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“DINAMIKA KONFLIK PERGURUAN SILAT SETIA HATI” 

(Studi Konflik Simon Fisher Pada Kasus Konflik Perguruan Silat Setia Hati 

Terate Degan Perguruan Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo Di Madiun) 

Abstrak 

 Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki jenis dan ragam pencak silat yang berbeda-beda, 

misalnya seni bela diri yang terkenal dari Madiun adalah perguruan silat Setia Hati Terate 

dengan perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo. Kedua perguruan yang ada di 

Madiun ini sering terlibat konflik sehingga sering kali menimbulkan korban serta 

kerugian materiil.Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul lah suatu fokus 

penelitian tentang bagaimana Dinamika konflik perguruan silat Setia Hati Terate dengan 

perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo. Penelitian ini menggunakan teori yang 

digagas oleh Simon Fisher tentang Dinamika Konflik. Peneliti ini mengunakan metode 

penelitian deskriptif  kualitatif. Sasaran penelitian ini difokuskan kepada para pengikut 

perguruan silat Setia Hati Terate, dengan perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo 

yang telah disahkan oleh padepokan yang mereka anut untuk menjadi warga perguruan 

silat, informan telah disahkan untuk menjadi warga perguruan silat yang mereka anut 

minimal 10 tahun, berdomisili di wilayah Madiun, Jawa timur. Adapun informan 

tambahan yakni aparat keamanan yang pernah terlibat langsung dalam pengamanan 

konflik yang melibatkan kedua perguruan silat ini, serta masyarakat biasa yang menjadi 

korban dari konflik antar kedua perguruan silat. Teknik pemilihan informan 

menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara indepth 

interview (wawancara mendalam)  

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan data bahwa sebelum adanya 

konflik. Kedua perguruan ini dipersatukan dengan nama perguruan silat SETIA HATI 

yang didirikan oleh Ki Ngabehi Soeryodiwiryo, atau biasa disebut Eyang Soeryo, dimana 

Eyang Soeryo memiliki dua murid kesayangan. Konflik antar kedua murid Eyang Sueryo 

terjadi pada saat Eyang Sueryo meninggal. Sehingga perguruan silat SETIA HATI 

terpecah menjadi dua, yakni perguruan silat Setia Hati Terate dengan perguruan silat 

Setia Hati Tunas Muda Winongo, dimana kedua murid ini saling mengklaim bahwa 

perguruan yang mereka anut adalah ajaran SETIA HATI yang asli dari Eyang Sueryo, 

konflik ini merambah sampai ke pengikut masing masing perguruan.  

 Rasa benci antar kedua pengikut perguruan ini sering kali menimbulkan konflik 

antar kedua perguruan, sehingga permasalahan sepele yang melibatkan kedua perguruan 

silat ini bisa memicu konflik menjadi besar. Konflik antar kedua perguruan ini tidak 

hanya menimbulkan kerugian bagi kedua pihak yang terlibat konflik tetapi sering kali 

merugikan masyarakat yang tidak memiliki sangkut paut dengan masalah tersebut. Jenis 

konflik antarkedua perguruan ini adalah konflik Horizontal, yaitu konflik yang terjadi 

antara masyarakat dengan masyarakat. Sementara tipe konflik yang melibatkan kedua 

perguruan ini merupakan tipe konflik terbuka, hal ini ditunjukan dengan seringnya 

bentrokan yang melibatkan kedua pengikut perguruan tersebut. 

Key Words(kata kunci): Dinamika konflik, Simon Fisher,perguruan silat Setia 

Hati.  
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“CHARACTER EDUCATION CONFLICT DYNAMICS OF FAITHFUL HEART " 

(The study of conflicts in the case of conflict simon fisher martial faithful heart terate in 

martial faithful heart young shoots winongo in madiun) 

Pencak Silat is a traditional martial art from Indonesia. Every region in 

Indonesia has a range of martial arts types and different, for example, the famous 

martial art of Silat Setia Madison is college with college Terate Heart Heart Tunas 

