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ABSTRAK 

 

M. Burhanuddin (2014). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Konflik Laten Antar Perguruan 

Pencak Silat dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Tuban 

pada Kompetisi Pencak Silat. Pembimbing : Dhani S. Sutopo, M.Si. dan 

Genta Mahardika Rozalina, M.A. 

 

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Tuban sebagai induk organisasi pencak silat 

di Kabupaten Tuban berfungsi untuk mewadahi, menaungi dan memobilisasi 

setiap perguruan pencak silat agar dapat berprestasi bersama. Akan tetapi, pada 

kenyataannya IPSI Tuban ketika melaksanakan kompetisi pencak silat dapat 

didominasi dengan kepentingan salah satu pihak perguruan. Hal tersebut 

menyebabkan timbulnya kegelisahan pada perguruan pencak silat lain yang juga 

tergabung didalam IPSI Tuban. Berawal dari peristiwa tersebut muncul kelompok 

perguruan pencak silat yang menentang pihak dominasi. Sehingga potensi konflik 

tidak dapat dihindarkan dalam IPSI Tuban. 

 

Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf untuk melihat 

konflik yang terjadi antar perguruan didalam IPSI Tuban. Konflik laten yang 

terjadi dalam sebuah organisasi relevan dengan teori dari Ralf Dahrendorf karena 

ia membahas konflik dari yang bersifat kepentingan sampai pada konflik manifest 

dalam sebuah masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan peneliti melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggukan kondensasi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian pada keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber. 

 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertentangan kelompok yang 

disebabkan ketidakadilan PSHT dalam mendominasi perguruan pencak silat lain 

mengakibatkan terjadinya seleksi pada kompeitsi pencak silat di IPSI Tuban. 

Terjadinya kompetisi pencak silat yang bersifat seleksi di IPSI Tuban 

dilaksanakan dengan ketua panitia yang berasal dari pihak luar perguruan pencak 

silat agar tidak terdapat keberpihakan dalam pelaksanaan kompetisinya. Dominasi 

PSHT yang semula dari tidak melalui seleksi tetapi dapat menjadi wakil IPSI 

Tuban dalam kompetisi pencak silat tingkat Provinsi Jawa Timur, berubah dengan 

dominasi pada wasit juri yang menjadi bagian penting pada pelaksanaan 

kompetisi pencak silat di IPSI Tuban.  

 

Kata kunci : pertentangan kelompok, perguruan pencak silat, kompetisi pencak 

silat 
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ABSTRACT 

 

M. Burhanuddin (2014). Department of Sociology, Faculty of Social and 

Political Sciences, Brawijaya University, Malang. Latent Conflict Between 

Pencak Silat Universities in the Indonesian Pencak Silat Association (IPSI) in 

Tuban Regency at the Pencak Silat Competition. Pembimbing : Dhanny S. 

Sutopo, M.Si. dan Genta Mahardika Rozalina, M.A. 

 

IPSI Tuban as the parent organization of martial arts in Tuban Regency serves to 

accommodate, shade and mobilize every pencak silat college in order to achieve 

together. However, in reality the IPSI Tuban when carrying out the martial arts 

competition can be dominated by the interests of one of the university's parties. 

This has caused anxiety in other pencak silat colleges that are also incorporated in 

the IPSI Tuban. Starting from the incident, a group of martial arts colleges 

emerged which opposed the domination party. So that the potential for conflict 

cannot be avoided in Tuban IPSI 

 

This study uses conflict theory from Ralf Dahrendorf to see the conflicts that 

occur between colleges in IPSI Tuban. Latent conflicts that occur in an 

organization are relevant to the theory of Ralf Dahrendorf because he discusses 

conflicts from the interests to manifest conflicts in a modern society. The research 

method used is descriptive qualitative. Data collected by researchers through 

observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use 

condensation data, data presentation and conclusion drawing. Then on the validity 

of the data using source triangulation 

 

The results of this study show that the group conflict caused by the injustice of 

PSHT in dominating other pencak silat colleges resulted in the selection of pencak 

silat compeitution in Tuban IPSI. The selection of the pencak silat competition on 

the Tuban IPSI was carried out with the committee chairman from outside the 

martial arts college so that there was no partiality in the implementation of the 

competition. The dominance of the PSHT that was originally not through 

selection but could become the representative of IPSI Tuban in the pencak silat 

competition at the East Java Province, changed with the dominance of the jury 

referee which became an important part of the implementation of the martial arts 

competition on IPSI Tuban. 
 
 

Keywords : group opposition, martial arts college, pencak silat competition 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Tuban merupakan daerah yang memiliki beberapa perguruan 

pencak silat. Antara lain dari perguruan tersebut ialah Persaudaraan Setia Hati 

Terate (PSHT), Persaudaraan Setia Hati (PSH), Persaudaraan Rumpun Setia Hati 

(PRSH), Pencak Organisasi (PO), Tapak Suci, Pagar Nusa, Perisai Diri, Persinas 

ASAD, Kera Sakti dan Rajawali. Kemudian Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 

cabang Tuban sebagai induk dari perguruan pencak silat dari beberapa perguruan 

tersebut. IPSI Tuban sebagai induk dari semua perguruan pencak silat yang 

terdapat di daerah Tuban selalu menjaga setiap perguruan yang tergabung di 

dalamnya agar hidup rukun dalam bingkai kebersamaan. Dalam upaya 

menghindari konflik seperti yang termuat dalam bangsaonline.com, IPSI Tuban 

memperlihatkan kesungguhan dalam meminimalisir konflik yang ditunjukkan 

oleh delapan perguruan di Tuban dengan aksi nyatanya mengadakan halal bihalal, 

acara tersebut di hadiri 2000 lebih dari berbagai perguruan silat 

(bangsaonline.com diakses pada 18 November 2017).  

Hal tersebut memperlihatkan bahwa IPSI cabang Tuban berusaha untuk 

menghindari konflik yang berdampak negatif, baik antar perguruan maupun antar 

masyarakat. Namun pada kenyataannya, dalam IPSI Tuban terdapat potensi 

konflik yang diperlihatkan dari antar perguruan yang berusaha saling 

mendominasi. Menurut data yang diperoleh peneliti berupa Surat Keputusan (SK) 

Pengurus Provinsi IPSI Jawa Timur untuk kepengurusan IPSI Kabupaten Tuban, 

jumlah total pengurus ada 52 orang dari perguruan yang berbeda, akan tetapi 

posisi bidang strategis ditempati 
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oleh perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) (Fn. Word/ PENGROV 

IPSI 2015-SURAT KEPUTUSAN C/HAL – 7). Surat Keputusan (SK) dari IPSI 

Provinsi tersebut, pengurus IPSI Tuban terdiri dari anggota-anggota perguruan 

pencak silat yang berbeda, tetapi dalam bidang sekretaris ditempati oleh PSHT. 

Bidang sekretaris menjadi penting ketika IPSI Tuban selalu melaksankan 

kompetisi pencak silat. Hal ini dikarenakan pintu pertama dari para perguruan 

pencak silat dapat berpartisipasi dalam kompetisi pencak silat ialah informasi dan 

persyaratan yang diberikan oleh bidang administrasi IPSI Tuban.  

IPSI Tuban selalu mengikuti kompetisi pencak silat di tingkat Provinsi 

Jawa Timur dan juga melaksanakan kompetisi pencak silat di Kabupaten Tuban. 

Hal tersebut membuat IPSI merealisasikan peraturan yang tidak menyimpang dari 

AD/ART IPSI. Peraturan tersebut adalah semua perguruan pencak silat yang 

tergabung di dalam IPSI Tuban harus mengikuti kompetisi pencak silat yang 

dilaksanakan oleh IPSI di tingkat Kabupaten Tuban. Wajib ditaati karena 

kompetisi pencak silat yang dilaksanakan IPSI Tuban bersifat seleksi, dimana 

pemenang dari kompetisi tersebut akan mewakili IPSI Tuban menuju kompetisi 

pencak silat di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada kenyataannya terdapat salah 

satu perguruan pencak silat yang tidak mengikuti kompetisi pencak silat yang 

dilaksanakan IPSI Tuban. Akan tetapi, perguruan yang tidak mengikuti kompetisi 

pencak silat tersebut yang menjadi wakil IPSI Tuban menuju kompetisi pencak 

silat tingkat Provinsi Jawa Timur.    

Berkaitan dengan hal tersebut, dari obervasi awal yang dilakukan oleh 

peneliti, memperlihatkan bahwa berbagai perguruan pencak silat yang tergabung 

dalam IPSI mengalami rasa kekecewaan terhadap IPSI Tuban. Dikarenakan PSHT 
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selalu menjadi wakil IPSI dalam kompetisi pencak silat di tingkat Jawa Timur.  

Menurut salah seorang anggota dari Persaudaraan Setia Hati (SH) yang juga aktif 

dalam mengikuti kegiatan IPSI, menyatakan bahwa setiap kompetisi pencak silat 

baik penyelenggara dari pemerintah maupun intern IPSI harus melewati pintu 

IPSI Tuban. Sehingga semua perguruan harus menunggu atau mempersiapkan diri 

ketika terdapat pemberitahuan untuk seleksi dalam kompetisi pencak silat. 

Kemudian seperti yang dikatakan ketua harian IPSI Tuban, bahwa tanpa melalui 

IPSI perguruan-perguruan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan prestasi 

secara formal dan hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan 

organisasi pencak silat yang menaunginya. Seperti yang termaktub dalam ad/art 

IPSI bab IV keorganisasian pasal 9 tentang wilayah  kerja, bahwa wilayah kerja 

IPSI kabupaten/kota ialah seluruh wilayah hukum yang bersangkutan tersebut. 

Dalam arti setiap terdapat kegiatan dalam olahraga pencak silat harus 

berkoordinasi dengan IPSI kabupaten/kota. Oleh karena itu, keberlangsungan atau 

kebijakan dan produk hukum lain dari IPSI Tuban penting bagi keberlangsungan 

prestasi dan kemajuan para perguruan yang tergabung didalamnya.   

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, menemukan 

bahwa semua perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI mengadakan 

pertemuan yang tidak resmi di padepokan perguruan pencak silat Rajawali. 

Pertemuan tersebut dihadiri semua perguruan silat kecuali PSHT dan perguruan 

Kera Sakti. Menurut ketua cabang Setia Hati (SH) yang mengatakan bahwa 

pertemuan tersebut diadakan untuk saling mengutarakan pendapat terkait dengan 

kebijakan IPSI yang tidak dapat diterima oleh beberapa perguruan yang hadir 

dalam forum tersebut. Kemudian dari dewan pelatih perguruan Persinas Asad juga 
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mengutarakan bahwa kebijkan tersebut tidak dapat diterima sebab dirasa IPSI 

tidak adil dalam menyampaikan informasi kepada seluruh perguruan yang 

tergabung dalam IPSI.  

Pertemuan tersebut membahas bahwa IPSI Tuban sebagai induk organisasi 

pencak silat yang seharusnya menaungi, mewadahi dan memobilisasi semua 

perguruan pencak silat yang tergabung, tetapi pada kenyataannya hanya salah satu 

perguruan yang mendapat akses untuk mobilitas prestasi pada kompetisi pencak 

silat. Ditekankan oleh para perguruan pencak silat lain bahwa kebijakan IPSI 

Tuban dalam kompetisi pencak silat yang selalu dimenangkan PSHT tanpa 

memalui pertandingan. Sehingga PSHT yang menjadi wakil IPSI Tuban dalam 

mengikuti kompetisi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Seorang ketua cabang 

perguruan pencak silat yang hadir dalam forum tersebut mengungkapkan bahwa 

kesiapan dari PSHT disebabkan informasi yang masuk kepadanya sudah enam 

bulan sebelum hari pelaksanaan, sedangkan informasi kapada perguruan lain 

hanya satu bulan sebelum hari pelaksanaan, sehingga PSHT yang langusng 

menjadi wakil IPSI Tuban dalam kompetisi pencak silat Provinsi Jawa Timur. 

Dewan kepelatihan perguruan Pencak Organisasi (PO) sempat manyatakan 

tantangan dalam forum bahwa ingin dipertemukan dengan atlet dari PSHT untuk 

dipertandingkan dan yakin bahwa atlet dari PO yang akan menang melawan atlet 

dari PSHT.  

Pernyataan dari para pengurus perguruan pencak silat yang tergabung 

dalam IPSI Tuban tidak terlepas dari rasa kekecewaan karena dominasi yang tidak 

sehat. Dominasi dari PSHT yang membuat perguruan lain tertekan diperlihatkan 

dengan wakil IPSI Tuban yang selalu dari PSHT dalam mengikuti kompetisi 
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pencak silat Provinsi Jawa Timur tanpa melalui tahap seleksi. Walaupun belum 

secara kongkrit dapat digambarkan oleh peneliti, akan tetapi dari hal tersebut 

peneliti melihat potensi konflik di dalam IPSI Tuban. Sikap para pengurus 

perguruan yang ditemui peneliti ketika observasi, hal tersebut menggambarkan 

bahwa konflik laten dalam IPSI Tuban sudah dapat dilihat. Konflik yang belum 

timbul dipermukaan memperlihatkan pertentangan kelompok yang dapat 

diidentifikasi. Karena konflik dalam sebuah organisasi yang melibatkan 

kelompok-kelompok yang terbagi dalam dua pihak yang saling berhubungan tidak 

dapat dipisahkan dari pertentangan antar kelompok yang sama-sama mempunyai 

kepentingan. 

Pentingnya penelitian ini berkaitan dengan IPSI Tuban sebagai induk 

organisasi pencak silat yang berada di Kabupaten Tuban untuk mewadahi, 

menaungi dan memobilisasi setiap perguruan pencak silat agar dapat berprestasi 

bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya IPSI Tuban dapat didominasi dengan 

kepentingan salah satu pihak perguruan yang menyebabkan timbulnya 

kegelisahan pada perguruan lain yang juga tergabung didalam IPSI Tuban. 

Sehingga gambaran yang dijelaskan diatas oleh peneliti memberikan fokus yang 

ingin dibahas dalam penelitian ini, yaitu  gambaran konflik laten antar perguruan 

pencak silat dalam IPSI cabang Tuban pada kompetisi pencak silat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran konflik laten antar perguruan pencak silat dalam 

IPSI Tuban dan dampaknya pada kompetisi pencak silat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ingin menggambarkan tentang konflik laten antar 

perguruan pencak silat dalam IPSI cabang Tuban pada kejuaraan daerah Provinsi 

Jawa Timur melalui: 

1.  Menguraikan aturan-aturan terkait proses seleksi pemilihan wakil IPSI 

cabang Tuban dalam kejuaraan daerah Provinsi Jawa Timur. 

2.  Memetakan kelompok superordinat dan subordinat yang muncul setelah 

berlakunya aturan-aturan terkait proes seleksi beserta kepentingannya. 

3.  Menguraikan dampak dari pertentangan kelompok   

 

1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Untuk mengembangkan isu-isu di dalam Sosiologi Konflik terkait 

kehidupan perguruan pencak silat yang tergabung di dalam IPSI. Serta dapat 

memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema tentang 

konflik khususnya konflik laten pencak silat.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui dari adanya konflik 

laten  IPSI Tuban terhadap berlangsungnya kompetisi yang diselenggarakan dan 

nantinya dapat digunakan pengurus IPSI Tuban serta pengurus berbagai 

perguruan pencak silat khususnya yang tergabung dalam IPSI Tuban dalam 

mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan dalam setiap kompetisi pencak 

silat. Kemudian dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan untuk mewujudkan kemajuan IPSI Tuban. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang konflik pencak silat bukan menjadi kasus baru untuk 

diteliti, akan tetapi menjadi sangat penting untuk diperbarui dalam hal tersebut. 

Keterbaruan dalam penelitian konflik pencak silat tidak dapat di 

pertanggungjawabkan apabila tidak melihat penelitian terdahulu dari konflik 

pencak silat. Pemilihan penelitian terdahulu akan memberikan acuan kepada 

peneliti tentang fokus penelitian yang akan dilakukan. Sehingga dapat 

menggambarkan dan menjelaskan fokus perbandingan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti memilih penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Yulianie (2016) tentang tradisi konflik perguruan pencak silat 

Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo, kemudian penelitian 

yang sudah dilakukan oleh Agus Listiana (2014) tentang dinamika konflik 

perguruan Setia Hati Terate dengan Setia Hati Tunas Muda Winongo, juga dari 

penelitian Arif Aini Nur (2017) mengenai peran paguyuban pencak silat sebagai 

katup penyelamat dalam konflik antar perguruan pencak silat di Madiun.  

Relevansi peneliti memilih ketiga penelitian tersebut dikarenakan fenomena 

yang sama yaitu tentang konflik pencak silat. Hal yang sangat mendasar untuk 

dijadikan perbandingan penelitian ialah bahwa dalam penelitian-penelitan tersebut 

menggambarkan dan menjelaskan tentang konflik pencak silat dengan terbuka 

atau konflik yang timbul dipermukaan. Sedangkan dalam penelitian yang 

sekarang lebih menekankan pada konflik pencak silat yang belum timbul 

dipermukaan. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa konflik dapat dilihat 

dengan jelas, seperti bentrok
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antar anggota perguruan dan gesekan antar anggota perguruan pencak silat dengan 

masyarakat sampai terjadinya korban jiwa dan materi. Sehingga penelitian 

sekarang dapat melengkapi tentang penelitian konflik pencak silat, bahwa konflik 

pencak silat bukan hanya ada dipermukaan, akan tetapi konflik pencak silat juga 

ada yang masih tersembunyi.  

2.2 Landasan Teoritis dan Konseptual 

2.2.1 Teori Konflik Ralf Dahrendorf 

 Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-

tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang 

persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak 

hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga 

memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka (Veeger, 1993: 211). 

Hal ini memperlihatkan bahwa konflik akan menimbulkan sebuah perselisihan 

atau perlawanan dari pihak satu dengan pihak yang lain. Setiap individua tau 

kelompok mempunyai tujuan masing-masing, sehingga segala hal yang dilakukan 

adalah untuk mencapai tujuan tersebut termasuk dengan melakukan sebuah 

konflik dengan individua tau kelompok lain. 

