memudahkan
pimpinan dan operator dalam menganalisa data.
Data dan penyajiannya memiliki peran penting pada
suatu perusahaan atau instansi dalam membuat
keputusan [7]. Untuk kemudahan dalam memahami
data dalam jumlah yang besar, maka visualisasi data
memiliki peran yang penting dalam memberikan
informasi kepada operator [8]. Selain itu visualisasi
data juga memiliki banyak manfaat seperti
mempersingkat waktu dalam membuat keputusan,
meningkatkan performa, dan sebagai sarana evaluasi
kinerja [9]. Pada penelitian ini visualisasi data
dalam bentuk grafik telah disajikan sehingga
memudahkan operator maupun pimpinan dalam
membaca banyaknya data yang ada sehingga proses
pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan
efisiensi kerja aparat pun meningkat.
1.2 Sistem Informasi Pemetaan Kriminalitas
Pemetaan kriminalitas pada suatu sistem
informasi sangat mempengaruhi keputusan yang
diambil oleh pimpinan kepolisian daerah [5], [6],
[10]. Pada aplikasi SINDU, pemetaan ditampilkan
dengan menggunakan tabel. Sehingga baik operator
maupun pimpinan perlu menggunakan tambahan
peta dalam menganalisis dan membuat keputusan
[6]. Tentu hal ini dapat mengurangi efisiensi kerja
aparat terutama dalam pengambilan keputusan.
Menurut Meijer dan Kushwaha, dengan adanya
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pemetaan kriminalitas, maka pihak kepolisian pun
terbantu dalam melakukan pemantauan, pencegahan
dan penanganan sebelum tindak kriminal itu terjadi
sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas [5],
[10] terutama di wilayah Jawa Tengah. Selain itu
perlu adanya penyesuaian informasi agar informasi
yang diterima oleh setiap orang tidak berubah secara
makna seperti: menambah detail informasi lokasi
kejadian, kategori kriminalitas, dan jumlah
kriminalitas yang mungkin terjadi [11]. Pada
penelitian ini sudah terdapat fitur pemetaan prediksi
konflik dalam bentuk visualisasi grafik maupun
geografis sehingga memudahkan operator maupun
pemimpin
untuk
melakukan
pemantauan,
pencegahan dan penanganan sebelum tindak
kriminal itu terjadi.
Di era digital ini, teknologi berkembang pesat
dan aparat pun perlu untuk beradaptasi dalam
pemanfaatan teknologi digital untuk menjalankan
pelayanan publik [12]. Princes mengatakan bahwa
suatu sistem tidak akan berhasil digunakan secara
optimal apabila penggunanya tidak memiliki
keterampilan yang cukup [13]. Penelitian Kushwaha
yang kemudian juga dilakukan oleh Harisa,
menyatakan bahwa sistem deteksi konflik berawal
dari inputan dari user yang akan dibandingkan
dengan data yang sudah pernah ada dan akhirnya
sistem secara menyeluruh (software dan
middleware) akan melakukan deteksi konflik [6],
[10]. Pada penelitian ini, kami melaksanakan
kegiatan pelatihan terhadap jajaran operator Polda
Jateng. Pelatihan ini bertujuan agar operator
mempunyai keterampilan dalam memasukkan data
ke dalam sistem mengingat bahwa dengan adanya
data yang akurat akan memberikan hasil analisis
yang optimal yang dapat menjadi landasan
pengambilan keputusan yang tepat yang dilakukan
oleh pemimpin [6].
2.