Muda Silat Setia Winongo. Both colleges are there in Madison is often involved 

conflicts that often cause casualties and material losses. Based on the above 

background it appears was a focus of research on how the dynamics of the conflict 

martial arts college with college Terate Faithful Heart Heart Tunas Muda Silat 

Setia Winongo. This study uses the theory initiated by Simon Fisher on Conflict 

Dynamics. This researcher uses descriptive qualitative research method. The 

target of this research focused on the followers of college martial Terate Faithful 

Heart, with college Tunas Muda Silat Setia Heart Winongo which has been 

endorsed by the hermitage which they profess to be citizens of martial arts 

college, the informant was passed to become citizens of college martial arts which 

they profess at least 10 years, domiciled in MadiUN, East Java. The additional 

informants that security forces who have been involved directly in security 

conflicts involving both the martial arts college, As well as ordinary people who 

are victims of conflict between the two universities martial. nformant selection 

techniques using purposive. Data was collected by means of in-depth interview. 
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Based on the results of the research, the findings of the data that was 

obtained prior to the conflict. Both universities are united under the name of 

martial arts college founded by FAITHFUL HEART Ki Ngabehi Soeryodiwiryo, 

Or so-called grandparent Soeryo, where grandparents have two favorite disciple 

Soeryo. The conflict between the two pupils Grandmother Grandfather Sueryo 

occurs when Sueryo died. So the college martial FAITHFUL HEART split into 

two, the martial arts college with college Terate Faithful Heart Heart Tunas Muda 

Silat Setia Winongo, where both the students each claiming that their religious 

education is FAITHFUL HEART original teachings of Grandmother Sueryo, This 

conflict penetrated up to the followers of each college. 

Hatred between the two followers of college is often a conflict between the two 

universities, so trivial problems involving both college martial arts can be a major 

trigger conflict. The conflict between the two universities is not only caused harm 

to both parties involved in the conflict but often detrimental to the community that 

has no bearing on the issue. This type of conflict is a conflict between the two 

universities Horizontal, namely the conflict between the community and society. 

While both types of conflict involving this college is a type of open conflict, this 

is shown by the frequent clashes involving the two followers of college. 

KEYWORDS: The dynamics of conflict, Simon Fisher, college parried Faithful 

Heart. 

 

 



4 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Pencak silat merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sejak 

zaman nenek moyang Bangsa Indonesia dan diwariskan kepada anak cucu melalui 

proses panjang secara turun-temurun. Pencak silat mengandung banyak sekali 

nilai-nilai budaya, tradisi atau adat yang sakral di dalamnya. Pada zaman kerajaan 

tempo dahulu, pencak silat merupakan alat bela diri yang ampuh bagi nenek 

moyang bangsa Indonesia untuk melawan tentara musuhguna membela diri dan 

mempertahankan kedaulatan kerajaan. Gerakan-gerakan pada pencak silat 

mulanya adalah dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitarnya, 

seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang.  Asal mula ilmu bela diri di 

nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli 

Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan 

tombak. Perguruan silat di Indonesia sangat beragam macamnya salah satu di 

antaranya perguruan silat Setia Hati Terate dan perguruan silat Setia Hati Tunas 

Muda Winongo dimana kedua perguruan ini sama-sama berpusat di Madiun. 

Nama dari kedua perguruan silat tersebut memang hampir mirip karena memang 

asal mulanya dari satu Guru Besar yang sama. Namun seiring dengan berjalannya 

waktu, antar perguruan tersebut memiliki suatu paham yang berbeda dan sampai 

sekarang masih belum ada penyelesaiannya.Bagi kedua perguruan silat tersebut 

menjadi sangat ironis, karena di satu sisi mereka banyak berkontribusi bagi 

kemajuan olah raga pencak silat di tingkat nasional, namun di sisi lain mereka 
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menjadi penyebab keresahan di masyarakat. Mereka telah banyak 

menyumbangkan atlet-atlet pencak silat di tingkat nasional, sementara di tingkat 

lokal mereka menghadapi persoalan yang serius diantara mereka sendiri. 