Konflik menurut Korlnburn (2003) merupakan fenomena yang paling 

sering muncul, karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang 

bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan 

sosial politik (Susan, 2014: xx ). Apabila individu-individu masih hidup, dalam 

artian masih menjalankan peran sosialnya maka mereka akan selalu mengalami 

sebuah fenomena terkait dengan dinamika perubahan social. Hal tersebut tidak 

dapat dilepaskan dari unsur konflik yang sudah dijelaskan diatas. Konflik adalah 

unsur terpenting dalam kehidupan manusia, memiliki fungsi positif karena konflik 
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menjadi dinamika sejarah kehidupan manusia, konflik menjadi entitas hubungan 

sosial dan konflik adalah bagian proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia 

(Susan, 2014: xxiii). Perubahan yang dibutuhkan untuk mengubah suatu kebijakan 

yang dirasa kurang tepat untuk masyarakat. Sehingga konflik dibutuhkan dalam 

kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik.  

Terdapat beberapa kategori dalam sebuah konflik, karena konflik tidak 

dapat diartikan bahwa konflik hanya terjadi antara satu pihak dengan pihak lain. 

Akan tetapi, konflik bisa muncul dalam skala yang berbeda seperti konflik antar-

orang (interpersonal conflict), konflik antarkelompok (intergroup conflict), 

konflik antara kelompok dengan negara (vertical conflict), konflik antar negara 

(interstate conflict) (Susan, 2014: xxiv). Didalam masyarakat peristiwa konflik 

tidak dapat disamaratakan, hal tersebut dikarenakan bahwa konflik tidak hanya 

timbul dari perselisihan antar individua atau kelompok, tetapi juga pihak yang 

lebih luas. Sehingga pada penelitian ini, peneliti membatasi fenomena konflik 

seperti yang sudah dijelaskan diatas. Dalam penlitian ini lebih condong terhadap 

konflik yang diterjemahkan oleh Ralf Dahrendorf karena beberapa konflik yang 

terjadi dalam seluruh lapisan masyarakat, peneliti melihat konflik dari Dahrendorf 

menjadi sinkron dengan fokus penlitian yang dilakukan.  

Bagi Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi sosial dalam sistem, 

setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan 

mungkin terlibat dalam konflik dan Dahrendorf menyebutnya sebagai “integrated 

into a common frame of reference” (Susan, 2014: 41). Dahrendorf melihat konflik 

hanya terjadi pada masyarakat yang saling berhubungan dalam sebuah sistem 

sosial. Pada penelitian sekarang konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok 
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yang saling berhubungan didalam sebuah sistem organisasi. Organisai yang 

bergerak dalam bidang olahraga pencak silat dan setiap organisasi juga berhungan 

dengan organisasi lainya. Sehingga hubungan atau relasi tersebut yang akan 

dilihat Dahrendorf sebagai konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat. 

 Kemudian Dahrendorf berpendapat bahwa dalam setiap asosiasi yang 

ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut dalam 

struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur tersebut (Poloma, 2007: 134). 

Hal ini memperlihatkan bahwa setiap organisasi yang didalamnya terdapat sebuah 

struktur akan terdapat hubungan hierarki karena pembagian kerja sudah 

dijalankan. Sebagaimana yang dikatakan Dahrendorf (1959) “Secara empiris, 

pertentangan kelompok paling mudah dilihat sebagai pertentangan mengenai 

legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan, dalam setiap asosiasi kepentingan 

kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan 

kekuasaannya, sementara kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi 

ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung didalamnya” 

(poloma, 2007: 135). Seperti yang dikatakan Dahrendorf bahwa relasi yang 

ditandai dengan adanya struktur kekuasaan dalam hubungan-hubungan 

masyarakat yang terdapat diadalamnya memunculkan sebuah pertentangan. Hal 

ini terjadi dalam hubungan kelompok-kelompok yang terhimpun dalam Ikatan 

Pencak Silat Indonesia (IPSI), dimana kelompok tersebut menjadi saling 

bertentangan dikarenakan relasi kekuasaan yang terdapat didalam IPSI tersebut.  

 Penelitian sekarang yang menitik beratkan pada pandangan konflik dari 

Ralf Dahrendorf tentang pertentangan kelompok, karena fokus dari penelitian ini 

ingin melihat konflik laten antar perguruan pencak silat dalam IPSI Tuban pada 
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kompetisi penca silat. Akan tetapi, penggambaran dari konflik beberapa 

perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI tersebut tidak terlepas dari 

fakta lain dalam situasi konflik antar perguruan didalam IPSI. Sebelumnya, Mc 

Quarie (1995) menjelaskan bahwa Dahrendorf menggambarkan terlebih dahulu 

pelembagaan yang melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi 

(ICAs/Imperatively Coordinated Association), yang mewakili peran-peran 

organisasi yang dapat dibedakan dan organisasi ini dikarakteri oleh hubungan 

kekuasaan (power), dengan beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan 

memaksaakan dari yang lainnya (Susan, 2007: 41). Oleh karena itu, digambarkan 

bahwa Dahrendorf menyatakan bahwa  mereka yang hanya terhubung dalam 

sistem yang dapat terlibat konflik karena terdapat relasi dalam struktur sosial yang 

ditentukan oleh kekuasaan.  

 Ia mendefinisikan kekuasaan dalam masyarakat modern dan industrial 

sebagai wewenang (authority) yang melekat secara legal akibat dari posisi 

individu didalam sistem dan struktur sosial karena kekuasaan dan wewenang 

adalah sumberdaya langka yang membuat kelompok saling bersaing dan 

berkelahi. (Susan, 2014: 43).   Dalam penelitian konflik laten antar perguruan 

dalam IPSI Tuban, hal tersebut dilegitimasi dari Persaudaraan Setia Hati Terate 

yang mempunyai dominasi lebih dari pada perguruan pencak silat yang lain 

karena wewenang dipegang oleh persaudaraan Setia Hati Terate. Pandangan 

tentang wewenang (Dahrendorf, 1959: 166-167) melihat wewenang adalah : (1) 

relasi wewenang yaitu relasi antara super dan sub-ordinasi (2) dimana kelompok 

superordinasi selalu mengontrol perilaku kelompok subordinasi melalui 

permintaan dan perintah serta peringatan larangan (3) berbagai harapan tertanam 
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relative permanen dalam posisi social dari pada karakter individu (4) keberadaan 

fakta ini (kekuasaan superordinasi) mereka selalu melibatkan subjek perorangan 

untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang social yang control mungkin 

dilakukan (5) wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, dengan perintah-

perintah otoritatif dapat diberi sanksi; sebenarnya ini merupakan fungsi dari 

system legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki 

legitimasi (Susan, 2014: 42). Wewenang ini yang menimbulkan sebuah hubungan 

legitimasi antara superordinasi dengan pihak subordinasi. Dari kelompok-

kelompok inilah nantinya akan memunculkan sebuah kepentingan dari masing-

masing kelomopok.  

 Kemudian ICAs (Imperatively Coordinate Associations) atau kelompok 

terkoordinasi yang dimaksudkan Dahrendorf ialah kolompok kepentingan yang 

siap melakukan perlawanan terhadap kelompok posisi dominan dari kelompok 

lain. ICAs muncul melalui proses sosiologis yang sistematis, dalam kondisi awal 

dalam suatu wilayah sosial (social field), seperti suatu institusi mereka yang 

berada pada posisi subordinat atau the rule class menyadari ketertindasan mereka 

tetapi belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi subordinat (Susan, 

2014: 43). Kepentingan tersebut muncul karena terdapat hubungan yang 

terlegitimasi antara pihak dominan yaitu kelompok superordinasi dengan pihak 

yang didominasi yaitu kelompok subordinasi. Pihak superordinat yaitu PSHT 

yang selalu mendominasi kompetisi pencak silat di IPSI Tuban, karena 

mempunyai peran penting bagi berjalannya kompetisi pencak silat. Kemudian 

pihak subordinat yang melekat pada perguruan-perguruan lain karena mereka 

harus menjalankan informasi yang diberikan oleh pihak superordinat.  
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Kepentingan yang dimaksud Dahrendorf bersifat manfest (disadari) dan 

laten (potensial), kepentingan laten merupakan tingkah laku potensil yang telah 

ditentukan bagi seseorang karena ia menduduki posisi tertentu, tetapi masih belum 

disadari (Poloma, 2007: 135). Disini kepentingan potensial ada dikarenakan posisi 

kelompok yang sudah ditetapkan dalam hubungan yang terlegitimasi. 

Kepentingan-kepentingan ini akan membawa kelompok subordinasi dalam sebuah 

gerakan perlawanan apabila nanti terdapat suatu tindakan dari pihak superordinat 

yang dirasa tidak fungsional atau menyimpang dari perannya sebagai pihak 

superordinat. Karena kepentingan yang ada dipihak subordinat menjadi landasan 

bagi mereka untuk bertahan dan bergerak dalam relasi sosial dalam sistem 

tersebut.  

Namun mereka yang mempunyai kepentingan masing-masing tidak dapat 

melakukan gerakan atau perlawanan. Hal tersebut dikarenakan kepentingan hanya 

berada pada level individu-individu. Sehingga individu belum dapat mengubah 

posisi subordinat karena hanya berada pada level kepentingan semu, dan 

kepentingan semu tersebut apabila tersebar akan melahirkan kelompok semu 

(quasi group), kemudian kelompok semu akan menjadi kepentingan nyata tatkala 

terdapat penyadaran kepada kelompok semu bahwa ada hal yang harus 

diperjuangkan (Susan, 2014:43). Pihak subordinasi ketika merasakan 

ketertindasan hanya akan memunculkan kepentingan semu dan karena 

kepentingan tersebut tersebar dalam kelompok subordinasi maka lahirlah 

kelompok semu. Akan tetapi, tanpa ada penyadaran kelompok semu yang 

memiliki kepentingan bersama maka kelompok subordinasi akan tetap tertindas 



14 
 

 
 

tanpa perlawanan. Kemudian penyadaran terhadap kelompok semu yang terjadi 

memicu kepentingan bersama dapat diperjuangkan.  

Pada fase inilah terjadinya proses pembentukan kelompok terorganisasi, 

kelompok kepentingan (interest group), (ICAs) yang siap melakukan gerakan 

perlawanan terhadap posisi dominan kelompok terorganisasi lainnya (Susan, 

2014:43). Didalam IPSI Tuban perguruan-perguruan yang tersubordinasi antara 

lain ialah dari IKSPI Kera Sakti, Pendawa Lengkong, Persaudaraan Setia Hati, 

Persaudaraan Rumpun Setia Hati, Pagar Nusa, Tapak Suci, Persinas Asad, 

Kusaki, Ular Putih, Pencak Organisasi dan Rajawali. Seperti yang dikatakan 

Dahrendorf mereka hanya memiliki kepentingan semu karena belum dapat 

mengubah apapun dan masih dalam keadaan belum bergerak. Keadaan ini 

dimiliki oleh setiap perguruan penca silat karena belum ada tekanan yang 

membuat mereka menyadari kepentingan masing-masing kelompok sehingga 

mereka hanya berada pada situasi kepentingan semu.  

Seperti yang terjadi pada salah satu kasus IPSI Tuban, yaitu hanya PSHT 

yang dipilih menjadi wakil IPSI Tuan. Ketika IPSI Tuban melaksanakan 

kompetisi pencak silat yang akan menjadi tolak ukur menuju kompetisi pencak 

silat Provinsi Jawa Timur, tidak secara terbuka dalam memilih juara dari 

kompetisi tersebut. Dalam hal ini PSHT selalu menjadi wakil IPSI Tuban untuk 

mengikuti kompetisi pencak silat Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat 

para perguruan pencak silat lain merasa dirugikan karena dirasa tidak adil dalam 

penentuan wakil IPSI Tuban untuk mengikuti kompetisi di Provinsi Jawa Timur. 

Sehingga kepentingan semu yang sudah menyebar dalam pihak subordinat dan 

mereka menjadi kelompok semu. Kemudian terdapat penyadaran terhadap 
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kelompok semu yang terdiri dari para perguruan yang merasa dirugikan inilah 

yang akan membentuk kelompok kepentingan dan siap melakukan perlawanan 

terhadap PSHT yang mendominasi IPSI Tuban.  

 Namun, Dahrendorf (1959) memberi kondisi sosiologis agar formasi 

kelompok kepentingan semu dapat menjadi kelompok manifest, yaitu dalam 

kelompok laten terdapat pemimpin yang berani dengan hubungan konflik, 

kemudian memiliki ideologi konflik, serta anggota kelompok laten memiliki 

kebebasan dalam mengorganisasi konflik dan terakhir memiliki anggota yang 

komitmen dan berkomunikasi diantara sesama (Susan, 2014:44). Dalam penelitian 

ini semua perguruan yang masih berada pada tahap kelompok semu dan berdiam 

diri, kemudian menjadi berani bersuara ketika ada salah satu pihak yang 

menyadarkannya. Penyadaran yang dilakukan oleh salah satu perguruan terhadap 

kelompok semu mengakibatkan semua perguruan pencak silat ikut berperan 

dalam gerakan melawan kebijakan IPSI Tuban yang dirasa sepihak dan tidak adil. 

Pemimpin dari kelompok semu yaitu seorang anggota dari Pencak Organisasi 

yang selalu mengoordinasi setiap perguruan pencak silat. 

 Mengoordinir semua perguruan yang tersubordinasi untuk melakukan 

tindakan nyata terhadap ketertindasan mereka. Komitmen dari anggota kelompok 

semu tersebut juga terbukti ketika koordinasi dalam melakukan gerakan selalu 

dilakukan. Kemudian keberanian komunikasi dari perguruan-perguruan yang 

awalnya tidak angkat suara sama sekali sudah mulai mengeluarkan pendapatnya. 

Sehingga kelompok semu yang terdiri dari beberapa kepentingan semu berubah 

menjadi kelompok kepentingan yang siap dalam melakukan gerakan perlawanan 
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terhadap posisi kelompok dominan. Dalam hal ini ICas atau kelomopok 

terkoordinasi sudah terbentuk dan siap dalam melakukan tindakan. 

Selanjutnya menurut perumusan Dahrendorf (1959: 206) pertentangan 

harus dilihat sebagai “kelompok-kelompok pertentangan yang berasal dari 

struktur kekuasaan asosiasi-asosiasi yang terkoordinir secara pasti” dan  

kelompok yang bertentangan itu, sekali mereka ditetapkan sebagai kelompok 

kepentingan, akan terlibat dalam pertentangan yang niscaya akan menimbulkan 

perubahan struktur sosial (Poloma, 2010 : 136). Hal ini memperlihatkan bahwa 

perubahan akan terjadi ketika adanya sebuah konflik. Sehingga unsur terakhir dari 

teori konflik Ralf Dahrendor adalah perubahan social, dimana perubahan social 

yang terjadi disini aadalah perubahan struktur dari organisasi secara menyeluruh, 

perubahan pemain struktur ataupun perubahan aturan main dari pihak-pihak yang 

saling berelasi.   

Dalam penelitian ini, analisa teori konflik dari Dahrendorf difokuskan 

dalam batasan-batasan sebagai berikut : 

1). Relasi sosial dalam organisasi IPSI Tuban 

2). Pemetaan kelompok beserta kepentingan dari pihak subordinat dan 

superordinate 

3). Terciptanya kelompok terkoordinasi dari pihak subordinat sebagai 

manifestasi kepentingan bersama 

4). Pertentangan antar kelompok yang terjadi dalam IPSI Tuban yang 

bersifat kepentingan. 

5). Perubahan social yang diakibatkan adanya konflik laten antar 

perguruan pencak silat. 



17 
 

 
 

2.2.2 Pencak Silat 

Pencak silat merupakan budaya lokal dalam kerangka budaya masyarakat 

rumpun melayu (Notosoejitno, 1997:34). Menurut Soh dalam Maryono 

menyebutkan bahwa etnis melayu biasanya disebut penduduk yang terhampar di 

kepulauan yang meliputi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, 

Filipina dan beberapa pulau kecil yang berdekatan dengan negara-negara tersebut, 

walaupun sebetulnya penduduk melayu adalah suatu etnis yang mendiami wilayah 

itu (Maryono, 1999:2). Oleh karena itu, pencak silat tidak asing dalam kehidupan 

masyarakat melayu khususnya Indonesia.  

Salah satu budaya warisan leluhur yang masih dilestarikan keberadaannya 

dengan harapan pencak silat dapat menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia. 

Karena pada dasarnya pencak silat bukan hanya sebuah alat untuk membela diri 

dari ancaman yang mendekat. Akan tetapi, pencak silat merupakan keseluruhan 

bentuk, corak dan isi pencak silat yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya masyarakat 

rumpun melayu dan falsafah budi pekerti luhur yang mengandung empat aspek 

yaitu mental-spiritual, beladiri, seni dan olahraga (Notosoejitno 1997:54).  

 Menurut Wongsonegoro, pencak adalah gerak serang bela yang berupa tari 

dan berirama dengan adat kesopanan tertentu, yang biasa dipertunjukkan didepan 

umum. Silat adalah intisari dari pencak, ilmu untuk perkelahian atau membela diri 

mati-matian yang tidak dapat dipertunjukkan di depan umum (Maryono, 1999: 5). 

Kemudian Mohammad Djoemali salah satu pendiri Ikatan Pencak Silat Indonesia 

(IPSI) mendefinisikan hampir sama dengan Wongsonegoro bahwa pencak adalah 

gerak serang-bela yang berupa tari yang berirama dengan peraturan dan biasanya 

untuk pertunjukan umum, sementara silat merupakan intisari dari pencak yang 

mengandung unsur berkelahi membela diri mati-matian (Notosoejitno 1997: 34). 
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  Akan tetapi, juga terdapat berbedaan cara pandang terhadap pengertian 

pencak silat oleh para pendekar dari masing-masing perguruan. hal tersebut 

diperlihatkan oleh Holidin, pendekar Panglipur dari ibu kota Jawa Barat, Bandung 

yang menitik beratkan pada aspek Pendidikan. Menurutnya ‘pencak’ adalah akal 

pengetahuan, pengucap dan hak guna pakai, sedangkan ‘silat’ berarti silaturahmi, 

sehingga pencak silat diartikan sebagai pendidikan cara silaturahmi agar 

menyebarluaskan seni budaya (Maryono, 1999: 6). Ada juga yang membedakan 

pengertian pencak dan silat, salah satunya ialah pendekar Soetardjonegoro dari 

perguruan Persadja Mataram Yogyakarta, mendefinisikan ‘pencak’ sebagai gerak 

bela serang yang teratur menurut system, waktu, tempat dan iklim dengan selalu 

menjada kehormatan masing-masing secara kesatria, tidak melukai perasaan. Jadi 

pencak lebih menunjuk pada segi lahiriah. Sedangkan ‘silat’ adalah gerak bela 

serang yang erat hubungan dengan rohani, sehingga menghidupsuburkan naluri, 

menggerakkan hati nurani manusia, langsung menyerah pada Tuhan Yang Maha 

Esa (Maryono, 1999: 7). Pencak silat bebas diinterpretasikan oleh siapapun, 

terlebih ia adalah pelaku dari pencak silat tersebut. Akan tetapi, muara dari pencak 

silat haruslah tetap sebagai nilai luhur untuk kehidupan yang lebih baik.  