Metodologi Penelitian
Untuk terciptanya model konseptual pemetaan
potensi konflik di Polda Jateng yang optimal kami
menggunakan metodologi yang terdiri dari tiga
aktivitas utama, yaitu pengamatan database eksis
yang ada di Polda Jateng, pembuatan desain
arsitektur, dan pengamatan penggunaan sistem.
Kemudian kami mengembangkan sistem
informasi pada Polda Jateng menggunakan metode
Agile. Terdapat 4 poin utama pada metode Agile
yaitu perencanaan yang adaptif, pengembangan
secara berulang, cepat dan bersifat fleksibel terhadap
perubahan yang ada [14]. Metode Agile digunakan
untuk mencapai kualitas software yang tinggi dalam
waktu yang singkat. Gambar 1 menunjukkan
kerangka metode Agile yang kami gunakan pada
penelitian ini.
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Gambar 1. Kerangka metode Agile pada penelitian ini

2.1 Pengamatan Database di Ditintelkam
Direktur Intelkam (Dirintelkam) menyatakan
bahwa permasalahan yang dihadapi oleh
Ditintelkam Polda Jateng yaitu dibutuhkannya
perangkat lunak dan data untuk melakukan
pemantauan dan pengelolaan database secara digital.
Database merupakan kumpulan data dan informasi
yang berkaitan dimana fakta dari informasi tersebut
memiliki makna tersirat [15]. Database ditujukan
untuk menyimpan data yang secara logis saling
terkait dan mewakili aspek tertentu dari dunia nyata.
Digitalisasi informasi memiliki berbagai manfaat
seperti bisa diakses dimanapun, kapanpun,
memudahkan dalam berbagi informasi, serta
membantu pengguna untuk mendapatkan data
terbaru [16]. Penelitian kami menghasilkan suatu
sistem bernama Digital Mapping Polda Jateng Hadir
yang merupakan pengembangan dari SINDU yang
sebelumnya telah digunakan juga di Direktorat
Intelkam. Sehingga, penyimpanan dan pemetaan
dapat dilakukan lebih teratur dan dapat
mempermudah pekerjaan para operator.
2.2 Arsitektur Sistem
Desain arsitektur pada aplikasi Digital
Mapping Polda Jateng Hadir menggunakan konsep
desain e-government dan/atau e-policing secara
umum. E-government diperlukan agar aparat
pemerintahan dalam hal ini adalah kepolisian, agar
dapat bekerja secara efektif, efisien, dan cepat dalam
menanggulangi potensi konflik yang ada [17].
Adanya aplikasi yang menggunakan e-government
mampu meningkatkan kinerja dan performa para
aparat dan mempermudah para pimpinan dan
operator dalam mencari, mengelola dan memberikan
keputusan [6]. Secara struktur, arsitektur Digital
Mapping Polda Jateng Hadir mengadaptasi struktur
dari aplikasi SINDU. Dimana terdapat beberapa
jenis hak akses untuk para pengguna untuk bertindak
sebagai petugas operator untuk melakukan aksi
tambah, ubah, dan hapus data, atau pimpinan yang
hanya dapat melakukan monitor data.
Secara konsep, terdapat tiga bagian utama
dalam sistem pemetaan konflik di wilayah Polda
Jateng yaitu pemetaan terkait potensi konflik dan
penanggulangannya
(conflict
mapping),
perencanaan atau kalender kegiatan terkait potensi
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konflik (activity planning), serta yang terakhir
adalah informasi mengenai tokoh atau informan
(information). Ketiga bagian tersebut membentuk
suatu kesatuan yang dinamakan sistem pemetaan
potensi konflik (conflict mapping system) yang
nantinya dapat divisualisasikan dengan sistem
visualisasi data, misalnya diagram, graf, peta, dan
sebagainya.
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2.2.3

Information
Sementara pada sub-bagian Information berisi
berbagai data. Data ini didapatkan dari informan
kepolisian ataupun tokoh masyarakat. Data yang
didapatkan ini digunakan untuk menunjang pihak
kepolisian dalam melakukan giat deteksi konflik.