 Kasus perkelahian antar perguruan silat yang dimotori oleh Persaudaraan 

Setia Hati Terate (PSHT) dan Setia Hati Winongo atau yang sering disebut 

dengan istilah STK (Sedulur Tunggal Kecer) di Karesidenan Madiun akhir-akhir 

ini sangat marak terjadi.Pertikaian yang melibatkan masa pendukung dari masing-

masing pihak ini bahkan di sertai dengan pengrusakan serta jatuhnya korban 

jiwa.Konflik yang berpangkal dari perbedaan penafsiran dan klaim kebenaran 

tentang ideoligi ke-SetiaHati-an ini merambat hampir seluruh Karisedenan 

Madiun. 

 Konflik merupakan suatu gejala yang umumnya muncul sebagai akibat 

dari interaksi manusia dalam hidup bermasyarakat. Konflik akan timbul ketika 

terjadi persaingan baik indifidu maupun kelompok. Konflik juga dapat dipicu 

karena adanya perbedaan pendapat antara komponen-komponen yang ada di 

dalam masyarakat membuatnya saling mempertahankan ego dan memicu 

timbulnya pertentangan. 

 Kehidupan sosial selalu mengandung dua potensi yang saling bertolak 

belakang, yaitu potensi konflik dan integrasi. Kedua potensi tersebut menyatu 

dalam kehidupan masyarakat dan sewaktu-waktu dapat muncul secara bergantian. 

Potensi konflik akan muncul lebih kuat apabila diantara anggota masyarakat lebih 

mengutamakan kepentingan individu ataupun kelompok sehingga terjadi 

persaingan tidak sehat yang pada akhirnya dapat memicu konflik.Potensi integrasi 
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akan lebih dominan apabila diantara anggota masyarakat lebih mengutamakan 

kepentingan bersama yang dilandasi oleh nilai dan norma sosial sehingga akan 

tercipta suasana damai.  

 Konflik memang merupakan hal yang wajar dalam kehidupan social dan 

merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang dapat mendorong perubahan. 

Namun konflik akan menjadi destruktif apabila mengarah pada kekerasan. 

Konflik akan bersifat negatif apabila terjadi berkepanjangan dan diwarnai dengan 

kekerasan yang pada akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan dan merugikan 

masyarakat. Konflik merupakan keniscayaan dalam hidup bersama. Jika konflik 

telah tidak terelakkan, maka pilihannya adalah mengelolanya agar tidak berubah 

menjadi kekerasan. Jika konflik dibiarkan menjadi kekerasan, maka kerugian akan 

terjadi, termasuk kerugian harkat dan martabat manusia. 

 Konflik yang melibatkan masa pendukung kedua pihak antara perguruan 

silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati Winongo telah menimbulkan keresahan 

di berbagai lapisan masyarakat, bahkan sudah pernah mengakibatkan korban jiwa 

dan harta benda dari kedua belah pihak serta masyarakat pada umumnya. Konflik 

tersebut menimbulkan ketidaknyaman dalam kehidupan masyarakat 

Madiun.Konflik antar kedua perguruan silat tersebut sangat meresahkan warga 

bahkan warga yang tidak memiliki sangkut paut juga ikut sebagai korban dalam 

konflik tersebut. 

 Seiring dengan perkembangan konflik yang semakin mengakar diantara 

keduanya, mulai sering terjadi perkelahian antar pendekar di berbagai pelosok 

Madiun. Perkelahian tersebut tak sedikit yang juga melibatkan senjata tajam dan 
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tak jarang berakhir dengan kematian dari salah satu pihak. Madiun sering kali 

diwarnai suasana mencekam tatkala sedang terjadi perkelahian diantara dua 

perguruan silat tersebut. Di berbagai sudut kota dan kampung terdapat graffiti 

yang menunjukkan identitas kelompok pendekar yang menguasai kawasan 

tersebut, misalnya saja gambar atau logo dari masing-masing perguruan. Konflik 

tersebut merupakan gambaran betapa etika pertarungan sportif yang seharusnya 

selama ini bisa dipegang erat oleh para pendekar sudah mulai pudar. 