Kemudian pengertian pencak silat menurut para pelakunya juga memiliki 

perbedaan pengertian masing-masing. Hal ini diperlihatkan oleh para tokoh 

pendekar pencak silat, salah satunya dari guru pencak silat Bawean yaitu Abdus 

Syukur mengungkapkan bahwa pencak berarti gerakan langkah keindahan dengan 

menghindar, yang disertakan gerakan berunsur komedi. Pencak dapat 

dipertontonkan sebagai sarana hiburan. Sedangkan silat merupakan unsur teknik 

beladiri menangkis, menyerang dan mengunci yang tidak dapat diperagakan 
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didepan umum (Maryono, 1999: 4). Kamudian menurut R.M.S Dirjoatmojo 

pendiri dari perguruan Perisai Diri menyatakan pencak adalah olahraga bereinti 

beladiri dengan keindahan dan irama, sedangkan silat adalah olahraga beladiri 

tanpa irama dan keindahan (Notosoejitno 1997: 34).  

Selanjutnya menurut R.M.S Imam koesoepangat, pencak adalah gerakan 

beladiri tanpa lawan yang dilakukan secara solo dan menunjuk pada beladiri seni, 

sedangkan silat adalah gerakan yang tidak bisa dipertandingkan (Notosoejitno 

1997: 34). Kemudian dari pendiri perguruan Pamur di Madura yaitu Hasan 

Habudin mengartikan pencak sebagai beladiri yang diperagakan dengan 

teratur,sedangkan silat sebagai intisari dari pencak yang tidak dapat diperagakan 

(Maryono, 1999: 4). Menurut Drs. Atok Iskandar, beladiri pencak silat masing-

masing berbeda fungsi dan tujuan. Pencak adalah gerak dasar beladiri yang terikat 

pada aturan tertentu dan digunakan dalam belajar atau latihan atau pertunjukkan, 

sedangkan silat adalah gerak beladiri sempurna, bersumber pada kerohanian yang 

suci guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama (Notosoejitno 1997: 35). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pencak silat sebagai bentuk seni diri dan bela 

diri harus dapat dipilah dalam penggunaannya. Karena kebijakan pengguna 

pencak silat juga merupakan hal penting dalam implementasi pelestarian pencak 

silat. 

Lebih lanjut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan balai 

pustaka, pencak silat berarti permainan (keahlian) dalam mempertahankan diri 

dengan kepandaian menangkis, menyerang dan mempertahankan diri baik dengan 

atau tanpa senjata (Maryono, 1999: 4). Pengertian pencak silat diatas menjadi 

acuan dalam terselenggarakannya pertandingan pencak silat. Karena pencak silat 
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bukan hanya diperetandingkan secara serangan dan elakan, akan tetapi juga dari 

segi kesenian yang menjadi kategori tanding dalam pencak silat. Karena menurut 

PB IPSI (1995) pencak silat seni merupakan perwujudan dari pencak silat yang 

berupa tatanan gerak etis dan estetis berdasarkan kaidah pencak silat yang 

mengandung nilai budi pekerti luhur, dan bersumber pada khasanah budaya 

bangsa Indonesia (Maryono, 1999: 192). 

2.2.3 Perguruan Pencak Silat 

 Perguruan pencak silat merupakan organisasi pencak silat terkecil dan 

sekaligus merupakan lembaga pendidikan, pengajaran dan pelatihan pencak silat 

(Notosoejitno, 1997: 120). Sebagai tempat pendidikan pertama dalam pelestarian 

pencak silat, tentu pendidikan yang berlangusng bukan hanya aspek beladiri 

semata. Lebih lanjut pendidikan yang diajarkan juga terkait dengan aspek 

spritiual. Pencak silat sebagai wawasan kosmologi manunggaling kawula Gusti 

(kesatuan manusia dengan Tuhan) dikembangkan dalam pelajaran ilmu batin 

sebagai pendukung dari kemahiran fisik dalam peperangan dan terutama sebagai 

sarana untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan (Maryono, 1999: 51). Kemudian 

selama perjalanan pencak silat mengalami tukar-tambah pengertian pendidikan 

didalam perguruan pencak silat. Sehingga nama perguruan pencak silat juga 

berbeda-beda dari setiap daerah asalnya. 

Dalam hal ini perguruan pencak silat didaerah-daerah khususnya di daerah 

Kabupaten Tuban bernama padepokan, ada juga yang bernama peguron pencak 

silat. Perguruan pencak silat merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin atau 

mempunyai tekad untuk melestarikan budaya atau aliran dari pencak silat 

tersebut. Anggota yang ikut mulai dari beberapa orang sampai sangat banyak 

orang yang tergabung dalam anggota perguruan pencak silat. Seperti perguruan 
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Tapak Suci pada tahun 1996 terdapat di 26 dari 27 provinsi yang ada dengan 

anggota aktifnya sebanya 1500.000 orang (Notosoejitno, 1997:120). 

 Seperti pengertian diatas bahwa perguruan merupakan organisasi pencak 

silat, sehingga dalam hal ini perguruan pencak silat juga terdapat diberbagai 

negara selain negara asal. Seperti perguruan Pamur di Belanda dengan perguruan 

asal di Madura, Persaudaraan Setia Hati Prancis yang merupakan perguruan asala 

dari Temanggung jawa Tengah negara Indonesia dan masih banyak selain itu 

yang merupakan perguruan pencak silat diluar negeri. Di Indonesia pendataan 

perguruan pencak silat diperkirakan sejumlah 800-an yang terdapat di Indonesia 

didasarkan pada 250-an perguruan yang terdapat di wilayah DKI Jakarta sebagai 

hasil pendataan yang pernah dilakukan oleh pengurus daerah IPSI dan jumlah 

sekitar 150-an perguruan yang terdapat di kawasan Jawa Timur, berdasarkan 

informasi yang didapatkan oleh PB IPSI yang berkunjung di 10 pengurus daerah 

IPSI di kawasan tersebut pada tahun 1990 (Notosoejitno, 1997: 122). Perguruan 

pencak silat sebagai organisasi yang menaungi masing-masing aliran pencak silat 

yang dapat menjadi wadah pelestarian pencak silat, dalam perkembangannya juga 

harus menyatakan diri masuk dalam induk organisasi Nasional. Sehingga terdapat 

keselarasan dan minimalisir perselisihan didalamnya. Hal tersebut membuat IPSI 

menjadi sangat penting dalam kehidupan berorganisasi dalam pencak silat karena 

sangat banyak perguruan pencak silat yang terdapat di negara Indonesia.  

2.2.4 Kompetisi  

 Menurut acks dan Krupat (1988) memberikan pengertian kompetisi 

sebagai suatu “usaha untuk melawan atau melebihi orang lain atau suatu 

organisasi. Kompetisi disini adalah termasuk motivasi atau kepentingan oleh para 

perguruan pencak silat dalam memperoleh kemenangan dalam pertandingan 
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pencak silat, bahkan juga untuk melebihi prestasi antar perguruan satu dengan 

perguruan yang lainnya. 

Kemudian dalam hal ini berfokus tentang kompetisi Pencak Silat yang 

merupakan salah satu sarana untuk melestarikan, mengembangkan, 

memasyarakatkan dan meningkatkan citra pencak silat maupun memupuk 

persaudaraan dan persautuan yang kokoh diantara komunitas pencak silat, dan 

juga sebagai indikator untuk melihat dan menilai tingkat perkembangan pencak 

silat serta kadar simpati masyarakat terhadap pencak silat (Notosoejitno, 1997: 

136). Pelestarian pencak silat tidak cukup hanya dalam lingkup perguruan pencak 

silat. Perkembangan dari era kerajaan bahkan sebelum kerajan sampai era milenial 

menjadikan pencak silat membutuhkan eksistensi yang lebih dari pada 

sebelumnya. Metode pengembangan pencak silat dari jurus yang dipelajari 

dimasing-masing perguruan sampai pada nama aliran diperguruan tersebut juga 

membutuhkan pengembangan yang lebih efektif dari pada metode pengembangan 

pencak silat sebelumnya. Karena dalam kompetisi pencak silat yang akan 

menampung hal tersebut memiliki kekuatan dalam meningkatkan eksistensi dari 

pencak silat, sehingga secara langsung dan tidak langsung pelestarian dan 

pengembangan akan lebih ditingkatkan dalam kompetisi pencak silat. 

 Sebagai aliran beladiri, menjadi sangat penting untuk memupuk tali 

persaudaraan agar tercipta hubungan antar berbagai perguruan pencak silat yang 

lebih harmonis. Mengurangi perselisihan antar perguruan pencak silat yang 

disebabkan oleh fanatisme anggota perguruan pencak silat. Serta melihat seberapa 

besar simpati masyarkat terhadap pencak silat di era milenial yang notabene 

pencak silat adalah hal tradisional. Sehingga efektivitas kompetisi pencak silat 
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sebagai konservasi pencak silat tidak dapat ditinggalkan oleh berbagai perguruan 

pencak silat, terlebih organisasi pencak silat Nasional. 

  Dalam kompetisi pencak silat pencak silat tidak dapat terlepas dari aktor 

pertandingan dan peraturan pertandingan. Pada masa awal kejuaraan pencak silat 

ditahun 1970-an, khususnya pertandingan seleksi PON ke VIII, para atlet harus 

bertanding tanpa perlindungan badan dan tidak disediakan gelanggang khusus, 

kemudian juga tidak mengenal latihan kecepatan dan daya tahan tubuh, dan 

bahkan disiksa dengan diharuskan puasa seminggu sebelum bertanding dan tidur 

ditanah selama 24 jam guna menangkal santet saat pertandingan dimulai 

(Maryono, 1999: 144). Hal tersebut menggambarkan bahwa persiapan dalam 

kompetisi tidak hanya faktor teknis pertandingan yang dipersiapkan, akan tetapi 

juga para aktor yang berlaga dalam gelanggang kejuaraan pencak silat.  

 Kemudian dalam pelaksanaan teknis pertandingan terdapat kategori 

wiralaga (tanding/fight), wiragana (seni tunggal), wirasanggha (ganda/martial art) 

dan wiraloka (seni berregu) dalam sistem kejuaraan pencak silat. Dalam hal ini, 

peneliti tidak menggambarkan kejuaraan pencak silat dilingkungan PERSILAT 

atau pencak silat antar bangsa yang sifatnya Internasional. Peneliti lebih menitik 

beratkan pada pembahasan kejuaraan pencak silat nasional atau yang terdapat 

dalam lingkungan IPSI. Kejuaraan pencak silat dalam lingkungan IPSI terdiri dari 

kejuaraan nasional, kejuaraan wilayah, kejuaraan daerah, kejuaraan kota atau 

kabupaten dan kejuaraan kecamatan (Notosoejitno, 1997: 168). Kompetisi pencak 

silat biasanya dilaksanakan pada musim libur atau cuti, dan lamanya waktu 

kejuaraan tergantung dari banyaknya pesilat yang bertanding, biasanya 3 sampe 4 

hari (Notosoejitno, 1997: 140). Kompetisi pencak silat terdapat panitia 
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pertandingan sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan kejuaraan tersebut. 

Susunan panitia pertanidingan terdiri dari seorang delegasi teknik, seorang asisten 

delegasi teknik, ketua pertandingan, dewan wasit juri, sekretaris pertandingan. 

Pengamat waktu sekaligus sebagai penabuh gong dan pemberi isyarat, serta 

petugas penimbang berat badan (Peraturan Pertandingan Pencak Silat 2012).  

 Kemudian dalam kompetisi pencak silat juga terdapat peraturan 

pertandingan sesuai kategori yang sudah peneliti paparkan diatas. Mengacu pada 

bab satu satu, peraturan pertandingan, pasal satu, pengertian kategori yaitu 

kategori tanding menampilkan dua orang pesilat dari sudut yang berbeda, 

keduanya saling berhadapan menggunakan serangan dan pembelaan, 

menggunakan teknik dan taktik untuk menjatuhkan lawan. Kategori tunggal 

menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahiran dalam jurus tunggal baku 

secara sadar, benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan dan tanpa senjata 

sesuai waktu yang diberikan. Kategori ganda menampilkan dua orang pesilat dari 

tim yang sama, memperagakan kemahiran dan kekayaan teknik dan jurus serang 

bela yang dimiliki secara terencana, estetis, efektif, mantap dan logis dalam 

jumlah seri yang teratur, dengan senjata dan tanpa senjata sesuai waktu yang 

ditentukan. Kategori berregu menampilkan tiga orang pesilat dari tim yang sama 

dengan kemahiran dalam memperagakan jurus regu baku secara benar, tepat, 

mantap, penuh penjiwaan dengan senjata maupun tanpa senjata sesuai waktu yang 

ditentukan (Peraturan Pertandingan Pencak Silat 2012). Sehingga tidak dapat 

disamakan dari setiap kategori dalam kejuaraan pencak silat, baik dari segi 

penilaian maupun pelanggaran.  
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2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir disini merupakan gambaran dari konflik laten yang terjadi 

dalam IPSI Tuban. Berangkat dari IPSI yang merupakan induk organisasi pencak 

silat di Kabupaten Tuban, sehingga semua perguruan yang tergabung didalamnya 

berhak atas kegiatan yang dilaksankan oleh IPSI Tuban. Pintu utama mobilitas 

para perguruan yang tergabung dalam IPSI, maka setiap kegiatan yang 

mengandung unsur prestasi akan selalu dinanti oleh para perguruan tersebut. 

Salah satu batu loncatan untuk melebarkan sayap kepanggung prestasi daerah 

ialah kompetisi lokal atau tingkat kabupaten yang diadakan oleh IPSI Tuban 

dalam rangka seleksi atlet masing-masing perguruan. Hal tersebut membuat 

antusias dari berbagai perguruan untuk ikut memeriahkan sekaligus 

memperkenalkan perguruan masing-masing bagi perguruan yang baru masuk 

dalam IPSI Tuban. Sebuah wadah yang efektif untuk menunjukkan siapa yang 

paling berprestasi dalam pertandingan pencak silat. Persiapan atlet dari masing-

masing perguruan selalu dipersiapkan, akan tetapi untuk mengikuti kompetisi 

harus menunggu informasi yang masuk dari IPSI Tuban terkait administrasi dan 

sebagainya. 

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dalam melaksankan kompetisi pencak 

silat selalu mengacu pada aturan-aturan yang sudah dibuat. Aturan tersebut bisa 

mengacu pada ad/art IPSI, peraturan pertandingan PERSILAT atau juga aturan-

aturan yang sudah disepakati bersama. IPSI Tuban membuat aturan untuk para 

perguruan anggota yang ingin ikut dalam kompetisi pencak silat Provinsi Jawa 

Timur. Aturan tersebut yaitu diadakannya kompetisi yang bersifat seleksi di 

tingkat lokal atau di Kabupaten Tuban. Seleksi ini bertujuan menyaring para atlet 

dari berbagai perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI Tuban untuk 



26 
 

 
 

mewakili IPSI Tuban menuju Kompetisi Provinsi Jawa Timur. Semua perguruan 

anggota memiliki hak untuk ikut dalam seleksi dan mendapatkan kesempatan 

yang sama apabila lolos dari tahap seleksi tersebut.  

Namun, pada kenyataannya Persaudaraan Setia Hati Terate langsung terpilih 

menjadi juara dalam kompetisi pencak silat yang diadakan oleh IPSI Tuban dan 

otomatis sebagai wakil dari IPSI Tuban untuk bertanding dalam Kompetisi 

Provinsi Jawa Timur. Hal ini membuat para perguruan yang lain merasa 

dirugikan, sehingga kepentingan semu muncul dari semua perguruan yang 

dirugikan. Kepentingan semu yang timbul di masing-masing perguruan pencak 

silat secara tidak langsung menjadi kelompok semu yang menentang IPSI Tuban 

melakukan tindakan tersebut. Kelompok semu yang terdiri dari sebelas perguruan 

anggota IPSI Tuban yang dirugikan.  

Kemudian perguruan pencak silat yang merasa dirugikan atau kelompok semu 

dikoordinir oleh salah satu perguruan anggota yang bernama PO (pencak 

Organisasi). Koordinasi yang dibentuk oleh PO tersebut menjadikan kelompok 

semu yang awalnya tidak dapat melakukan ekspresi kekecewaan berubah menjadi 

kelompok kepentingan yang dapat mengekspresikan rasa kekecewaan terhadap 

pihak dominan. Berawal dari kelompok kepentingan yang dapat melakukan 

perlawanan terhadap tindakan perguruan yang mendominasi. Pertentangan antar 

kelompok mulai terealisasi pada kompetisi pencak silat. Pertentangan kelompok 

tersebut menjadi laten sampai saat ini karena dipelihara oleh pihak pemerintah 

Kabupaten Tuban yaitu KONI dan Dispora. Sehingga latensi konflik tidak 

berubah menjadi konflik manifest karena para perguruan penca silat tanpa 
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terkecuali membutuhkan peran KONI dan Dispora dalam penyelenggaraan 

kompetisi pencak silat.    