2.2.4

Data Visualization
Visualisasi data pada aplikasi Digital Mapping
Polda Jateng Hadir dapat berupa Charts, Graphs,
Maps, Infographics, Tables, dan Dashboard.
Visualisasi ini ditujukan untuk memudahkan para
pengguna aplikasi Digital Mapping Polda Jateng
Hadir dalam membaca banyaknya data yang ada
serta membuat data menjadi lebih teratur, sehingga
dapat mempersingkat waktu dalam mengambil
keputusan [9]. Contoh visualisasi menggunakan peta
(maps) dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Model konseptual pemetaan potensi konflik
di wilayah Polda Jateng

2.2.1

Conflict Mapping
Pada conflict mapping terdapat conflict
potential dan prevention. Conflict potential berisi
data mengenai konflik yang mungkin akan terjadi.
Pada bagian ini data terbagi sesuai dengan bidang
dan status dari konflik tersebut. Prevention hanya
bisa dilakukan untuk data yang memiliki status
“belum tertangani”. Petugas lapangan yang ingin
menangani konflik tersebut harus memberitahu
operator, sehingga data prevention dapat
dimasukkan.

2.2.2

Activity Planning
Pada bagian metode penelitian, harus
menjelaskan
tahapan-tahapan
dan
metode
penelitian. Alat/ bahan/ framework/ platform/
model/ persamaan yang digunakan dijelaskan
dengan baik dan detail.
Citizen activity dan officer activity adalah
informasi mengenai rencana kegiatan. Citizen
activity berisi rencana kegiatan dari kamtibmas
dalam melakukan kegiatan penggalangan guna
menjalin komunikasi dengan tokoh yang memiliki
pengaruh besar di masyarakat atau mencegah tokoh
masyarakat dalam menyebabkan konflik. Sementara
Officer activity berisi rencana kegiatan antisipasi
potensi konflik per wilayah dan terdapat pula status
apakah rencana kegiatan tersebut sudah tertangani
atau belum, hal ini mempermudah pihak kepolisian
dalam melihat daerah mana saja yang belum
tertangani dan yang sudah.
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Gambar 3. Gambar peta visualisasi potensi konflik pada
website Digital Mapping Polda Jateng Hadir

2.3 Pengamatan Kinerja Operator
Tahap akhir dari penelitian kami adalah
melakukan pengamatan kinerja petugas operator dan
membandingkan
performa
antara
tidak
menggunakan sistem Polda Jateng Hadir dan tanpa
aplikasi. Matriks penilaian sebagian besar
berdasarkan performa (waktu) petugas dalam
melakukan giat deteksi potensi konflik [6].
3.

Hasil dan Pembahasan
Memberikan konfirmasi pada [6], terjadi
peningkatan performa kinerja dan perbaikan struktur
data dengan menggunakan aplikasi Polda Jateng
Hadir. Bukti pertama dapat dilihat pada Gambar 4,
di situ menunjukkan bahwa waktu observasi
lapangan hingga diterimanya laporan oleh pimpinan
dibawah 1 jam atau sekitar 12 kali lebih cepat jika
dibandingkan tanpa aplikasi (manual). Sedangkan
waktu yang diperlukan untuk pembuatan laporan
sesuai format dan waktu untuk mencari potensi
konflik pada daftar laporan akan jauh lebih cepat
dengan menggunakan aplikasi Polda Jateng Hadir
daripada secara manual (dapat dilihat pada Gambar
5). Sementara itu ketepatan penulisan format laporan
sesuai format LI/INFOSUS juga relatif tidak
memiliki perbedaan yang signifikan (dapat dilihat
pada Gambar 6). Sistem pemetaan potensi konflik
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dapat mengurangi hingga lebih dari 47% tindak
kejahatan yang terkait dengan senjata bahkan dapat
menghemat biaya operasional hingga lebih dari dua
ratus juta rupiah [5]. Pada akhirnya, rangkaian giat
deteksi potensi konflik dapat dilakukan dengan lebih
cepat, maka analisa dan pengambilan keputusan dari
pimpinan untuk melakukan giat penanggulangan
juga dapat lebih cepat dilakukan sehingga dapat
meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di
masyarakat.
Perbandingan waktu observasi lapangan hingga
diterimanya laporan oleh pimpinan
14

Waktu (Jam)