 Bentrok antarpendekar dari dua perguruan mengakibatkan hubungan mulai 

memburuk, meskipun kedua perguruan bukanlah partisan dalam peristiwa 

tersebut. Perbedaan-perbedaan semakin ditonjolkan yang memupuk emosi dan 

sentimen kelompok. Stereotip negatif berkembang sejalan dengan penguatan 

identitas masing-masing perguruan yang diekspresikan melalui berbagai simbol 

seperti tugu, kostum, dan baliho. Stereotip negatif tersebut terus direproduksi dan 

cenderung tidak terkendali, terutama di tingkatan-tingkatan bawah.Dalam konteks 

konflik kekerasan yang terjadi antar perguruan silat di Kabupaten Madiun, yaitu 

antara perguruan silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati Winongo, telah 

mengakibatkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Perilaku kedua 

perguruan silat tersebut berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Madiun. 

Diperlukan upaya pengelolaan dan cara-cara penanganan yang dapat 

menghindarkan pihak-pihak berkonflik dari kekerasan.  

Fokus Penelitian 

 Terkait dengan seringnya terjadi kerusuhan antar perguruan silat yang 

melibatkan perguruan silat setia hati winongo(SHW) dengan setia hati 
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terate(SHT) yang menimbulkan kerusakan serta suasana yang mencekam bahkan 

menimbulkan korban jiwa baik itu dari pikah SHW ataupun dari pihak SHT. 

Maka peneliti tertarik untuk mengetahui: 

 Bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara perguruan silat Setia Hati 

Terate dengan perguruan silat Setia Hati Tunas Mudah Winongo di 

Madiun Jawa Timur? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 

 Mendeskripsikan secara kualitatif tentang Prakonflik, Konfrontasi, 

Krisis dan Pascakonflik perguruan silat Setia Hati Terate dengan 

Perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo. 

 Mendeskripsikan jenis konflik yang melibatkan perguruan silat Setia 

Hati Terate dengan perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo. 

 Mendeskripsikan tipe konflik yang melibatkan perguruan silat Setia 

Hati Terate dengan perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo.  

 Manfaat Penelitian 

  Manfaat Akademis 

 Melalui penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

sosiologi, khususnya tentang dinamika konflik. 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial pada 

realitas yang berkaitan dengan dinamika konflik perguruan silat. 
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 Dapat dijadikan sebagai referensi untuk menulis makalah atau tentang 

dinamika konflik perguruan silat Setia Hati. 

 Manfaat Praktis 

    Adapun Manfaat praktis yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dinamika konflik antar perguruan Setia Hati Terate 

dengan perguruan Setia Hati Winongo sehingga nantinya dapat dipakai 

untuk memecahkan masalahnya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Teori dipakai sebagai bahan pisau analisis untuk memahami persoalan 

yang diteliti. Kegunaan teori dalam suatu penelitian diantaranya yaitu yang 

pertama memberikan batasan tentang obyek penelitian (memperjelas) yang 

dilakukan agar obyek suatu permasalahan tidak melebar, yang kedua 

memprediksikan dan memandu menemukan fakta tentang suatu hal yang hendak 

diteliti, yang ketiga yaitu teori digunakan untuk mengontrol  fokus penelitian atau 

fenomena. 

Teori Dinamika Konflik 

 Memahami dinamika konflik pertama adalah dengan melihat sumber 

konflik, yaitu segala sesuatu yang menjadi inti  masalah; seperti sumber daya 

alam, perbedaan tafsir agama atau etnis. Kemudian setelah melihat perlu 

menganalisis karakter hubungan di antara berbagai pihak berkonflik. Karakter 

hubungan konflik ini bisa memanfaatkan beberapa perspektif sosiologi konflik, 

baik positifis, kritis dan humanis. 
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 Menurut fisher tahapan dinamika konflik meliputi prakonflik, konfrontasi, 

krisis, dan pasca konflik(fisher, 2001:19): 

a. Prakonflik adalah priode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran 

diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari 

pandangan umum , meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi 

terjadinya konfrontasi. 

b. Konfrontasi pemperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika 

hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai 

melakukan aksi demonstrasi atau melakukan aksi konfrontasi lainya. 

c.Krisis adalah puncak konflik. Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-

aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik sekala besar ini 

merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua bela pihak terbunuh. 