Konflik laten antara dua kelompok bertentangan terjadi dalam IPSI Tuban 

pada kompetisi pencak silat tidak dapat dihindari karena pihak subordinat sudah 

membentuk kelompok kepentingan. Secara langsung maupun tidak langsung, 

pertentangan kelompok akan berdampak pada kompetisi pencak silat yang 

dilaksanakan. Sehingga terjadinya perubahan akan dipengaruhi dari pertentangan 

kelompok yang terjadi pada keberlangsungan kompetisi pencak silat.  
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Bagan. 1.Skema Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
  :     Anggota IPSI 
  :     Tahap yang dilewati 
  :     dampak Konflik Laten  

  :     dominasi PSHT 
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timur 

Kompetisi Pencak Silat 

Persaudaraan Setia Hati 

Terate 

Perguruan pencak silat 

selain PSHT 

Kelompok Semu 

Koordinator 

Kelompok Kepentingan 

Superordinat 
Subordinat 

Perguruan pencak 

silat 

Konflk 

laten 

Pemerintah Kabupaten Tuban 

(KONI/Dispora) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Dalam peneiltian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian 

kualitiatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena-fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2016: 6). 

Kemudian juga penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode artistik karena 

proses penelitiannya yang lebih bersifat seni, dan disebut juga penelitian 

interpretative karena data hasil penelitian lebih menekankan pada interpretasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2014: 8).   

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif karena 

peneliti ingin melihat secara mendetail tentang gambaran konflik laten antar 

perguruan pencak silat dalam IPSI cabang Tuban pada kompetisi pencak silat. 

Kemudian dalam penelitian ini juga berusaha menjelaskan fakta-fakta yang 

didapat dari penelitian langsung di lapangan serta meneliti fakta-fakta yang 

diperoleh secara mendalam. Jadi dalam penelitian ini akan berusaha menjelaskan 

fakta-fakta mengenai konflik laten dari perguruan pencak silat dalam IPSI Tuban 

serta meneliti kejadian itu secara mendalam, yakni menggali informasi sebanyak-

banyaknya. Jadi penelitian kualitatif deskriptif ini melihat gambaran konflik laten 

antar perguruan pencak silat dalam IPSI cabang Tuban pada kompetisi pencak 

silat secara keseluruhan, menggambarkan konflik laten yang terjadi dalam 

organisasi tersebut, serta nantinya dapat menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh 

tersebut secara mendalam. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Tuban sebagai tempat dalam 

memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Berlokasi di Kabupaten Tuban karena peneliti melihat bahwa IPSI Tuban sebagai 

induk dari semua perguruan pencak silat didominasi oleh PSHT secara 

keseluruhan dalam kompetisi pencak silat. Perguruan yang lain tidak dapat 

berbuat sesuatu untuk memberontak kepada IPSI Tuban terkait dengan tindakan 

PSHT pada kompetisi pencak silat. Sehingga tekanan-tekanan yang dirasakan oleh 

semua perguruan hanya dapat diekspresikan dalam konflik laten di dalam IPSI 

Tuban. Tidak dapat membantah secara frontal dengan tindakan ataupun berkonflik 

secara terang-terangan karena PSHT sudah memgang penuh dominasi di dalam 

IPSI Tuban. Kemudian juga peneliti yang mempunyai relasi dengan pengurus 

IPSI Tuban sekaligus pengurus perguruan pencak silat yang lain. Hal tersebut 

mempermudah peneliti dalam mengakses informasi tentang pertentnagan 

kelompok yang ada di IPSI Tuban. 

3.3 Fokus penelitian 

Penelitian ini melihat konflik pencak silat yang berada di Kabupaten 

Tuban, dimana konflik tersebut berfokus pada konflik laten yang terjadi antar 

perguruan pencak silat dalam IPSI Tuban pada kompetisi pencak silat. Penelitian 

ini melihat bahwa konflik pencak silat tidak hanya terjadi antar perguruan pencak 

silat yang bersifat terbuka, tetapi juga terjadi pada konflik antar perguruan pencak 

silat yang sifatnya masih dibawah permukaan. Sehingga tidak ada kejadian 

bentrok antar anggota terlebih sampai kerugian materi bahkan korban jiwa. Dalam 

focus penelitian tentang konflik laten, melihat relasi antar pihak subordinasi dan 

superordinasi dalam IPSI Tuban. Mengidentifikasi kelompok semu sampai 
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terbentuk kelompok terkoordinasi dalam pertentangan kelompok dengan pihak 

superordinate. Menguraikan pertentangan kelompok antar perguruan yang saling 

berelasi dalam IPSI Tuban yang bersifat laten atau masih bresifat kepentingan. 

Kemudian melihat dari dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertentangan 

kelompok dalam IPSI Tuban pada kompetisi pencak silat.   

Tabel. 1. Fokus Penelitian 

Konsep Definisi  operasionalisasi Instrument 

Konflik Konflik merupakan 

perselisihan mengenai 

nilai-nilai atau 

tuntutan-tuntutan 

berkenaan dengan 

status, kuasa, dan 

sumber-sumber 

kekayaan yang 

persediannya tidak 

mencukupi, dimana 

pihak-pihak yang 

sedang berselisih tidak 

hanya bermaksud 

memperoleh barang 

yang diinginkan 

melainkan juga 

memojokkan, 

merugikan atau 

menghancurkan lawan 

mereka 

Peneliti mencari 

data tentang konflik 

melalui wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi. Hal 

ini didukung dengan 

adanya dokumentasi 

yang diperoleh 

peneliti pada 

kompetisi pencak 

silat di Tuban, 

kemudian 

wawancara dengan 

informan yang 

mengerti kondisi 

kompitisi pencak 

silat di Kabupaten 

Tuban 

Wawancara,observasi 

dan dokumentasi 

Kompetisi acks  dan Krupat 

(1988) memberikan 

pengertian kompetisi 

sebagai suatu “usaha 

untuk 

melawan atau 

melebihi orang lain 

atau suatu organisasi. 

Dalam memperoleh 

data mengenai 

komeptisi, peneliti 

menggunakan 

dokumentasi-

dokumentasi yang 

berhubungan 

dengan kompetisi 

pencak silat dalam 

hal ini adlah 

undangan-undangan 

atau proposal dan 

juga AD/ART IPSI. 

juga berupa 

dokumentasi 

gambar yang 

Wawancara dan 

dokumentasi 
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didapat oleh 

peneliti. Serta 

wawancara dengan 

para informan. 

 

3.4 Teknik Penentuan Informan 

 Dalam penetuan informan peneliti menggunakan teknik purposive 

,dikarenakan purposive merupakan teknik penentuan informan dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebgai penguasa sehingga akan 

mempermudah peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 

2014: 218-219). Dalam penelitian untuk memperoleh data terkait dengan konflik 

IPSI Tuban, peneliti memiliki kriteria yang dirasa akan memberikan informasi 

yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun kriteria informan ialah yang pertama, 

ketua umum IPSI Tuban yang masih menjabat di periode (tahun) sekarang dan di 

periode yang lalu, karena dirasa mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang 

terjadi dalam IPSI Tuban. Kedua, juga dari sekretaris IPSI Tuban yang 

mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan kompetisi pencak silat. Ketiga, para 

pengurus perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI Tuban karena mereka 

yang aktif dalam setiap kegiatan IPSI Tuban khususnya dalam hal kompetisi 

pencak silat. 

 Pada saat turun lapang, peneliti tidak dapat menemui informan dari 

pengurus perguruan pencak silat Pencak Organisasi atau PO. Hal tersebut 

dikarenakan informan berada di Yogyakarta, tetapi peneliti mengganti dengan 

pengurus PO dibidang Humas yang juga mengerti tetang situasi dan kondisi di 

IPSI Tuban.   
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, dan 

tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka  peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014: 

224). Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan konflik laten yang terjadi 

dalam IPSI Tuban dan dampaknya terhadap kejuaraan daerah Jawa Timur 

menggunakan beberapa cara mencari data diantaranya ialah: 

3.4.1 Observasi  

Nasution (1988 dalam Sugiyono,2014: 226) menyatakan bahwa observsi 

merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat atau memperhatikan 

fenomena yang terjadi secara natural atau alamiah (Gunawan, 2014: 143). Peneliti 

mengobservasi hal-hal terkait dengan kegiatan pencak silat dalam IPSI Tuban, 

khususnya yang berhubungan dengan kompetisi pencak silat antara lain, pertama, 

pertemuan antar perguruan sebelum terlaksananya kompetisi, kedua, proses 

seleksi kompetisi di Kota Tuban, ketiga, persiapan panitia dan para perguruan 

yang berpartisipasi.    

3.4.2 Wawancara 

Penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dimana 

peneliti akan menggunakan in-dept interview untuk melakukan wawancara kepada 

informan yang sudah menjadi kriteria dalam penelitian ini. Karena jenis semi 

terstruktur sudah termasuk dalam kategori in-dept interview dan dalam 

pelaksanaannya lebih bebas dibanding dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 

2014: 233). Dalam tujuan memperoleh data terkait dengan konflik laten yang 
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terjadi dan dampaknya terhadap kompetisi pencak silat akan dimulai dari 

menyinggung pertanyaan terkait dengan kompetisi pencak silat IPSI Tuban. 

Kemudian dari pertanyaan tersebut akan menuju permasalahan-permasalahan 

yang ada dalam proses kompetisi tersebut. Pada saat itulah peneliti akan menggali 

pertanyaan yang lebih mendalam untuk memperoleh informasi tentang aturan-

aturan terkait proses seleksi. Kemudian tentang kelompok yang merasa dirugikan 

dan kelompok yang menjadi wakil IPSI dengan aksinya setelah aturan seleksi 

diberlakukan, serta dampak dari terjadinya konflik laten di IPSI Tuban. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi juga sangat penting dalam penelitian kualitatif, hal tersebut 

mengacu dari Yin (2015: 104) bahwa dokumen dapat menjadi pendukung dan 

penambah bukti yaitu sebagai verifikasi ejaan, judul atau hal lain yang sudah 

disinggung dalam wawancara. Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh oleh 

peneliti terkait dengan surat-surat terkait dengan gambaran konflik laten 

perguruan pencak silat pada kompetisi pencak silat. Hal tersebut seperti SK 

pengurus IPSI periode 2010-2014 dan 2015-2019, peraturan pertandingan, 

Ad/Art, serta mencari dokumentasi visual seperti foto-foto atau rekaman terkait 

fokus penelitian. 

   

3.6 Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014: 224). Jadi data primer 

dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung antara lain data hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak informan 

yaitu pengurus IPSI dan para ketua perguruan yang yang terlibat. Sedangkan data 
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sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, 

misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen 

(Sugiyono, 2005 : 62). Peneliti menggunakan dokumen-dokumen terkait dengan 

peraturan pertandingan pencak silat, seperti ad/art IPSI, peraturan pertandingan 

yang diacu oleh IPSI, dan dokumen kegiatan IPSI Tuban. 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Dalam hal ini, peneliti memilih triangulasi sumber sebagai teknik 

pemeriksaan dalam menetapkan keabsahan data. Triangulasi sumber dalam 

menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh 

dari beberapa sumber (Sugiyono, 2014: 274). Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

cara, yang pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. Kedua, Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Ketiga, membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu. Keempat, Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. Kelima, Membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Peneliti melakukan pengamatan tentang konflik laten yang terjadi didalam 

IPSI Tuban pada kompetisi pencak silat. Kemudian juga melakukan wawancara 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertentangan kelompok pada kompetisi 

pencak silat yang dilaksanakan oleh IPSI Tuban. Peneliti akan terus menggali 

informasi dengan sumber-sumber yang lebih kuat. Mengonfirmasi dari hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara terhadap informan. Membandingkan dari 

pernyataan pihak informan yang dinyatakan didepan peneliti dengan pernyataan 



36 
 

 
 

informan yang disampaikan didepan umum. Semua yang dinyatakan oleh 

informan tentang IPSI Tuban perihal kompetisi maupun keorganisasian dalam 

kesehariannya dan pernyataan yang disampaikan kepada peneliti dalam 

melakukan penelitian tentang konflik laten dalam IPSI Tuban.  Kemudian peneliti 

juga akan membandingkan pernyataan-pernyataan dari para informan dengan 

beberapa dokumen yang berkaitan dengan IPSI Tuban, khusunya dalam hal 

kompetisi pencak silat.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu (Sugiyono, 2014: 246).   

3.6.1 Kondensasi data 

Kondensasi ini merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, atau 

mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan dari catatan-catatan secara 

tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya  

(Miles B. Matthew, 2014). Pada penelitian ini, data dari waancara terhadap 

informan ditranskip dalam bentuk tulisan. Transkip wawancara tersebut berisikan 

informasi yang masih belum terstruktur atau masih tercampur. Kemudian melalui 

kondensasi, data yang diperoleh peneliti di tabulasi dalam bentuk kategori-

kategori yang diperlukan. Hal tersebut membantu dalam memilih data yang 

diperlukan dan data yang tidak diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. 

Kategori tersebut digolongkan peneliti menjadi tiga bagian, yaitu aturan-aturan 

pada kompetisi pencak silat, kelompok-kelompok yang terbentuk beserta 

kepentingannya dan dampak yang terjadi dari kepentingan kelompok. Dengan 

demikian akan memberikan gambaran yang jelas dan peneliti akan lebih mudah 
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dalam mencari dan mengumpulkan data selanjutnya apabila diperlukan. Dalam 

penelitian ini, data wawancara akan dikonversikan dalam bentuk transkip. Data 

dari bentuk transkip berisi informasi yang masih acak, sehingga diperlukan 

kondensasi data untuk merangkum dan memilah data atau informasi sesuai 

dengan hal yang terkait dengan penenlitian yang dicari.  

3.6.2 Penyajian data 

Selanjutnya setelah kondensasi data ialah penyajian data. Dalam penelitian 

ini penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya (Sugiyono, 2014: 249). 

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan 

Huberman, 1992: 17). Setelah kondensasi data, tahap berikutnya ialah penyajian 

data. Pada tahap ini, data yang sudah di kondensasi akan terorganisasi atau 

tersusun secara sistematis sehingga terdapat pola keterkaitan antar data satu 

dengan yang lainnya. Kegiatan ini akan mempermudah peneliti dalam memahami 

apa yang terjadi dan merencanakan apa yang selanjutnya akan dilakukan 

berdasarkan yang dipahami tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian 

konflik pencak silat tersebut. Penyajian data bersifat deskripsi tekstual dan 

kontekstual yang kemudian akan dianalisis dengan teori yang digunakan oleh 

peneliti yaitu teori dari Ralf Dahrendoft tentang konflik. 

3.6.3 Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari kegiatan konfigurasi utuh 

(Miles dan Huberman, 1992: 19). Data yang dikelompokkan pada kegiatan 

penyajian data, kemudian diteliti kembali dengan cermat sehingga peneliti 

menemukan data yang telah lengkap, data yang belum lengkap yang masih 
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memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan pada saat kegiatan 

berlangsung. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran 

data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan 

fokus penelitian. 

Setelah data yang disajikan dan dianalisa pada bab 5, selanjutnya akan 

ditarik kesimpulan pada bab 6. Pada bab ini kesimpulan diambil dari data yang 

sudah tersaji dalam menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. Sehingga kesimpulan yang disampaikan juga akan memberikan saran 

atau rekomendasi, karena pada penyajian analisa peneliti telah mengetahui 

kekurangan yang tidak dapat disajikan pada penelitian ini. Harapannya dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

4.1 Kelompok-kelompok dalam kompetisi pencak silat IPSI Tuban 

 Kompetisi pencak silat yang dilaksanakan tidak terlepas dari para peserta 

yang berpartisipasi didalamnya. Perguruan yang dapat menjadi peserta kompetisi 

pencak silat adalah mereka yang sudah tergabung dalam IPSI Tuban. Sehingga 

perguruan pencak silat yang tidak atau belum tergabung dalam IPSI Tuban tidak 

diperbolehkan mengikuti kompetisi pencak silat, sekalipun perguruan tersebut 

memiliki atlet. Dalam hal ini ada dua kompetisi pencak silat yang terdapat di IPSI 

Tuban, yaitu kompetisi yang diselenggarakan pemerintah dan kompetisi pencak 

silat yang diselenggarakan oleh intern IPSI.  

 Kemudian IPSI Tuban yang terdiri dari tiga belas perguruan pencak silat, 

menjadi peserta yang diperbolehkan mengikuti kompetisi pencak silat yang 

diadakan IPSI Tuban. Seperti yang disampaikan sekretaris IPSI Tuban sebgai 

berikut : 

“…… ada 13 koyoke, sek tak urute ko PSHT, PSH, 

PRSH, PO, PN, Tapak Suci, Kera sakti, Pendawa 

Lengkong, Ular Putih, Bima, Perisai Diri, Persinas 

ASAD.”   

(Ada 13 kayaknya, sebentar biar saya urutkan dari 

PSHT, PSH, PRSH, PO, PN, Tapak Suci, Kera Sakti, 

Pencawa Lengkong, Ular Putih, Bima, Perisai Diri, 

Persinas ASAD) 

(wawancara FS tanggal 12 September 2018) 

Hal yang disampaikan sekretaris IPSI diatas tidak terlepas dari banyaknya 

perguruan yang sudah terjangkau oleh IPSI Tuban, akan tetapi mereka yang sudah 

tergabung dalam IPSI Tuban adalah perguruan yang diakui secara formal 

keberadaannya. Namun, dari semua perguruan pencak silat tersebut hanya 
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beberapa yang dapat mengikuti kompetisi pencak silat, terlepas keanggotaanya 

sebagaiperguruanyang sudah tergabung dalam IPSI Tuban. Perguruan yang dapat 

berpartisipasi ialah berguruan yang aktif dalam IPSI Tuban dan mempunyai atlet. 