12
10
8
6
4
2
0
Polda Jateng Hadir

Manual

Gambar 4. Grafik perbandingan waktu observasi
lapangan hingga laporan diterima antara aplikasi Polda
Jateng Hadir dan secara manual
Perbandingan waktu pembuatan
dan pencarian laporan

terjadi penurunan potensi konflik yang terdeteksi
pada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa
efektivitas dari kedua aplikasi tersebut dapat
mendukung kepolisian untuk melaksanakan
tugasnya. Jumlah potensi konflik bukanlah satusatunya faktor penilaian untuk tingkat efektivitas
suatu
sistem
pemetaan
konflik.
Jumlah
penanggulangan atau penggalangan pada setelah
menggunakan aplikasi Polda Jateng Hadir lebih
banyak hingga mencapai 100% jika dibandingkan
dengan SINDU. Artinya petugas penggalangan telah
melaksanakan tugasnya lebih baik karena
mendapatkan instruksi yang cepat dan efektif dari
pimpinan. Dimana keputusan tersebut efektif karena
seluruh rangkaian giat deteksi potensi konflik hingga
penggalangan dapat dilakukan dengan cepat, tepat,
dan efisien.
Salah satu bagian penting dari sistem pemetaan
potensi konflik adalah adanya visualisasi data dalam
bentuk peta yang dapat membantu pimpinan untuk
membuat analisa dan perencanaan sesuai daerah
yang diamati. Pimpinan dapat dengan lebih mudah
dalam menentukan prioritas konflik yang terjadi.
Pada Gambar 3 pimpinan dapat mengetahui potensi
konflik atau kejadian menonjol pada suatu daerah
dengan pendekatan umum (melalui rangkuman peta)
ke khusus (detail).

Pembuatan
laporan

Pencarian
Potensi Konflik
pada daftar
laporan

4.

0

10

20
Manual

30

40

50

60

70

Polda Jateng Hadir

Gambar 5. Grafik perbandingan waktu dalam
pembuatan laporan dan pencarian potensi konflik antara
PJH dan cara manual
Perbandingan kesalahan ketajaman dan format
penulisan laporan
30%

Presentase Kesalahan
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25%
20%
15%
10%
5%
0%
Polda Jateng Hadir

Manual

Gambar 6. Grafik perbandingan presentase kesalahan
ketajaman dan format penulisan laporan antara PJH dan
cara manual

Jumlah data potensi konflik yang tercatat pada
aplikasi Polda Jateng Hadir menurun jika
dibandingkan dengan aplikasi SINDU. Artinya,
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Kesimpulan
Digital Mapping Polda Jateng Hadir
merupakan suatu sistem aplikasi yang digunakan
oleh Dirintelkam dan anggota jajaran di Polda Jateng
dalam melakukan pemetaan potensi konflik,
penjadwalan penggalangan, serta penggalian
informasi terkait dengan tokoh yang terlibat, dalam
rangka meminimalisir potensi konflik yang muncul
pada masyarakat. Pada penelitian ini kami
mengusulkan model konseptual dari suatu sistem
pemetaan potensi konflik khususnya pada wilayah
Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang terdiri dari 3
bagian yaitu conflict mapping, activity planning, dan
figure information. Secara garis besar adanya
peningkatan kualitas dari kegiatan deteksi potensi
konflik menggunakan sistem pemetaan potensi
konflik dilihat dari peningkatan performa waktu
yang dibutuhkan, peningkatan hasil dari
penanggulangan, serta adanya rencana kegiatan yang
dilakukan oleh petugas. Ketiga bagian yang terdapat
pada model konseptual tersebut ditampilkan dalam
berbagai jenis visualisasi data sehingga dapat
mendukung kebutuhan analisa pimpinan di
Ditintelkam Polda Jateng. Data yang ada sekarang
pada sistem, belum terintegrasi dengan data
kependudukan seperti misalnya biodata penduduk
dan cctv pengawas yang ada di berbagai lokasi di
setiap kelurahan bahkan hingga ke tingkat rukun
tetangga. Penelitian lebih lanjut tentang sistem
pendukung keputusan atau prediksi guna
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mendukung pimpinan dalam melaksanakan tugas
giat deteksi dini potensi konflik dan kejadian
kriminal juga dapat diimplementasikan, salah
satunya menggunakan teknik machine learning.
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