Akibat menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada 

tahap krisis. Bisa saja salah satu pihak menang peperangan, atau kalah bahkan 

kedua mengalami kekalahan bersama. Situasi ini sangat bergantung pada proses 

penanganan konflik. Jika kedua bela pihak mampu melakukan negosiasi dan 

menggunakan strategi pemecahan masalah (Problem solving) kemungkinan 

situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian 

bersama.Pada beberapa kasus strategi contending yang mengkasilkan penerapan 

hasil kalah menyebabkan kerugian yang besar. 

d. Pascakonflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai 

konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih 

normal di antara kedua bela pihak. 
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 Dengan menganalisis Dinamaika Konflik, seseorang analisis konflik bisa 

menemukan langkah multidisipliner yang bisa digunakan untuk mengintervensi 

konflik. Menurut Moore dalam Bukunya Mediation Process(2003) intervensi 

berarti masuk kedalam sistem hubungan yang sedang berlangsung, melakukan 

kontak diantara dua pihak atau beberapa pihak, untuk membantu mereka. Pada 

saat intervensi berlangsung sistem hubungan tersebut berjalan secara independen 

dari interventor. 

 Dalam menggali akar permasalahan ini peneliti ingin mengunakan 

Analisis konflik prakmatis yang secara detail di jabarkan oleh Simon Fisher dalam 

menganalisis Dinamika Konflik tersebut. Secara lengkap Analisis Konflik 

Prakmatis ini terdiri Pemetaan konflik, Pendefinisian jenis dan tipe konflik, dan 

yang terakhir kita bisa menemukan Dinamika Konflik yang terjadi di lapangan. 

 Pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi 

dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan 

untuk mengambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan 

masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai 

sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling 

mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.(fisher,2001:22). 

 Dalam pemetaan konflik sendiri menurut Amr Abdalla, Sosiolog dari 

United National-University for Peace, diperlukan langkah-langkah atau biasa 

disebut model SIPABIO(Susan;2009),diantaranya adalah: 

1. Source (sumber konflik) 

2. Issues (isu-isu) 

3. Parties (pihak-pihak yang terlibat) 

4.Attitudes (sikap) 
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5. Behavior (perilaku atau tindakan) 

6. Intervention (campur tangan) 

7.Outcome(hasilakhir)
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Sementara itu dalam mengetahui jenis konflik (Fisher : 2001) dibedakan menjadi dua bagian, 

antara lain : 

1. Konflik Vertikal yaitu konflik yang terjadi antara elite dalam hal ini pemerintah. 

2. Konflik Horizontal yaitu konflik yang terjadi didalam kalangan masyarakat sendiri. 

 Untuk membedakan tipe konflik (Fisher : 2001) terdapat beberapa kondisi dimana 

akan membantu para peneliti untuk mendapat dinamika konflik yang tepat, Tipe-tipe konflik 

tersebut adalah: 

1. Konflik Laten yaitu suatu keadaan yang didalamnya terdapat persoalan, sifatnya 

tersembunyi, dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa untuk ditangani. 

2. Konflik Terbuka yaitu suatu keadaan ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan 

yang berakar dalam dan sangat nyata, serta diperlukan suatu tindakan khusus untuk 

mengatasi akar permasalahan dan efeknya. 

3. Konflik Permukaan yaitu sebuah kondisi yang memiliki akal dangkal dan muncul karena 

kesalah pahaman yang dapat diatasi melalui komunikasi atau dialog terbuka.  