Seperti yang disampaikan AM berikut ini :  

“perguruan yang paling aktif dalam IPSI Tuban PO 

(pencak Organisasi) PSH (perssaudaraan Setia Hati) 

PRSH (Persaudaraan Rumpun Setia Hati) PSHT 

(Persaudaraan Setia Hati Terate) Rajawali, ASAD, 

Tapak Suci , Pagar Nusa. Mereka aktif karena memilki 

atlet ingin menunjukkan inilo perguruan saya ini lo 

perguuruan saya, condong masih IPSI kabupaten Tuban 

itu condong masih fanatik fanatik dari egonya masing 

masing” 

(wawancara AM tanggal 7 September 2018) 

Seperti yang disampaikan AM, informan DW juga menyampaikan sebgai berikut 

: 

“yang sering aktif pagarnusa, terate, sama SH, PRSH 

sama tapak suci sama rajawali (enem?) iya, ASAD ada 

tapi ya yang mungkin kalau rapat jarang datang kayak ya 

KS, itu jarang datang sama mungkin ada beberapa lah 

perguruan. mereka mempunyai atlit-atlit seperti ya PO 

paling lebih aktif itu PO dan terate karena mereka yang 

mempunyai atlit” 

(wawancara DW tanggal 7 September 2018) 

Senada dengan informan diatas, sekretaris IPSI Tuban juga memberikan 

keterangan sebgai berikut : 

“….ooo yang aktif mengikuti event PSHT,PO PN KS 

PRSH jarang PSH jarang, Kalau di event itu kan ada 

atlet dan emang anu kemampuan kalau dia gak ada 

kemampuan ya kalah dalam kompetisi, kan otomatis 

gak akan diikutkan gitu dek” 

(wawancara SG tanggal 12 September 2018) 

 

Penjelasan yang disampaikan informan diatas memperlihatkan bahwa hanya 

perguruan yang mempunya atlet dapat berpartisipasi dalam kompetisi pencak silat, 

dan perguruan yang tidak mempunyai atlet tidak dapat mengikuti kompetisi 
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pencak silat. Hal tersebut menjadi jelas dibedakan bahwa perguruan yang aktif 

dan tidak aktif dalam kompetisi pencak silat diperlihatkan dengan atlet yang 

dimiliki masing-masing perguruan pencak silat. Perguruan pencak silat yang 

memiliki atlet akan mengejar sebuah kompetisi pencak silat untuk 

memperlihatkan kualitas dari masing-masing perguruan pencak silat. Karena 

kompetisi pencak silat sangat penting bagi mobilitas prestasi para perguruan 

pencak silat. Sehingga kelompok-kelompok perguruan pencak silat yang 

mempunyai kepentingan pada kompetisi pencak silat tidak lain dari perguruan 

pencak silat yang memiliki atlet untuk diikutsertakan pada kompetisi pencak silat.  

4.2 Gambaran Kompetisi Pencak Silat di IPSI Kabupaten Tuban 

IPSI Tuban sebagai induk organisasi pencak silat di Kabupaten Tuban 

selalu mengadakan kompetisi pencak silat secara rutin. Berbekal pengalaman 

yang sudah didapat dari kompetisi pencak silat yang diikuti oleh IPSI Tuban, 

sehingga tidak heran IPSI Tuban selalu mengadakan kompetisi pencak silat secara 

rutin. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sekretaris IPSI :  

“IPSI Tuban sudah banyak yang diikuti dek,tingkat 

provinsi yang rutin tiap tahun itu kan piala 

gubernur.kejurda jatim, beda sama kejurprov, kalau 

kejurda itu penyelenggaranya itu IPSI murni, kalau 

kejurprov itu semua penyelenggaranya provinsi dengan 

cabor yang berbeda-beda kalau kita masuk pada cabor 

pencak silat. Arahnya ke PON kalau kejurprov itu kalau 

di sini Porkab terus Porprov terus jadi PON itu. Tapi 

kalau kerjukab kejurprov terus kejurnas itu intern IPSI 

untuk menggali potensi potensi yang ada di kabupaten 

kabupaten. Jadi beda walaupun sama sama IPSI yang 

jadi pintu, jadi kalau kejurprov itu IPSI yang 

menyelengarakan tapi kalau Porprov itu KONI yang 

jadi penyelenggara.” 

(wawancara SG sekretaris IPSI tanggal 12 September 

2018) 
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Wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa tidak hanya satu kegiatan yang 

diikuti IPSI Tuban, khususnya pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Walaupun ada 

beberapa kegiatan yang diikuti dan berbeda-beda setiap kegiatan kompetisi 

pencak silatnya tetapi pintu dari para perguruan pencak silat tetap IPSI Tuban. Hal 

ini menandakan bahwa setiap kompetisi pencak silat antar perguruan tidak dapat 

dilaksanakan tanpa campur tangan dari IPSI Tuban. Sehingga seluruh perguruan 

yang tergabung didalam IPSI harus mematuhi aturan yang sudah tertulis dan yang 

disepakati bersama. Seperti yang sudah disampaikan diatas bahwa ada Porkab 

(Pekan Olahraga Kabupaten) dan kejurkab (Kejuaraan Kabupaten) yang 

diselenggarakan pada tingkat Kabupaten, dan kompetisi yang diikuti oleh IPSI 

Tuban antara lain ialah Kejurprov (Kejuaraan Provinsi) dan Porprov (Pekan 

Olahraga Provinsi) pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain hal tersebut, terdapat 

kompetisi yang juga diselenggerakan oleh pemerintah yaitu O2sn (Olimpade 

Olahraga Sekolah Nasional) dan Popda (Pekan Olahraga Pelajar Daerah). 

Setiap kompetisi pencak silat yang diselenggarakan IPSI Tuban bertujuan 

untuk melihat atlet kompeten yang akan dikirim dalam kompetisi pencak silat 

tingkat Provinsi Jawa Timur. Peraturan dalam mengikuti kompetisi pencak silat 

Provinsi Jawa Timur adalah seleksi di tingkat Kabupaten, hal ini dilaksanakan 

oleh IPSI Tuban. Karena hal tersebut mencerminkan keterbukaan dari IPSI Tuban 

terhadap seluruh perguruan yang tergabung dalam IPSI Tuban. Seperti yang 

diungkapkan oleh AM : 

“seleksi kader. Jadi eee porkab atlet yang berhasil 

menjuarai porkab nanti itu yang akan dikirim ke 

kejurprov, porkab nanti tanggal september ya kejurprov 

oktober nah yang berhasil main diporkab satu dua nanti 

akan di kirim ke kejurprov. Jadi ketika ada kejurprov 

dan porkab jadi sleksinya langsung di porkab kalo tidak 
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seleksi masing masing sendiri.  Itu sudah disetujui 

pencak silat yang mempunyai atlet.” 

(wawancara AM tanggal 7 september 2018) 

 

Selaras dengan AM, SG juga menyampaikan seperti berikut: 

“karena ini kan agenda setiap dua tahunan kalau porkab 

porprov itu. Itu biasanya masing masing perguruan 

sudah siap, IPSI Tinggal mengoordinir itu sehingga 

setiap pelaksanaan itu IPSI memerintahkan pada 

perguran untuk mengikuti seleksi. Tetapi atas nama 

kecamatan bukan perguruan. Kalau kejurprov kita 

seleksi dari IPSI melalui perguruan perguran, nah kalau 

untuk yang kejurkab itu kan kita kaitannya dengan dana 

nah untuk mempersiapkan kita langsung seleksi dewe 

dan pesertanya hanya bebearapa perguruan saja” 

(wawancara tanggal 12 September 2018) 

 

Konfirmasi dari FS juga menyampaikain sebagai berikut : 

“…nah disitu dari sini pembibitan tetap ada dan itu dari 

internal perguruan itu sudah tahu. Dia menyiapkan 

atletnya tu dia sudah tahu, IPSI tinggal mengoordinir 

saja. Dan menyeleksi dan yang layak diberangkatkan 

mana saja itu nanti IPSI yang menentukan. Jadi atletnya 

itu sudah binaan intern perguruan masing masiong.” 

(Wawancara FS tanggal 11 September) 

Hal yang disampaikan informan tersebut berkaitan dengan proses yang diikuti 

oleh para perguruan yang tergabung didalam IPSI untuk berpartisipasi pada 

kompetisi pencak silat tingkat Provinsi Jawa Timur. Seperti yang sudah 

disebutkan diatas bahwa kompetisi pencak silat bukan hanya satu melainkan ada 

beberapa, baik dari pemerintah dan dari IPSI sendiri. Walaupun kompetisi dari 

pemerintah, tetapi pintu dari masing-masing perguruan masih tetap dari IPSI. 

Sehingga kompetisi apapun yang masuk dalam cabang pencak silat pintu resmi 

dari IPSI. Penjelasan yang disampaikan informan diatas menggambarkan Porkab 

(Pekan Olahraga Kabupaten) yang diselenggarakan pemerintah pada cabang 

olahraga pencak silat selalu dilaksanakan IPSI Tuban. Penggambaran terkait 

Porkab tersebut adalah seleksi awal dari tingakat Kecamatan dan pada tingkat 
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Kabupaten yang langsung dibawah IPSI Tuban. Sehingga Porkab yang diadakan 

akan menjadi tolak ukur untuk menuju ke kompetisi pencak silat Provinsi atau 

sering disebut Porprov. Adapun dari IPSI, yaitu kejurprov yang seleksinya 

langsung diadakan antar perguruan tidak melalui tahap seleksi di kecamatan, hal 

ini untuk melihat atlet unggul yang nantinya akan bertanding di tingkat Jawa 

Timur atau Kejurprov.  

Gambar 1. Seleksi Porkab di tingkat Kecamatan 

 
Sumber : Dokumentasi peneliti 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa IPSI Tuban selalu aktif 

mengikuti kompetisi pencak silat. Kemudian perguruan yang tergabung dalam 

IPSI Tuban akan melengkapi persyarataan administrasi. Setelah adminsitrasi 

dipenuhi secara formal dapat mengikuti pertandingan di IPSI Tuban yang bersifat 

seleksi untuk menuju kompetisi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini seperti yang 

disampaikan SG selaku sekretaris IPSI Tuban : 

“IPSI menginformasikan kepada perguruan, terus 

diseleksi lewat porkab kalau itu sifatnya pekan olahraga 

tapi kalau itu sifatnya intern IPSI maka kita akan 

menyeleksi perguruan yang siap saja. Saya 

nganggapnya kan sudah bersifat umum ya nggak 

mungkin toh IPSI sampai sosialisasi. Kebangeten. 

Diproposal sudah pernah diberikan.” 

(wawancara SG tanggal 12 September 2018) 
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Selaras dengan yang disampaikan SG, DW yang merupakan anggota IPSI Tuban 

menyampaikan sebagai berkut: 

  

“….biasanya nanti ada proposal dari di IPSI itu ada 

informasi dari luar nanti terus biasanya disampaikan ke 

grup terus kita bahas bareng setelah itu kita adakan 

seleksi, seleksi antar perguruan.” 

(wawancara DW tanggal 7 September 2018) 

 

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kedua informan diatas dapat 

dipahami bahwa para perguruan pencak silat tersebut sebelum mengikuti seleksi 

menuju kompetisi pencak silat di Provinsi Jawa Timur, maka akan ada informasi-

informasi yang diberikan oleh IPSI. Dalam informasi tersebut, salah satunya 

terdapat proposal yang menjadi acuan bagi para perguruan pencak silat untuk 

menyiapkan para atlet dengan segala ketentuannya. Baik dari Porkab maupun 

Kejurprov masing-masing dari perguruan harus melengkapi persyaratan 

administrasi terlebih dahulu. Walaupun sudah aktif dalam berbagai kegiatan IPSI 

Tuban, tetapi dalam pelaksanaan kompetisi pencak silat tidak memenuhi berbagai 

persyaratan dan administrasi, maka mereka dari perguruan manapun tidak dapat 

mengikuti kompetisi pencak silat. 

Gambar 2. Kompetisi Pencak Silat IPSI Tuban 
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Sumber : Dokumentasi peneliti 

 

 Informasi yang diperoleh peneliti tentang kompetisi pencak silat di IPSI 

Tuban, lebih condong kepada kompetisi pencak silat yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Hal tersebut dikarenakan kompetisi pencak silat yang merupakan 

tempat untuk mobilisasi prestasi perguruan juga untuk memperkenalkan 

perguruan kepada para perguruan lain khusunya dan masyarakat pada umumnya. 

Sehingga kompetisi pencak silat Porkab yang diselenggarakan pemerintah 

Kabupaten Tuban merupakan ajang yang dinantikan oleh semua perguruan pencak 

silat. Seperti yang disampaikan DW selaku anggota IPSI yang aktif mengikuti 

Porkab Tuban, sebagai berikut : 

“…. event internal tertinggi bur, kasta tertinggi di 

Porkab ketok gengsine. Nek kejurda ngenukuui 

biasanya teko organisasine dewe biasane, nek internal 

IPSI kan seng roh Cuma sing berkecimpung neng dunia 

persilatan, nek porkab mencakup semua.” 

(event internal tertinggi bur, kasta tertinggi di porkab 

kelihatan gengsinya, kalau di kejurda itu biasanya dari 

organisasinya sendiri, kalau internal IPSI kan tidak ada 

yang tahu, Cuma yang berkecimpung didunia persilatan 

yang mengerti. Tapi kalau POrkab mencakup 

semuanya) 

(wawancara DW tanggal 7 September 2018) 

 

Seperti yang disampaikan informan diatas bahwa kompetisi pencak silat yang 

diselenggarakan oleh IPSI dengan kompetisi yang diselenggarakan oleh 

pemerintah mempunyai pemaknaan yang berbeda dari para perguruan pencak 

silat. Diperlihatkan oleh DW sebagai anggota IPSI Tuban yang aktif mengikuti 

kompetisi pencak silat, dalam kejurda yang diselenggarakan oleh IPSI tidak 

begitu diperhatikan oleh pengurus perguruan. Sedangkan dalam Porkab Tuban, 

para perguruan berlomba-lomba untuk berpartisipasi didalmnnya. Hal tersebut 

dikarenakan kompetisi pencak silat yang diselenggarakan pemerintah memiliki 
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cakupan yang lebih luas dari pada kompetisi pencak silat yang diselenggarakan 

oleh IPSI. Sehingga atlet dari masing-masing pereguruan dapat memperkenalkan 

dan memperlihatkan prestasi perguruannya pada masyarakat secara umum, dan 

bukan hanya pada masyarakat yang mengikuti pencak silat. 

4.3 Koordinasi kompetisi pencak silat dari IPSI Tuban dengan Pemerintah 

Kabupaten Tuban 

 Kompetisi pencak silat yang dilaksanakan IPSI tidak terlepas dari pihak 

pemerintah. Kegiatan pencak silat yang sudah diakui oleh pemerintah membuat 

IPSI selalu berhubungan dengan pemerintahan setempat. Dalam hal ini, IPSI 

Tuban selalu mempunyai hubungan dengan pemerintahan Kabupaten Tuban. 

Hubungan yang dijalani IPSI Tuban dengan pemerintah Kabupaten Tuban, 

dikarenakan IPSI Tuban yang rutin mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh 

IPSI Nasional dan pemerintah Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban 

juga memegang peran penting dalam bergeraknya IPSI. Mengingat IPSI sudah 

masuk dalam PON (Pekan Olahraga Nasional), maka hal tersebut sangatlah 

masuk akal apabila IPSI Tuban berada dalam jangkauan pemerintah Kabupaten 

Tuban. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa IPSI yang tidak dapat terlepas dari 

pemerintah Kabupaten Tuban. IPSI Tuban berada dalam naungan KONI (Komite 

Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Tuban supaya dapat mengikuti kegiatan 

yang diselengarakan pemerintah. Dalam hal ini Porkab, O2sn dan Popda juga 

merupakan kompetisi pencak silat yang diselenggarakan oleh pemerintah 

setempat. KONI dan Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) secara fungsional 

menjadi pihak yang langsung berhubungan dengan IPSI Tuban karena informasi 

dan pelaksanaan kompetisi pencak silat dengan kategori diatas akan melalui pihak 

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh DW pengurus perguruan SH :  
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“Kegiatan yang masuk dari pemerintahan bur,, iku nanti 

akan melewati Dispora seng bagian olahraga. Nah dari 

Dispora iku maeng bakal menginformasikan ke IPSI 

untuk memilih siapa yang akan di kirim untuk 

bertanding ke tingkat jawa timur ngono lo” 

(Wawancara tanggal 7 September 2018) 

 

Selaras dengan informasi yang diberikan DW, SG juga mengungkapkan : 

“….Jadi beda walaupun sama sama IPSI yang jadi 

pintu, jadi kalau kejurprov itu IPSI yang 

menyelengarakan tapi kalau Porprov itu KONI yang 

jadi penyelenggara”.  

(wawancara tanggal 12 September) 

 

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa peran pemerintah sangat penting 

dalam kegiatan IPSI Tuban, sehingga tidak dapat diabaikan setiap 

perkembangan dari pemerintah khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga 

(Dispora) dan KONI.  Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan 

IPSI Tuban bukan hanya dengan para perguruan pencak silat, akan tetapi juga 

pada hubungan antara pemerintah Kabupaten Tuban yang bersangkutan. Jadi, 

IPSI Tuban sebagai induk organisasi pencak silat yang menjadi pintu para 

perguruan pencak silat tidak dapat bertindak dengan sendirinya tanpa 

berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Tuban, dalam hal ini 

adalah KONI atau Dispora. 

Gambar 3. Koordinasi KONI dengan IPSI Tuban 

 
Sumber: Dokumentasi peneliti 
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 Koordinasi antara IPSI Tuban dengan KONI atau Dispora menjadi 

penting mengingat penyelenggara dari pemerintah dan pelaksana adalah dari 

IPSI. Sehingga berjalan lancar dan tidaknya kompetisi pencak silat yang 

dilaksanakan juga bergantung pada koordinasi antara pihak pemerintah 

dengan IPSI Tuban. Seperti yang disampaikan AM, sebagai berikut :  

“Tapi nek porkab iku wes informasi dari pusat neng 

KONI terus ng IPSI la teko KONI iku maeng sudah 

diketahui secara umum oleh kecamatan bur dadi 

perguruan wes siap siap sebelum IPSI sendiri yang 

memberitahu. Terus daftar ngisi biodata dan 

sebagainya ben oleh kelase opo. Ngono burr..” 

(Tapi kalau Porkab itu sudah informasi dar pusat di 

KONI terus ke IPSI ,la dari KONI itu tadi sudah 

diketahui secara umum oleh kecamatan bur, jadi 

perguruan sudah siap siap sebelum IPSI sendiri yang 

memberitahu. Terus daftar mengisi biodata dan 

sebagainya agar dapat kelas pertandingan, gitu) 

(Wawancara AM tanggal 7 September) 

 

Disampaikan informan diatas bahwa kompetisi pencak silat yang diselenggarakan 

pemerintah sudah dinantikan oleh para perguruan. Persiapan yang dilakukan 

perguruan pencak silat tidak menunggu pemberitahuan dari IPSI Tuban karena 

para perguruan sudah mendapat pemberitahuan dari kecamatan yang langsung 

diberitahu oleh pihak KONI Tuban. Walaupun nantinya IPSI akan tetap 

memberikan pemberitahuan kepada semua perguruan pencak silat, tetapi 

perguruan sudah sudah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi 

tersebut. Pemberitahuan dari IPSI akan lebih detil dari pada pemberitahuan dari 

KONI Tuban karena dari IPSI Tuban akan mengadakan kesepakatan bersama 

sebagai aturan yang harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. 
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4.4 Gambaran Informan 

Adapun kriteria informan seperti yang ditulis dalam bab III, ialah pertama, 

ketua umum IPSI Tuban yang masih menjabat di periode (tahun) sekarang dan di 

periode yang lalu, karena dirasa mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang 

terjadi dalam IPSI Tuban. Kedua, juga dari sekretaris IPSI Tuban yang 

mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan kompetisi pencak silat. Ketiga, para 

pengurus perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI Tuban karena mereka 

yang aktif dalam setiap kegiatan IPSI Tuban khususnya dalam hal kompetisi 

pencak silat.  