PEMBAHASAN 

 Setelah melakukan wawancara secara mendalam, maka peneliti memperoleh berbagai 

temuan data yang peneliti butuhkan dari seluruh informan. Informan yang mampu 

menceritakan pengalaman hidupnya secara terbuka dan apa adanya tersebut sangat membantu 

peneliti dalam menganalisis data secara lebih mudah. Pada bagian ini, peneliti memaparkan 

tentang proses awal terjadinya konflik sampai dengan pascakonflik. Teori Dinamika konflik 

yang dikemukakan oleh Simon Fisher meliputi Prakonflik,Konfrontasi, Krisis dan 

Pascakonflik. Berikut ini merupakan penjabaran analisa data berdasarkan temuan data yang 

telah peneliti peroleh dari hasil wawancara mendalam bersama para informan. 

 Prakonflik adalah Suatu periode pada saat terdapat sesuatu ketidaksesuaian sasaran 

diantara kedua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari 
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pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya 

konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau 

keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. 

 Dari temuan data yang diperoleh dilapangan, ditemukan bahwa antara perguruan silat 

Setia Hati Terate dengan perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo dulunya menyatu 

dalam suatu perguruan yakni perguruan silat  SETIA HATI yang didirikan oleh Ki Ngabehi 

Soeryodiwiryo atau lebih dikenal dengan Eyang Sueryo. Eyang Sueryo memiliki dua murid 

kesayangan, perpecahan perguruan silat SETIA HATI terjadi pada saat pendiri perguruan 

SETIA HATI meninggal, sehingga kedua murid kesayangan Eyang Soeryo terpecah dan 

mendirikan perguruan silat sendiri-sendiri yakni perguruan silat Setia Hati Terate, dengan 

perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo.  

 Konfrontasi memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya 

satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi 

demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat 

rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak. 

 Konflik antar kedua murid kesayangan Eyang Sueryo mulai muncul pada saat pendiri 

perguruan SETIA HATI meninggal, dimana kedua murid tersebut terpecah dan mendirikan 

perguruan silat sendiri-sendiri, dimana kedua murid tersebut saling mengklaim bahwa ajaran 

mereka adalah ajaran SETIA HATI yang asli dari Eyang Sueryo, konflik kedua perguruan 

tersebut merambah sampai pengikut masing-masing perguruan sampai sekarang, yang 

dipenuhi kebencian satu sama lain. Namun seiring dengan berjalannya waktu klaim ajaran 

SETIA HATI tidak lagi berpengaruh, namun konflik sekarang yang sering melibatkan 

pengikut perguruan silat tersebut karena adanya dendam terhadap konflik-konflik terdahulu, 
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sehingga sebagian besar konflik yang melibatkan kedua pengikut perguruan ini merupakan 

permasalahan pribadi seseorang yang mengatasnamakan perguruan silat. 

 Krisis adalah puncak konflik. Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi 

kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik skala besar ini merupakan 

periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan pada 

situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap krisis. Bisa jadi salah satu pihak 

menang perang, atau kalah dan bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Situasi ini 

sangat tergantung pada proses penanganan konflik. Jika kedua bela pihak mampu melakukan 

negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah (problem solving) kemungkinan 

situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama. Pada 

beberapa kasus strategi contending yang menghasilkan penerapan hasil kalah menyebabkan 

kerugian yang besar. Pada tahap ini tingkat kekerasan menurun dengan disertai menurunnya 

berbagai bentuk konfrontasi pihak-pihak berkonflik dan mulai muncul resolusi konflik. 

 Konflik yang sering terjadi antar kedua anggota perguruan ini dipicu oleh 

permasalahan sepele dan tidak jelas akar permasalahannya, karena kedua pengikut perguruan 

ini saling membenci satu sama lain, sehingga jika bukan satu perguruan mereka menganggap 

itu adalah musuh. Misalnya informan pertama yaitu Heri yang mengaku pernah terlibat 

perkelahian dengan anggota dari perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo, karena 

membela teman satu perguruan yang mempunyai permasalahan dengan anggota dari 

perguruan SH Winongo. Berbeda dengan informan kedua yaitu Gatot, yang mengaku pernah 

terlibat perkelahian dengan anggota dari perguruan SH Winongo karena kesalapahaman pada 

saat menyaksikan konser musik sehingga terjadi perkelahian. Informan ketiga yaitu Wahyudi 

yang mengaku pernah terlibat konflik dengan anggota perguruan SH Terate karena mereka 

dilempari batu oleh segerombolan orang yang mereka ketahui sebagai anggota perguruan SH 

Terate. Informan utama yang ke empat yang mengaku pernah terlibat konflik dengan anggota 
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dari perguruan SH Terate karena mereka dihadang oleh sekumpulan anggota SH Terate untuk 

berduel.  