Informan yang dipilih peneliti adalah informan yang mempunyai 

hubungan langsung dengan kompetisi pencak silat dan pertentangan kelompok 

yang terjadi. Mulai dari pengurus IPSI Tuban yaitu ketua umumnya karena ia 

yang memiliki hubungan dengan kepengurusan IPSI dari periode sekarang dan 

periode sebelumnya. Kemudian sekretaris IPSI dan para perguruan lain sebagai 

anggota dan terlibat langsung dalam kompetisi pencak silat. Kemudian juga para 

anggota dan pengurus perguruan pencak silat yang terlibat dalam pertentangan 

kelompok pada kompetisi pencak silat. Peneliti memilih informan sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan, dan relevan dalam penelitian yang dilakukan.  

Pertama, ialah FS yang merupakan ketua IPSI Kabupaten Tuban dua 

periode sejak terjadinya pergantian pengurus IPSI Tuban, karena pergantian 

pengurus IPSI Tuban terjadi pada tahun 2010. Masa kepengurusan 2010-2014 dan 

2014-2018 sehingga sampai sekarang masih menjadi ketua IPSI Tuban. Informan 

tersebut tidak berlatarbelakang anggota perguruan pencak silat atau lebih sering 

disebut orang netral dalam kehidupan persilatan. Alasan peneliti memilih FS 
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sebagai informan karena secara tugas dan peran informan ini memiliki informasi 

yang sangat relevan dalam fokus penelitian yang dilakukan. Kemudian FS juga 

mengerti situasi kondisi IPSI Tuban dalam dua periode terakhir. Selanjutnya 

dikarenakan informan yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan 

dalam kebijakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh IPSI Tuban. Sebagai 

pemegang wewenang IPSI Tuban tentu FS mempunyai informasi yang sangat 

penting dalam perjalanan IPSI Tuban dan untuk penelitian yang dilakukan. 

Kedua, adalah SG merupakan informan yang penting setelah FS, informan 

tersebut berasal dari perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau 

PSHT. Sangat penting karena SG sebagai anggota dari perguruan pencak silat 

PSHT dan juga menempati posisi sebagai sekretaris IPSI Kabupaten Tuban, 

dimana ia yang bertanggung jawab dalam alur administrasi dan informasi keluar 

dan masuk IPSI Tuban. Sehingga sangat penting dalam memperoleh informasi 

tentang IPSI Tuban terkait fokus penelitian, karena SG mempunyai peran dalam 

hal administrasi yang menjadi syarat pertama dalam mengikuti kompetisi pencak 

silat. Menempati posisi yang strategis dalam kepengurusan IPSI Tuban sekaligus 

anggota dari perguruan pencak silat PSHT akan sangat relevan dalam penelitian 

yang dilakukan. Peran sebagai pengurus sekaligus anggota PSHT yang 

mendominasi IPSI Tuban tidak akan terlepas dari campus tangan pihak yang 

bersangkutan. 

 Ketiga, informan yang dipilih peneliti adalah DN yang merupakan 

pengurus perguruan pencak silat PO (Pencak Organisasi). Aktif sebagai pengurus 

PO dan akitf sebagai anggota IPSI Tuban menjadikan DN dipilih sebagai 

informan dalam penelitian ini. Menjadi informan yang penting karena ia sangat 
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aktif dalam kompetisi pencak silat. DN selalu aktif dalam kegiatan pencak silat 

baik internal maupun eksternal perguruan. Pembibitan atlet PO yang tidak terlepas 

dari campur tangan DN, juga sebagai seseorang yang terlibat langsung dalam 

hubungan antar perguruan pencak silat dalam IPSI Tuban. PO merupakan 

perguruan yang memiliki atlet berkualitas dan dapat bersaing dengan PSHT dalam 

kurun waktu terakhir menjadi sangat relevan karena persaingan diantara keduanya 

terdapat pihak yang terdominasi. Seorang yang menjadi aktor dalam 

menggerakkan para perguruan pencak silat selain PSHT dalam memperjuangkan 

kepentingan masing-masing. Sehingga DN sangat penting dalam penelitian yang 

dilakukan dengan fokus pertentangan kelompok.  

  Keempat, informan bernama AM yang juga aktif sebagai anggota IPSI 

Tuban dan pengurus perguruan pencak silat Persaudaraan Rumpun Setia Hati 

(PRSH). Dipilihnya AM sebagai informan karena keaktifannya dalam mengikuti 

kompetisi pencak silat dan sebagai pengurus perguruan pencak silat. Keaktifan 

AM dalam kegiatan pencak silat dikarenakan perguruan yang diurus olehnya juga 

mempunyai atlet yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi pencak silat. 

Kemudian juga sebagai seorang yang diajak oleh DN dalam menggerakkan 

perguruan lain dalam melawan dominasi yang ada dalam IPSI Tuban. Sehingga 

informasi dari AM sangat dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan terkait 

pertentangan kelompok yang terjadi di IPSI Tuban. Karena keterlibatannya dalam 

pertentangan antar kelompok perguruan pencak silat dalam IPSI Tuban 

menjadikan relevan menjumpai AM sebagai informan.  

Kelima, selain AM, informan yang aktif mengikuti kegiatan pencak silat 

adalah Dw.  Ia merupakan informan yang aktif dalam kompetisi pencak silat 
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dengan  latarbelakang perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati atau SH. 

Perguruan yang baru masuk IPSI pada tahun 2013. Sebagai pengurus cabang di 

SH dan anggota IPSI Tuban yang aktif mengikuti kegiatan IPSI Tuban tentu Dw 

mempunyai informasi yang sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam melihat 

peristiwa yang terjadi di IPSI Tuban. Karena tidak semua anggota IPSI Tuban 

selalu mengikuti kegiatan kompetisi pencak silat. Sebagai pengurus perguruan 

Persaudaraan Setia Hati DW memiliki pengalaman yang cukup luas tentang 

keberlangsungan kompetisi pencak silat. Hal tersebut dikarenakan perguruan 

pencak silat yang di urus oleh DW juga memiliki atlet yang dapat dipertadingkan 

dalam kompetisi pencak silat. Kemudian hubungan yang dimiliki DW dengan 

para pengurus perguruan lain yang selalu dijaga dengan baik sehingga 

memudahkan peneliti dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Disisi lain, 

DW juga merupakan pegawai di UPTD Dispora Kecamatan Bangilan Kabupaten 

Tuban sehingga informasi dari informan tersebut akan lebih dalam ketika 

penelitian juga membutuhkan informasi tentang peran pemerintah pada kompetisi 

pencak silat. sehingga peneliti memilih Dw sebagai informan dalam melakukan 

penelitian. 

 Keenam, informan bernama MD merupakan informan yang dipilih peneliti 

untuk memberikan informasi terkait perkembangan IPSI Tuban khusunya dalam 

hal kompetisi pencak silat. Dikarenakan MD merupakan pengurus perguruan silat 

Kera Sakti dan pengurus paguyuban pencak silat di salah satu Kecamatan yang 

berada diwilayah Kabupaten Tuban, juga keaktifannya dalam kegiatan IPSI Tuban 

terlebih ia sebagai pengurus IPSI Tuban dalam periode kepemimpinan FS. 

Perguruan dengan jumlah anggota yang banyak dan aktif dalam kegiatan di IPSI 
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Kabupaten Tuban tetapi merasa dirugikan oleh pihak yang mendominasi IPSI 

Tuban membuat MD menjadi informan yang mengungkapkan semua yang terjadi 

pada kompetisi pencak silat didalam IPSI Tuban. Pengalamn MD sebagai aktifis 

kegiatan pencak silat yang mempunyai hubungan dengan pengurus perguruan lain 

membuat MD semakin relevan untuk dijadikan informan dalam focus penelitian. 

Selain hal tersebut, MD juga pernah berhasil mengadakan acara halal bihalal 

yang dihadiri oleh berbagai perguruan pencaks silat yang berbeda, sehingga tidak 

diragukan bahwa hubungan baik MD dengan semua perguruan pencak silat selalu 

dijaga. Konteks social yang di miliki MD memberikan hubungan yang relevan 

ketika peneliti memilih MD sebagai salah satu informan dalam penelitian ini. 

 Terakhir informan yang dipilih peneliti adalah AW yang berasal dari 

perguruan pencak silat Pagar Nusa. Perguruan yang aktif mengikuti kompetisi 

pencak silat karena memiliki atlet yang dapat diikutsertakan dalam pertandingan 

diatas matras IPSI Tuban. Alasan peneliti memilih AW sebagai informan karena 

ia merupakan seorang yang terlibat langsung dalam pertemuan kelompok yang 

bertentangan di IPSI Tuban. Keaktifannya mengikuti kegiatan IPSI Tuban dan 

pengurus dari perguruan pencak silat tersebut menjadi relevan untuk AW sebagai 

informan penelitian terkait pertentangan kelompok pencak silat di IPSI Tuban. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran konflik laten dalam kompetisi pencak silat IPSI Tuban 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 4 bahwa IPSI Tuban selalu aktif 

mengikuti kompetisi pencak silat. Pertama yang dilakukan oleh para perguruan 

pencak silat sebelum mengikuti kompetisi tersebut adalah persyaratan administrasi 

yang harus dipenuhi. Setelah adminsitrasi dipenuhi baru dapat mengikuti 

pertandingan di IPSI Tuban yang bersifat seleksi untuk menuju kompetisi di 

Provinsi Jawa Timur. Semua perguruan mempunyai hak dalam mengakses 

informasi dan kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi pencak silat. Kemudian 

dalam pelaksanaannya, PSHT selalu menjadi pihak yang menjadi wakil IPSI 

Tuban untuk bertanding di tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

dikarenakan sekretaris IPSI Tuban diduduki oleh anggota PSHT dan relasi yang 

dimiliki PSHT dengan pemerintah Kabupaten Tuban bagian yang bersangkutan 

dengan kompetisi pencak silat.  

Kompetisi pencak silat yang rutin dilaksanakan oleh IPSI Tuban 

merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian melalui 

pihak Dispora informasi dan pelaksanaan kompetisi disampaikan pada IPSI 

Tuban. Pada kenyataanya informasi dan pelaksanaan tentang kompetisi pencak 

silat disampaikan ke pihak PSHT terlebih dahulu agar PSHT yang menjadi wakil 

IPSI Tuban dalam kompetisi pencak silat tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh AM anggota IPSI Tuban sebagai 

berikut : 

“…Tapi orang diluar IPSI yang mengikuti perguruan 

dimana mereka itu menduduki jabatan tangannya tangan 

ajaib mempunyai wewenang tanda tangan. Kalau 

masalah 
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informasi bupati nggak masalah tahu menahu bur. Yang 

pasti reng satu, dispora kabupaten tuban itu tim 

suksenya pak Huda semua. Dan tim suksesnya pak huda 

semua itu orang-orang dari PSHterate. Ketika kepala 

uptd dispora kabupaten tuban orang PSHT yang pasti 

semua informasi masuk ke itu dulu bur. aggota PSHT 

yang mempunyai wewenang bur, wewenang 

menginformasikan. Ketika informasi itu dateng pasti 

turunnya di dispora ,dispora nanti baru mengkonfirmasi 

di IPSI. Satu bulan sudah turun menginformasikan ke 

dulur-dulur PSHT tanpa memberitahu ke IPSI 

kabupaten Tuban. Satu minggu menjelang pelaksanaan 

baru dikasih tahu ke IPSI. Secara otomatis selain PSHT 

tidak siap, itu bagian strategi politik bur. Ketika 

informasi dari jawa timur, pengdsa turun ke 

pemrintahan kabupaten tuban tidak disampaikan ke 

IPSI. Itu kesalahan apaya dari KONI nya IPSI kan 

dibawah naungan KONI.” 

(wawancara tanggal 7 September 2018) 

 

Dari penjelasan yang disampaikan oleh AM selaku anggota IPSI Tuban 

membuktikan bahwa PSHT dapat mendominasi IPSI Tuban dalam hal informasi-

informasi mengenai kompetisi pencak silat apapun yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena salah satu anggota PSHT menjadi kepala 

Dispora Kabupaten Tuban sehingga memudahkan PSHT mendapatkan informasi-

informasi tersebut. Relasi yang dimiliki PSHT dengan pemerintahan Kabupaten 

Tuban menjadi hal penting dalam kompetisi pencak silat yang diselenggarakan 

oleh pemerintah Kabupaten Tuban, mengingat bahwa tim sukses dari Bupati 

Kabupaten Tuban juga dari PSHT. Selain itu, Dispora Kabupaten Tuban sangat 

berpengaruh dalam berjalannya kompetisi pencak silat yang akan menuju Provinsi 

Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan Dispora dapat saling berhubungan dengan 

bidang sekretaris IPSI yang berwenang dalam hal informasi dan persyaratan 

kompetisi pencak silat.  
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Berawal dari informasi adanya kompetisi pencak silat yang diterima oleh 

pemerintah kemudian diserahkan kepada pihak Dispora, maka kewenangan penuh 

akan dijalankan Dispora pada informasi tersebut. Namun, Informasi langsung 

diberikan pada PSHT, bukan pada IPSI Tuban. Seperti yang disampaikan 

informan diatas, seharusnya dari dispora masuk pada KONI dan berlanjut pada 

IPSI Tuban, hal tersebut tidak terlaksana seperti yang ditentukan. Karena 

informasi seharunya masuk ke IPSI Tuban satu bulan sebelum pelaksanaan 

kompetisi, dan baru satu minggu sebelum hari pelaksanaan, informasi dari 

Dispora tersampaikan kepada IPSI. Sehingga PSHT yang siap dengan semua 

administrasi dan atletnya menuju kompetisi pencak silat pada tingkat wilayah 

Provinsi Jawa Timur. Hal yang terjadi menjelang kompetisi pencak silat dari 

informasi sampai pemberangkatan atlet pada tingkat Provinsi Jawa Timur tidak 

terlepas dari kepentingan pihak yang mendominasi dalam IPSI Tuban. 

 Kemudian dalam hal ini Dahrendorf melihat konflik kepentingan menjadi 

fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki 

kekuasaan, dalam masyarakat modern dan industrial kekuasaan diterjemahkan 

sebagai wewenang (authority), pada saat yang bersamaan wewenang adalah relasi 

antara super dan sub-ordinasi (Susan, 2014: 42). Dalam hal ini pihak yang 

memiliki kekuasaan dan tidak memilikinya menjadi sebuah hubungan yang 

terlegitimasi karena Dahrendorf menerjemahkan kekuasaan dalam masyarakat 

modern sebagai wewenang. Relasi yang terlegitimasi dari kedua pihak tersebut 

akan membentuk hubungan subordinasi dan superordinasi dimana terdapat pihak 

yang mngontrol dan ada pihak yang dikontrol. Akan tetapi, ketika wewenang yang 

dimiliki pihak superordinasi tidak dijalankan dengan benar maka akan 
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menimbulkan sebuah tekanan pada pihak subordinasi. Sehingga akan terdapat 

sebuah pertentangan dalam relasi subordinasi dengan superordinasi. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahawa posisi wewenang dimiliki 

oleh pihak PSHT. Wewenang tersebut ialah kedudukan sebagai kepala Dispora 

dan sekretaris IPSI yang diisi oleh anggota PSHT. Dalam pelaksanaan kompetisi 

pencak silat yang hanya diwakili oleh atlet perguruan pencak silat PSHT. Hal 

tersebut membuat para perguruan pencak silat IPSI Tuban merasa dirugikan. 

Seperti yang disampaikan oleh DN selaku pengurus PO : 

“Selama ini kita dicurangi sama dia, PO berapa atlet 

yang dirusak oleh PSHT. Selama iki neng Tuban 

atletku....gak fair maksute lehe dominasi iki. Dadi ngene 

sistemenya dia, de’e siap kelas a,b,c “kelas kosong 

silahkan kamu isi” ngunu aku gak mau nanti takutnya 

cidera, kenapa takut cidera jangan turun atleeet kalau 

takut cidera. Tak konokne.” 

(selama ini atlet saya di IPSI Tuban.. dalam 

mendominasi yang lain dia tidak fair. Jadi seperti ini dia 

cara bermain, dia sudah siap dikelas a, b, c. kemudian 

ada kelas yang kosong silahkan kamu isi seperti itu, 

saya tidak mau nanti atlet saya cidera. Kemudian saya 

bilang gini, kenapa takut cidera, kalau takut cidera tidak 

usah ikut kompetisi,saya gitukan) 

(wawancara tanggal 14 September) 

 

Selaras dengan AM, informan diatas juga memperlihatkan dominasi PSHT yang 

tidak dapat diterima atau membuat perguruan lain kecewa. Hal ini membuat 

perguruan pencak silat lainnya merasa dirugikan atas tindakan PSHT tersebut. 

Dominasi dari PSHT membuat pihak perguruan pencak silat lain tidak dapat 

bergerak maksimal dalam mengembangkan prestasi. Tindakan yang sering 

dilakukan PSHT dalam kompetisi pencak silat seperti yang disampaikan informan 

diatas, memberikan rasa tekanan pada perguruan lain yang ingin menigkatkan 

prestasi masing-masing perguruan pencak silat.  
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Kemudian permainan PSHT yang sudah diketahui oleh pihak perguruan 

pencak silat lain masih tetap terjadi. Seperti yang di ungkapkan DW pada 

wawancara peneliti dirumah kediamannya, sebagai berikut :  

“…porkab 2016 waktu itu dari dinas, Dispora kan 

ketuanya dari Terate, nah menunjuklah waktu itu mas 

joko dari terate itu menunjuk bahwa kamu punya 

atletmu berangkatkan ke kejurprov. Nah setelah itu 

terciumlah dari PO. Karena di pusat jatim yang menjadi 

panitia juga orang- orang PO akhirnya di share di group 

WA dan PO berontak ke yang lain mungkin ke ketua 

harian dan umum, ini kenpa. Kok ini kita gatau di IPSI 

.yang ini kok wes siap di berangkatkan. Terus PO 

mengajak temen-temen dari perguruan lain, ini gimana 

mosok IPSI di Tuban mosok mau gini terus.” 