 Keempat informan mengaku pernah terlibat bentrokan dengan berbagai alasan 

masing-masing, namun seiring dengan perkembanganya keempat informan tidak pernah lagi 

terlibat dalam perkelahian karena mereka sudah menyadari perbuatanya, sehingga sekarang 

mereka lebih sibuk untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. 

 Pasca konflik adalah situasi diselesaikannya dengan cara mengakhiri berbagai 

konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah kelebih normal 

diantara kedua bela pihak. Pascakonflik bisa juga disebut sebagai tahapan deekalasi konflik 

kekerasan. Deekalasi konflik kekerasan bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kedua 

bela pihak berkonflik menemukan pemecahan masalah dari konflik. Kedua, salah satu pihak 

mengalami kekalahan yang luar biasa, tanpa mendapatkan apapun yang diperebutkan, dan 

tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan konflik. Ketiga, semua pihak berkonflik 

mengalami kehancuran dan tidak mampu melanjutkan konflik. Keempat, pihak berkonflik 

menghentikan sementara waktu konflik untuk menyusun strategi selanjutnya. 

 Berbagai kerugian yang timbul dari konflik yang melibatkan kedua perguruan silat 

tersebut, tidak hanya berdampak negatif bagi kedua pihak yang berkonflik, tetapi konflik ini 

juga dirasakan masyarakat biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini, 

misalnya pak Tarmuji yang warungnya rusak akibat terkena lemparan batu pada saat kedua 

pengikut perguruan ini terlibat bentrokan.       
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KESIMPULAN 

Konflik merupakan sebuah hal yang sangat wajar yang dialami oleh hampir seluruh elemen 

manusia yang ada di dunia ini. Jika kita jeli, konflik tersebut sebenarnya bisa dikelola walau 

terkadang konflik memang sengaja dimunculkan tetapi terkadang konflik memang tidak 

sengaja dimunculkan, artinya konflik tersebut muncul alami. 

 Dalam penelitian ini, untuk mengelola konflik sendiri dibutuhkan sebuah dinamika 

konflik yang harus kita petakan , kita tipologikan dan kita analisis. Dalam memunculkan 

dinamika konflik, pengunaan analisis konflik prakmatis yang terdiri dari pembacaan sejarah 

hasil pemetaan konflik, tipologi konflik dan tahap-tahap analisisnya, dapat menghasilkan 

sebuah resolusi konflik yang diharapkan bisa menjadi embrio solusi terhadap ratusan bahkan 

ribuan konflik yang terjadi di Idonesia.Dalam dinamika konflik, perlu adanya tahapan-

tahapan untuk menganalisis konflik tersebut sehingga resolusi konflik dapat ditemukan serta 

embrio-embrio konflik kedepan dapat diredam. Tahapan-tahapan tersebut meliputi 

prakonflik,konfrontasi, krisis dan pasca konflik (Fisher : 2001) 

 Dalam penelitian ini pula dapat diketahui jika dinamika konflik yang terjadi dalam 

konflik antar perguruan silat Setia Hati Terate dengan perguruan silat Setia Hati Tunas 

Mudah Winongo di Madiun adalah sebagai berikut: 

 Sebelum terjadinya konflik kedua perguruan ini menyatu dengan nama perguruan silat 

SETIA HATI yang didirikan oleh Ki Ngabehi Soeryodiwiryo atau biasa disebut 

Eyang Soeryo, dimana Eyang Soeryo tersebut memiliki dua orang murid kesayangan.  