(wawancara tanggal 7 September 2018) 

 

Selaras dengan yang di ungkapkan DW, informan AW juga menyampaikan 

sebagai berikut : 

“…terus dekne iku dibudalo dewe anggite ora kok 

kondo ketua IPSI pak kaji faisol gak ngno, bar iku awak 

dewe meeting dewe karo pak ikhwan bereng”. 

(Selanjutnya dia memberangkatkan sendiri tidak bilang 

ketua IPSI pak Haji Faisol, setelah itu kita mengadakan 

pertemuan sendiri dengan pak Ikhwan juga.) 

(wawancara tanggal 14 September 2018) 

 

Hal yang disampaikan kedua informan tersebut menjelaskan bahwa pada Porkab 

tahun 2016, PSHT masih memonopoli kompetisi pencak silat dalam IPSI Tuban 

yang akan berlanjut pada Provinsi Jawa Timur. Semakin terlihat permainan PSHT 

dalam mendominasi perguruan yang lain karena sudah tidak memberikan ruang 

gerak pada perguruan pencak silat IPSI Tuban.  Disisi lain, IPSI Tuban berisikan 

banyak perguruan-perguruan pencak silat yang ingin berpartisipasi dalam 

kompetisi pencak silat sekaligus meningkatkan prestasi para perguruan pencak 

silat. Seperti yang disampaikan diatas bahwa tahun 2016 PSHT tidak melalui IPSI 

dan langsung memberangkatkan atletnya untuk bertanding diatas matras Provinsi 

Jawa Timur.  
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 Pelaksanaan kompetisi pencak silat yang diselenggarakan oleh pemerintah 

selalu dapat dikendalikan oleh PSHT, hal tersebut membuat perguruan lain yang 

merasa kecewa sekaligus dirugikan. Sejalan dengan pemikiran Dahrendorf bahwa 

perguruan-perguruan pencak silat yang merasa dirugikan berada pada pihak yang 

memiliki kepentingan semu. Mereka yang berada pada posisi subordinat dan 

menyadari ketertindasan mereka, namun masih belum memiliki kepentingan untuk 

mengubah posisi subordinat itu pada dasarnya hanya memiliki kepentingan semu, 

kemudian kepentingan semu yang tersebar dalam pihak subordinat menciptakan 

kelompok semu (Susan, 2014: 43). Rasa kecewa tersebut diekspresikan oleh setiap 

perguruan yang mempunyai atlet. Seperti yang di sampaikan AM : 

“…KS (kersa sakti) sempet “kalau bisa kita keluar dari 

IPSI Tuban” karena tidak Fair seperti itu. Aku bur 

nglahi bur. Tak parani nomahe, jangan gitu mas, aku 

cah nom sampean wong tuo, meskipun begitu tapi 

setidake kasih wawasan buat yang muda muda ini.” 

(wawancara tanggal 7 September 2018)  

 

Selaras dengan yang disampaikan AM, MD juga menyampaikan sebagai berikut : 

 

“…marai yo ngunu mas perguruan perguruan yang lain 

sudah merasa kecewa, karena dia tidak bisa fair.iyo 

jelas toh mas., perguruan kabeh mas, percuma. Wes 

jelas itu, percuma gampangane awakdewe bener bener 

menunjukan utowo latihan sungguh sungguh kita ingin 

menjadi pendekarnya IPSI Tuban, wes gak iso karena 

ada SH terate itu.” 

(karena ya begitu mas, perguruan perguruan yang lain 

sudah kecewa karena tidak adil. Ya jelas mas semua 

perguruan percuma. Sudah jelas itu, percuma 

sederhanya gini, kita sudah sungguh-sungguh 

menunjukan atau berlatih kita ingin menjadi pendekar 

dari IPSI Tuban. Sudha tidak bisa, karena ada SH 

Terate.)  

(wawancara tanggal 9 September 2018) 

 

Ekspresi kekecewaan yang disampaikan informan, terkait permainan PSHT 

didalam IPSI Tuban dalam kompetisi pencak silat dirasa merugikan perguruan 
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yang lain. Diperlihatkan bahwa perguruan yang memiliki atlet sudah tidak 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan pencak silat khusunya kompetisi pencak 

silat.  

 Kekecewaan yang menjalar pada semua perguruan pencak silat yang 

memiliki atlet disadari oleh perguruan PO dan segera dikumpulkannya untuk 

bertindak agar tidak terjadi hal yang serupa pada kompetisi yang akan datang. 

Sebagai aktor yang menggerakkan kelompok semu, PO mengajak perguruan 

untuk musyawarah terkait dengan dominasi PSHT yang merugikan pihak lain. 

Seperti yang dikatakan Dahrendorf, harus ada seorang atau sekumpulan orang 

yang melakukan sendiri tugas mengartikulasikan dan menyusunnya, atau kalau 

tidak, harus ada sebuah ‘ideologi’, ide-ide yang harus tersedia, yang dalam kasus 

tertentu mampu betindak sebagai penyusun program atau inti dari sebuah 

kelompok (Dahrendorf, 1986: 228-229). PO menjadi pihak yang 

mengartikulasikan kepentingan nyata dari para perguruan pencak silat dalam 

menuntut pengakuan khusus dari pihak yang memegang wewenang dalam IPSI 

Tuban. Sehingga dalam hal ini perguruan PO menjadi pihak yang memimpin 

berjalannya kelompok semu.  

Kelompok semu yang terdiri dari Perguruan pencak silat yang merasa 

dirugikan, karena tidak semua dari perguruan pencak silat di IPSI Tuban 

mempunyai atlet. Pihak PO mengajak perguruan lain untuk membicarakan terkait 

ketidakadilan dalam pelaksanaan kompetisi pencak silat di IPSI Tuban. Karena 

ketidakadilan tersebut tidak hanya satu kali, PO mengajak perguruan lain untuk 

selalu berkoordinasi setiap akan diadakannya kompetisi pencak silat. Kepentingan 

semu dari kelompok semu menjadi kepentingan nyata tatkala ada penyadaran oleh 
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beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus 

diperjuangkan (Susan, 2014: 43). Pihak PO meyakinkan para perguruan lain untuk 

benar-benar sadar terkait kepentingan bersama yang harus diperjuangkan dan 

melepaskan diri dari ketertindasan dalam kompetisi pencak silat yang didominasi 

oleh PSHT. 

Kelompok semu yang disebutkan diatas mempunyai syarat tertentu untuk 

menjadi kelompok kepentingan. Karena apabila masih berada dalam kondisi 

kelompok semu maka belum bisa berhubungan konflik dari satu pihak ke pihak 

lain. Dahrendorf memberikan kondisi sosiologis agar formasi kelompok semu 

dapat menjadi kelompok kepentingan, yaitu dalam kelompok harus ada pemimpin 

yang berani berhubungan konflik, memiliki idelogi konflik dan memiliki anggota 

yang berkomitmen dan saling berkominikasi satu sama lain (Susan, 2014: 44). 

Kelompok semu yang sudah terbentuk dari kepentingan semu para perguruan 

pencak silat, dan PO yang menjadi pemimpin dalam penyadaran terhadap 

kelompok semu juga sebagai pihak yang berani berhadapan langsung dengan 

PSHT. Sebagai pemimpin kelompok dan penggeraknya sekaligus mempunyai ide-

ide dan mampu menyusun program atau strategi sebagai dasar dari tujuan 

kelompok tersebut dibentuk, yaitu bertujuan dapat mengikuti kompetisi pencak 

silat di IPSI Tuban dengan proses yang sudah ditentukan. Kemudian tidak terlepas 

dari para perguruan pencak silat yang berkomitmen dan saling berinteraksi satu 

sama lain.  

Kelompok kepentingan yang dipimpin oleh PO mengadakan pertemuan 

dalam pembahasan melawan dominasi PSHT. Seperti yang disampaikan oleh AW 

sebagai berikut : 
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“…awak dewe meeting dewe karo pak ikhwan bereng 

.PO, ASAD kera sakti gak ono. iyo PN iku, bar iku 

meeting he.e terus bar iku ayo kerja sama awak dewe, 

gabung koalisi ambek perguruan lain kabeh toh mosok 

wong akih karo wong siji ae ora menangno.” 

(kita mengadakan pertemuan dengan pak Ikhwan, PO, 

ASAD. Kera Sakti tidak hadir,Iya PN. Setelah itu iya 

ayo kerja sama kita. Gabung koalisi dengan semua 

perguruan lain, masak orang banyak melawan satu 

orang tidak bisa menang)  

(wawancara tanggal 14 September 2018) 

 

Diperlihatkan bahwa pertemuan yang diadakan adalah untuk saling bekerjasama 

dalam melawan PSHT yang mendominasi secara tidak adil dan merugikan pihak 

perguruan lain. Karena PSHT yang mendominasi IPSI Tuban seperti yang 

dijelaskan diatas, maka PO mengoordinir setiap perguruan yang memiliki atlet 

untuk bekerjasama memperjuangkan kepentingan pihak yang dirugikan. Hal 

tersebut disampaikan oleh DW sebagai berikut : 

“…Terus PO mengajak temen-temen dari perguruan 

lain, ini gimana mosok IPSI di Tuban mosok mau gini 

terus. Sebelum pertemuan rapat kita dihubungi personal 

oleh PO.Mau gak mau ini organisasi IPSI harus ada 

seleksi.” 

(wawancara tanggal 7 September 2018) 

 

Dijelaskan bahwa PO sudah bergerak dalam mengoordinir kelompok kepentingan 

juga dengan cara menghubungi personal setiap pihak perguruan yang memiliki 

atlet. Mengajak untuk tidak berdiam diri, harus melakukan perlawanan dan 

mengadakan seleksi di IPSI Tuban. Seleksi yang selama ini sudah dimanipulasi 

oleh PSHT setiap adanya kompetisi pencak silat Provinsi Jawa Timur harus secara 

kongrit diadakan. Penjelasan DW dan AW terkait adanya pertemuan dengan 

perguruan yang dirugikan oleh PSHT dalam kompetisi pencak silat, didukung oleh 

dokumentasi yang dilakukan oleh DW sebagai berikut : 
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Gambar 4. Daftar Hadir Perguruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi tahun 2016 

 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa perguruan banyak yang hadir dalam 

pertemuan. PO mengajak berkoordinasi dalam membahas PSHT yang menjadi 

wakil IPSI Tuban dalam kompetisi pencak silat Provinsi Jawa Timur tanpa 

melalui seleksi. 

 Sehingga komunikasi terjalin antar perguruan yang merasa dirugikan 

semakin intens dilakukan. Semangat PO yang pantang menyerah dalam 

mengoordinasi perguruan lain untuk mengadakan seleksi disetiap kompetisi 

pencak silat IPSI Tuban, diungkapkan oleh DN sebagai berikut : 

Itu lo ceritane, makane kene ki seng buka seleksi ngeyel 

iki yo aku. Karo mas ali maftuhan. Dekne langsung 

nggak nggak aku langsung ngalah ae ., ndak bisa, ayo 

babat alas seleksi. Ndak pernah selama ini ada seleksi. 

(itu ceritanya, makanya sini ini yang buka seleksi 

bersikukuh ini ya saya, dengan mas Ali Maftuhan. Dia 

langsung nggak nggak aku langsung ngalah saja. Tidak 

bisa. Ayo babat alas seleksi. Tidak selama ini ada 

seleksi.) 

(wawancara tanggal 14 September 2018) 
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Hal yang disampaikan tersebut memperlihatkan bahwa PO tidak menyerah dengan 

dominasi yang dilakukan PSHT. Selalu mengajak para perguruan untuk 

melakukan tindakan agar terjadinya seleksi kompetisi pencak silat yang nyata. 

Upaya yang dilakukan PO dalam koordinasi dengan perguruan lain bukan hanya 

sebatas mengajak perguruan lain tetapi ia juga mencari informasi terkait PSHT 

yang mepermainkan kompetisi pencak silat IPSI Tuban. Sehingga semakin kuat 

bukti dari PO bahwa IPSI Tuban dipermainkan oleh PSHT. 

Pihak PO mengetahui informasi terkait dengan PSHT yang tidak seleksi 

dikarenakan perguruan pencak silat PO diajak untuk berdampingan dengan PSHT 

mengikuti kompetisi pencak silat tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur. Karena 

PO juga memiliki atlet yang banyak dan dapat bersaing dengan PSHT, serta dalam 

rangka menutup mulut dari perguruan PO, PSHT mengajak langsung dari PO 

untuk berangkat bersama menuju Provinsi Jawa Timur. Disampaikan oleh DN 

pengurus PO, sebagai berikut : 

“sampean ngerti seng kasus porkab yo, porkab itu yang 

dipermainkan hanya Tuban, yang lain itu sudah 

pelaksanaan dibulan oktober ya. Kenapa dia disamakan 

dengan porprov. Kan lucu, kenapa. Aku sudah 

diomongi sama ketua PSHT ne “wong porkab ikilo dek 

percuma, seng juara lo ora budal neng provinsi” Yo 

jelas to dia langsung nglobi ke dinas. Dinas tuban. PO 

gak mau berangkat., gak seleksi. Boking. Maksute 

karena dia sudah siap di kelas a kelas b ,anak cewek 

berapa. Lucunye cewek itu seni beregu itu juara dua 

cah bangilan, diberangkatno neng jawatimur. Wong 

neng porkab lo juara loro diberangkatno rono gakyo ra 

dagelan jenenge.” 

(kamu ngerti kasus porkab ya. Porkab yang di 

permainkan hanya Kabupaten Tuban, kabupaten yang 

lain sudah dilaksanakan dibulan Oktober, kenapa dia 

disamakan dengan Porprov. Kan lucu, kenapa. Saya 

sudah diomongi sama ketua PSHT nya. “Porkab ini 

percuma dek, yang juara itu tidak berangkat ke 
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provinsi” ya jelas lah dia langsung ngelobi ke dinas, 

dinas Tuban. PO tidak mau berangkat karena tidak 

seleksi. Boking, maksutnya karena dia sudah siap 

dikelas a, b, dan anak cewek berapa. Lucunya atlet 

cewek itu juaara dua dalam kategori seni beregu, anak 

Bangilan. Tapi diberangkatkan kesana, apa Namanya 

kalau tidak ngelawak) 

(wawancara tanggal 14 September 2018)  

 

Infomasi yang disampaikan DN selaku pengurus perguruan pencak silat PO dan 

juga anggota dari IPSI Tuban, memperlihatkan bahwa permainan PSHT dengan 

Dispora dan pihak pemerintahan terkait yang membuat komepetisi di IPSI Tuban 

bersifat seleksi sangat tergantung dengan kepentingan PSHT. Menghadapi hal 

tersebut PO dan perguruan pencak silat yang lain meminta ketua IPSI dan 

pengurusnya untuk sungguh-sungguh diadakan seleksi. Dalam persiapan 

mengadakan kompetisi pencak silat yang bersifat seleksi PO mengajak kelompok 

kepentingan satu suara ketika dibentuk panitia pertandingan pencak silat.  

 Rapat koordinasi dari IPSI Tuban dengan semua perguruan pencak silat 

yang menentukan panitia pelaksanaan kompetisi pencak silat dihadiri oleh semua 

perguruan yang terlibat. PSHT yang mengetahui tentang tindakan PO dalam 

mengoordinir para perguruan pencak silat lain segera bertindak agar status quo 

nya tidak bergeser. Tindakan PSHT yang diketahui oleh PO, karena dalam 

pelaksanaannya PO sudah berkoordinasi dengan semua perguruan yang terlibat 

dalam kompetisi pencak silat.  

dekne iku nglobi ternyata. PSH PRSH ASAD ikui di 

sms. Dukung aku untuk jadi ketua. Yang PSH tolong 

dukung aku untuk jadi ketua sama sama dari SH 

(dia sudah melobi ternyata, PSH, PRSH dan ASAD itu 

di sms. Dukung saya untuk jadi ketua. Yang SH tolong 

dukung saya untuk jadi ketua sama-sama dari SH nya) 

(wawancara tanggal 14 September 2018) 
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Pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas memperlihatkan bahwa 

wacana yang diberikan PSHT untuk selalu pada posisi dominan dengan cara 

menghubungi perguruan yang berlogo Setia Hati atau SH karena masih satu 

rumpun dengan PSHT. Karena PSHT juga bertujuan dalam menempati panitia 

yang sangat strategis dalam pelaksanaan kompetisi pencak silat. Tidak terlepas 

dari hubungannya dengan dinas atau pihak terkait agar lebih rapi dalam 

memainkan pelaksanaan pertandingan. 

 Akan tetapi, seperti yang dijelaskan DN bahwa perguruan pencak silat PO  

yang mengetahui hal tersebut menyusun strategi dalam membantah wacana PSHT. 

Pihak PO menyanggah wacana yang disampaikan ke perguruan lain karena untuk 

membuat perguruan lain dalam satu koordinasi dan selalu berkomitmen dalam 

memperjuangkan kepentingan. Disampaikan oleh DN, sebagai berikut : 

na iku ngene ceritane aku rapat intern dulu disini. 

Sampai iki ketuane PSHT iki mencak mencak. Tapi 

menang aku, aku tak jawil heh iki seng dadi wong non 

silat yo biar netral. tapi aku ndek kene disek, tak tlp 

“om gimna om” Sampean siap lo ya jadi ketua,udah 

gapapa. Sampean ketua. Aku ngunu. Langsung PRSH 

PSH tak jawil ASAD.. Langsung terjadi langsung 

merah, pantesan raine langsung merah ehm., tak enteki 

kwe tetep kalah embek aku. 

(nah itu ceritanya saya rapat intern dulu disini, sampai 

ini ketuanya dari PSHT ini baka sewenang-wenang. 

Tapi diam saya, saya mencubit heh ini yang jadi ketua 

orang non silat ya biar netral. Tapi saya disini dulu, 

menelpon “om gimna om” kamu siap ya jadi ketua, 

sudah tidak apa-apa. Sampean ketua saya gitu. 

Langsung PRSH,PSH dan ASAD juga saya 

cubit..kemudian terjadi langsung merah, pantesan 

wajahnya merah ehm. Saya habisin kamu tetep kalah 

kalau sama saya) 

(wawancara tanggal 14 September 2018) 

 

Penjelasan yang disampaikan DN memperlihatkan bahwa kelompok kepentingan 

sudah dikoordinasi dan berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingannya. 
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Melawan wacana dari PSHT agar tidak menjadi ketua panitia kompetisi pencak 

silat, pihak PO menyadarkan para pihak perguruan bahwa PSHT tidak boleh 

menjadi ketua panitia agar pelaksanaan kompetisi berjalan dengan lancar. 

Kelompok kepentingan berharap apabila terjadi kompetisi pencak silat di IPSI 

Tuban yang bersifat seleksi nantinya akan dapat melihat potensi-potensi pada atlet 

dari berbagai perguruan. Sehingga kesempatan yang sama tidak membuat 

kerugian terhadap para perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI Tuban. 

5.2 Dampak pertentangan kelompok  

Akibat dari pertentangan kelompok subordinasi dengan superodinasi 

tersebut ialah terjadinya proses seleksi dalam IPSI Tuban yang bertujuan untuk 

bertanding dalam kompetisi pencak silat tingkat Provinsi Jawa Timur. Perguruan 

pencak silat yang sebelumnya tidak dapat kesempatan berpartisipasi dalam 

kompetisi pencak silat sudah mempunyai akses kesempatan dalam mengikuti 

seleksi yang berlangsung.  Dikarenakan ketua panitia yang diisi oleh orang netral 

atau tidak berlatarbelakang anggota pencak silat. Seperti yang disampaikan oleh 

DN sebagai berikut :  

“…akhirnya terjadilah seleksi diSMK itu pertama kali 

seleksi. Biasane yo nek enek seleksi o2sn opo opo ,kui 

meneng meneng. Kalah kabeh leh,yo ra eneg seng 

mewakili leh.” 

(akhirnya terjadilah seleksi di SMK itu pertama kali 

seleksi. Biasanya ya kalua ada seleksi o2sn atau apa itu 

diam diam, kalah semua dong, ya tidak ada yang 

mewakili lah) 

(wawancara tanggal 14 September 2018) 

 

Seleksi yang sudah terjadi dan berlangsung sampai sekarang tetap di pertahankan 

oleh semua perguruan. Karena pertentangan kelompok yang terjadi 

mengakibatkan seleksi antar perguruan untuk menjadi wakil IPSI Tuban dalam 

kompetisi pencak silat Provinsi Jawa Timur. Sebagai bukti bahwa yang terjadi 
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dalam rapat koordinasi IPSI dengan perguruan lain berhasil menjadikan pihak non 

perguruan sebagai ketua, sehingga otomatis panitia dibawahnya juga merata dari 

semua perguruan. Setelah hal tersebut berjalan sesuai rencana, kemudian secara 

rutin rapat koordinasi selalu diadakan menjelang kompetisi pencak silat sampai 

tahun 2018.  

 Sehingga kompetisi yang bersifat seleksi selalu terjadi setiap diadakannya 

kompetisi pencak silat. Walaupun dalam kompetisi pencak silat yang menjadi 

petugas wasit juri belum semua dari perguruan pencak silat terlibat karena harus 

memenuhi persyaratan yang ditentukan.  Hal tersebut diperkuat dengan 

dokumentasi dari DW : 

Gambar 5. Undangan Rapat Koordinasi 

 
Sumber: Dokumentasi tahun 2018 

Dokumentasi diatas membuktikan bahwa sampai bulan Oktober Tahun 2018, 

tahun terakhir dari periode kepengurusan sekarang tetap diadakan rapat koordinasi 

sebelum pelaksanaan kompetisi pencak silat. Rapat koordinasi sebelum kompetisi 

pencak silat sampai saat ini memperlihatkan bahwa ada sebuah dampak yang 

terjadi ketika terdapat pertentangan kelompok yang saling berhubungan. Menurut 

perumusan Dahrendorf (1959: 206) pertentangan harus dilihat sebagai “kelompok-
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kelompok pertentangan yang berasal dari struktur kekuasaan asosiasi-asosiasi 

yang terkoordinir secara pasti” dan  kelompok yang bertentangan itu, sekali 

mereka ditetapkan sebagai kelompok kepentingan, akan terlibat dalam 

pertentangan yang niscaya akan menimbulkan perubahan struktur sosial (Poloma, 

2010 : 136). Dalam hal ini perubahan yang terjadi setelah terjadinya pertentangan 

kelompok adalah berubahnya aturan main yang dilakukan oleh pihak yang 

mendominasi. Struktur organisasi dalam IPSI Tuban bidang adminiastrsi atau 

sekretaris masih tetap anggota PSHT, tetapi dalam pelaksanaan kompetisi pencak 

silat panitia yang terbentuk sudah merata dari berbagai perguruan dan ketua 

panitia yang berasal dari pihak non perguruan. 

Akan tetapi, kompetisi pencak silat di IPSI Tuban yang bersifat seleksi 

untuk mengikuti pertandingan Provinsi Jawa Timur tetap didominasi oleh PSHT. 

Walaupun panitia sudah merata dari berbagai perguruan pencak silat dan para 

pereguruan lain sudah dapat berpartisipasi dalam kompetisi di IPSI Tuban, tetapi 

dalam peraturan tetap mengacu pada peraturan pencak silat hasil musyawarah 

nasional ke tiga belas tahun 2012. Sehingga yang menjadi petugas wasit juri 

adalah minimal lima sampai enam orang yang sudah memiliki sertifikat wasit juri. 

Pentingnya wasit juri sebagai petugas yang mempunyai kewajiban dan hak atas 

total skor atau nilai yang menjadi tolak ukur pemenang pertandingan. Oleh karena 

itu, wasit juri tidak diperbolehkan dari sembarang anggota pencak silat yang tidak 

memiliki sertifikat wasit juri.  
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Gambar 6. Wasit Juri 

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti 

 

Akan tetapi, wasit juri yang menjadi bagian penting dari berlangsungnya 

kompetisi pencak silat selalu diisi oleh anggota dari perguruan Persaudaraan Setia 

Hati Terate atau sering disebut PSHT. Perguruan lain menganggap bahwa PSHT 

tidak netral ketika menjadi wasit juri, karena merasakan kerugian ketika 

berlangusngnya pertandingan tidak dapat bergerak maksimal dan merasa tertekan 

karena nilai yang akan diberikan juri tidak profesional. Hal tersebut diungkapkan 

oleh DN sebagai berikut : 

“…wassit juri teko PSHT seng luweh akeh iu, kita itu 

organisasi lain itu di gal. Nek sampean yo nek gak 

menang mutlak i gak tau menang, nek gak keok kejet 

kejet glentang i gak ngarah menang. Nek dekne main 

juri iku diusahakan dua yo mesti menang dekne to.” 

(wasit juri dari PSHT yang lebih banyak itu kita 

organisasi lain dijegal, kalua sampean ya tidak menang 

mutlak itu tidak akan pernah menang. Kalau tidak keok 

pingsan itu tidak akan menang. Kalua dia main juri 

diusahakan 2 yo mesti menang dia lah.) 

(wawancara tanggal 14 September 2018) 
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Penyampaian dari DN diatas memperlihatkan bahwa setiap pertandingan yang 

berlangsung, wasit juri dari PSHT selalu minimal dua dari empat juri adalah 

PSHT. Sehingga dapat disimpulkan apabila dua dari juri sudah mengangkat 

tangan yang sama berarti akan ada hasil yang seri dan pemenang atau pemenang 

dari PSHT dan harus menang mutlak agar perguruan lain dapat menjadi pemenang 

dari pertandingan tersebut.  

Dominasi dari PSHT yang terjadi dalam pertandingan juga membuat 

perguruan lain merasa tertekan dan dirasa merugikan peserta lain dari berbagai 

perguruan pencak silat selain PSHT. Selaras dengan yang diungkapkan oleh DN, 

hal serupa juga disampaikan oleh MD yang diwawancarai oleh peneliti sebagai 

berikut : 

“….gini mas tendangan ronde satu dua kan sampai tiga, 

ronde satu sudah kelihatan anak SH terate ini kalah 

ronde kedua anak terate ini punya trik seolah olah anak 

sh terate ini semaput. Seolah olah KO la dalam KO nya 

kan dia gak sadar, wes mutlak kan ga iso main kok 

diberikan kemenangan iki piye. Menurut sampean 

masuk logika opo ora, gak masuk kan ya. Garagara 

jurinya.” 

(wawancara tanggal 9 September 2018) 

 

Pernyataan dari MD memperlihatkan juri dari PSHT sudah tidak netral dalam 

tugasnya sebagai wasit juri yang menjadi penentu dalam akhir hasil pertandingan. 

Hal yang dialami oleh para perguruan pencak silat seperti yang diungkapkan oleh 

kedua informan diatas membuat kompetisi pencak silat tidak berjalan sesuai 

dengan harapan. Keberadaan panitia dalam pelaksanaan kompetisi pencak silat 

sudah dapat terjamin bahwa peran-peran dari masing-masing perguruan pencak 

silat dibagi secara merata. Akan tetapi, dalam keberlangsungan pertandingan 

kompetisi pencak silat diharuskan wasit juri memenuhi persyaratan sehingga 
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peran penting dari wasit juri hanya dikuasai oleh PSHT yang memenuhi syarat sah 

untuk menjadi wasit juri.    

Walaupun sudah dapat diselenggarakanya seleksi pertandingan pencak 

silat tetapi pihak dari perguruan lain masih tidak terima dengan perlakuan pihak 

PSHT. Sehingga hal tersebut menimbulkan inisiatif dari berbagai perguruan untuk 

mempunyai setifikat wasit juri. Seperti yang disampaikan oleh AW setelah 

mengetahui bahwa wasit juri dominan dari PSHT, sebagai berikut :  

“…iyo soale sing ndue opo sing ndue sertifikat toh opo 

iku terate, sing iki awak dewe gek nane iki ape latihan 

dadi wasit juri ben oleh sertifikat” 

(iya karena yang punya apa sertifikat atau apa itu 

Terate, yang ini kita kemarin mau ikut pelatihan jadi 

wasit juri agar dapat sertifikat) 

(wawancara tanggal 14 Septemeber 2018) 

 

Diperlihatkan oleh AW bahwa para perguruan lain akan mengikuti pelatihan wasit 

juri. Sebagai bentuk tindakan agar tidak selalu didominasi oleh PSHT. Karena 

melalui pelatihan tersebut seseorang akan mendapat sertifikat dan baru diakui 

kemampuannya menjadi petugas wasit juri. Keinginan dari para perguruan yang 

direspon oleh IPSI Tuban, seperti yang disampaikan AM :  

“…mulai dari wasit karena wasit itu yang paling vital 

bur, ketika dalam pertandingan itu wasit dominan dari 

salah satu PS pasti yang menang ya PS tersebut. Kurang 

fair kalau wasit juri maka dari itu pemerintah daerah 

khususnya KONI ya, yang membawahi IPSI. IPSI setiap 

tahun mencari kader kader wasit juri.,” 

(wawancara tanggal 7 Septemeber 2018) 

Hal yang disampaikan oleh AM, memperlihatkan bahwa aspirasi sudah 

disampaikan pada pihak yang mempunyai kewenangan dalam kepelatihan wasit 

juri. Akan tetapi, hal tersebut masih menjadi rencana dan harapan. Pada 

kenyataannnya dalam kompetisi pencak silat masih berada dalam kendalai PSHT.  



74 
 

 
 

Pertentangan kelompok kepentingan antara pihak subordinasi dan 

superordinasi tidak berhenti hanya pada dampak yang terjadi dalam pelaksanaan 

kompetisi pencak silat yang diadakannya seleksi terbuka. Akan tetapi, setelah 

terjadi seleksi, pertentangan kelompok tersebut belum selesai karena pihak PSHT 

masih dirasa merugikan perguruan lain. Dominasi tersebut diperlihatkan dengan 

cara yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan komposisi petugas seleksi yang 

menempati bagian vital dalam hasil pertandingan pencak silat. Perubahan 

dominasi dari sebelum pelaksanaan kompetisi menjadi dominasi yang berlangsung 

pada saat pelaksanaan kompetisi pencak silat atau seleksi di IPSI Tuban. 

Walaupun dengan usaha dari kelompok subordinasi yang berinisiatif mendapatkan 

sertifikat wasit juri. Namun, hal tersebut masih berada pada inisiatif atau rencana 

dan sampai sekarang kompetisi pencak silat di IPSI Tuban masih didominasi oleh 

Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama, peraturan kompetisi pencak 

silat yang disepakati oleh semua perguruan pencak silat yang tergabung dalam 

IPSI Tuban tidak diindahkan oleh PSHT. Peraturan tersebut mulai dari informasi 

yang masuk dari pihak pemerintahan seharusnya disampaikan ke IPSI Tuban 

tetapi tidak disampaikan ke IPSI melainkan disampiakan ke pihak PSHT. 

Kemudian peraturan yang seharusnya seleksi antar perguruan pencak silat sebagai 

bentuk keterbukaan untuk menjadi wakil IPSI Tuban menuju kompetisi Provinsi 

Jawa Timur, tidak diikuti oleh PSHT tetapi pihak PSHT yang menjadi weakil IPSI 

Tuban menuju kompetisi Provinsi Jawa Timur. Sehingga dominasi PSHT yang 

tidak sesuai kesepakatan membuat para perguruan kecewa dan merasa tertekan. 

  Kedua, Peristiwa tersebut menjadikan para perguruan terpetakan menjadi 

beberapa kelompok. Pertama, pihak dominan yaitu perguruan PSHT. Dominasi 

pada setiap kompetisi pencak silat dan selalu menempati pihak teratas. Kedua, 

pihak perguruan yang merasa tertekan dengan dominasi PSHT karena merugikan 

pihak tersebut dalam mobilisasi prestasi masing-masing perguruan pencak silat. 

Kemudian terjadinya konflik antar perguruan pencak silat bersifat laten tidak 

dapat dihindari antar kedua pihak. Karena kepentingan dari masing-masing pihak 

yang diperjuangkan sehingga pertentangan kelompok resmi terjadi. 

Ketiga, Setelah terjadinya pertentangan kelompok antar kedua belah pihak, 

berdampak dengan terjadinya seleksi secara terbuka antar perguruan yang 

memiliki atlet termasuk PSHT. Hal tersebut juga berdampak dengan membuat 

PSHT tidak 
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dapat secara sepihak menjadi wakil IPSI Tuban dalam menuju kompetisi Provinsi 

Jawa Timur. Akan tetapi, dominasi PSHT tidak berhenti setelah terjadinya 

pertentangan kelompok tersebut. Kemudian dominasi berubah semula dari secara 

sepihak menjadi wakil IPSI Tuban yang diperoleh dengan relasi PSHT di 

pemerintahan Kabupaten Tuban, menjadi dominasi pada pelaksanaan kompetisi 

pencak silat yang bersifat seleksi. Hal tersebut diperlihatkan dengan wasit juri 

pertandingan pencak silat selalu didominasi oleh PSHT karena sesuai persyaratan 

hanya PSHT yang mempunyai sertifikat wasit juri, sehingga bagian vital dari 

pelaksanaan pertandingan diatas matras dipegang kendalinya oleh pihak PSHT.  

6.2 Saran  

 Penelitian yang sudah tersimpulkan diatas, diperlihatkan bahwa relasi 

antara superordinasi dengan pihak subordinasi yang membuat salah satu pihak 

merasa dirugikan akan memicu terjadinya konflik. Adapun saran penulis bagi 

peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang konflik laten perguruan pencak 

silat, yaitu untuk melihat dari kelompok in-group dan out-group dalam membuat 

para anggota bersedia saling berhubungan atau juga melihat konflik dengan 

menggunakan pisau analisi konflik sebagai sarana dalam penyelesaian konflik 

yang berlangsung. 

 Kemudian saran selanjutnya, penulis tujukan pada pihak-pihak yang 

terlibat dalam pertentangan kelompok dalam IPSI Tuban. Pertama, pengurus IPSI 

Tuban mengadakan sosialisasi dalam pertemuan tatap muka terlebih dahulu 

sebelum menyerahkan proposal kompetisi pencak silat atau draf sebagai pedoman 

yang akan diberlakukan supaya tidak ada salah paham dari para perguruan pencak 

silat. Selalu teradapt koordinasi antar pengurus IPSI dalam berbagai aspek 

sehingga tidak terdapat kejanggalan komunikasi maupun interpretasi. Ketua 
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umum yang tidak terlibat langsung dalam berlangsungnya kompetisi pencak silat 

tidak diperbolehkan mendapatkan intervensi dari berbagai pihak. Hal ini dapat 

direalisasikan apabila ketua umum yang akan datang tetap dari pihak luar 

perguruan pencak silat. Selanjutnya dalam kebijakan terkait kompetisi pencak silat 

wajib diindahkan dari berbagai perguruan sehingga terciptanya komepisi yang 

sportif, dan wasit juri yang dipilih dari berbagai perguruan yang berbeda. 

Membuat sanksi tertulis untuk setiap kebijakan yang dilanggar oleh masing-

masing perguruan, hal ini bertujuan untuk transparansi kepada berbagai perguruan 

agar tidak ada yang menyalahi aturan atau tanpa sanksi kepada pelanggar aturan. 

Wasit juri tidak diperbolehkan berat sebelah atau dominan salah satu perguruan 

pencak silat agar terciptanya keadaan yang sportif dalam kompetisi pencak silat. 

Kedua, saran bagi perguruan pencak silat yang tergabung dalam IPSI 

Tuban untuk selalu berkoordinasi setiap satu bulan sekali atau beberapa bulan 

sekali dan bukan berkoordinasi ketika terdapat kompetisi pencak silat. Sehingga 

hal tersebut dapat memberikan pandangan yang baik untuk kegiatan yag akan 

berlangsung kedepannya. Membuat kesepakatan dengan konsekuensi yang jelas 

sehingga langsung dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat penyimpangan 

dari salah satu atau beberapa perguruan pencak silat. Kemudian saling memberi 

kesempatan pada perguruan yang belum merasakan keterlibatannya pada 

kompetisi pencak silat. 
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