 Konflik mulai terjadi pada saat Eyang Soeryo meninggal dunia, dimana konflik 

tersebut dimotori oleh dua murid kesayangan beliau, setelah Eyang Soeryo meninggal 

akhirnya perguruan silat SETIA HATI terpecah menjadi dua yaitu perguruan silat 

Setia Hati Terate dengan perguruan silat Setia Hati Tunas Muda Winongo, konflik 
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kedua perguruan tersebut berpangkal dari perbedaan penafsiran dan klaim kebenaran 

paham ke Setia Hati an dari kedua perguruan tersebut, sehingga mereka saling 

mengakui bahwa ajaran mereka adalah ajaran Setia Hati yang asli, sehingga konflik 

tersebut merambah sampai ke pengikut masing-masing perguruan hingga sekarang, 

sehingga para pengikut dari kedua perguruan tersebut penuh rasa benci satu sama lain, 

rasa benci yang tertanam dari setiap pengikut perguruan, sehingga permasalahan 

sedikit saja yang melibatkan kedua perguruan silat ini bisa menimbulkan bentrokan.  

 Berbagai permasalahan dapat memicu terjadinya bentrokan antar kedua perguruan 

silat ini, misalnya informan pertama yang mengaku pernah terlibat bentrokan hanya 

karena membela teman satu perguruan yang terlibat masalah dengan anggota dari 

perguruan SH Winongo,  informan kedua yang mengaku pernah terlibat dalam 

bentrokan hanya karena kesalah pahaman pada saat menyaksikan konser musik, 

informan ketiga yang pernah terlibat dalam perkelahian karena dilempari batu oleh 

anggota SH Terate pada saat konfoi di jalan dan informan keempat yang pernah 

terlibat bentrok karena mereka dihadang oleh sekelompok anggota SH Terate untuk 

diajak berduel. 

 Konflik antar perguruan ini tidak hanya merugikan kedua bela pihak yang terlibat 

dalam konflik, tetapi juga membuat suasana menjadi tidak nyaman serta memberikan 

kerugian terhadap orang yang tidak memiliki sangkut paut terhadap permasalahan 

tersebut. 

 Upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh ketua perguruan yang difasilitasi oleh 

aparat kepolisian tidak berjalan dengan maksimal, keakraban hanya terjadi pada elit-

elit atas saja hal ini berbanding terbalik dengan pengikut perguruan silat tingkat 

bawah dimana permasalahan sedikit saja bisa menimbulkan perkelahian. 
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 Jenis konflik yang terjadi pada perguruan silat Setia Hati ini merupakan konflik 

Horizontal, konflik horizontal sendiri adalah konflik yang terjadi antara masyarakat 

dengan masyarakat. 

 Sementara tipe konflik yang melibatkan kedua perguruan ini merupakan tipe konflik 

terbuka, hal ini ditunjukkan dengan seringnya perkelahian yang melibatkan kedua 

pengikut perguruan silat tersebut.  

Saran 

Peneliti ini tentunya memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi 

isi. Oleh karena itu peneliti memberikan saran diantaranya: 

 Perlu tindakan tegas dari aparat kepolisian terhadap pelaku konflik antar 

kedua perguruan, misalnya dengan memberikan hukuman yang berat terhadap 

pelaku kerusuhan sehingga memberikan efek jera bagi kedua pengikut 

perguruan yang sering terlibat konflik. 

 Pemerintah daerah setempat harus menciptakan situasi sosial yang dapat 

membuat terciptanya perdamaian, misalnya dengan mengelar kejuaraan 

pencak silat yang memperebutkan piala Bupati, yang dimana pesertanya 

adalah semua perguruan silat yang ada diwilayah Madiun. 

 Para perguruan atau ketua dari masing-masing perguruan silat bisa 

memberikan arahan atau bahkan sangsi yang tegas terhadap murid(warga) 

yang melakukan tindakan kekerasan, misalnya dengan menarik kartu tanda 

anggota(KTA) bagi setiap anggota yang melakukan tindakan kerusuhan. 
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