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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu 

mengharapkan adanya suatu keselarasan dalam setiap aspek kehidupan demi 

terciptanya suasana aman, damai, tertib, dan nyaman. Namun demikian kita masih 

sering melihat adanya kenyataan konflik horizontal antar kelompok di negeri ini. 

Menurut Ramlan Subakti, “konflik adalah perbedaan pendapat, perdebatan, 

persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan 

atau mempertahankan nilai-niai”.1 Pertentangan yang terjadi dalam sebuah 

kehidupan sosial bisa pula terjadi karena adanya kemajemukan secara horizontal 

dalam masyarakat itu sendiri, dengan kata lain pertentangan ini ialah bersumber 

dari perbedaan yang ada dalam masyarakat, konflik yang kemudian terjadi dari 

akar persoalan yang demikian disebut dengan konflik horizontal. Dengan kata lain 

“konflik horizontal adalah konflik antar individu atau kelompok yang diakibatkan 

adanya kemajemukan horizontal. Seperti konflik antar suku, agama, ras, daerah, 

kelompok, profesi dan tempat tinggal”.2 

“Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, 

pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik 

sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, 

                                                

1  Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 
Hal. 8. 
2 Ibid, hal. 243. 



2 

 

masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, dan 

masalah kekuasaan, tetapi emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya 

konflik.”3 Berdasarkan pemaparan beberapa tokoh di atas, dapat kita ketahui 

bahwa sebuah konflik dalam hubungan sosial masyarakat dapat terjadi karena 

banyak faktor, dan bahwa konflik yang demikian itu dapat muncul kapan saja dan 

di mana saja terlebih lagi dengan keadaan masyarakat kita yang sangat beragam 

dengan berbagai kemajemukan suku, agama, budaya, adat-istiadat, ras dan latar 

belakang sosial yang sangat kompleks. 

Konflik horizontal antar kelompok masyarakat apabila dibiarkan dapat 

berpotensi menjadi semakin luas yang tidak menutup kemungkinan dapat 

mengancam stabilitas nasional akibat terganggunya persatuan dan kesatuan 

kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Tujuan manusia yang hidup 

bardampingan secara harmonis dan berimbang adalah merupakan impian setiap 

manusia. Konflik haruslah diakhiri dengan suatu ketegasan dan proses hukum. 

Tidak ada satu manusia-pun di dunia ini yang menghendaki keadaan dirinya 

dalam keadaan terancam, yang selalu diselimuti oleh rasa takut atas tekanan 

psikologis, keselamatan diri dan keluarga, harta, hak-hak anak dan hak-hak yang 

lainnya. Setiap orang tetap menginginkan dirinya mendapatkan kebebasan dari 

rasa takut yang tercipta sebagai resiko hidup bermasyarakat. 

Salah satu contoh konflik sosial secara horizontal yang terjadi di negeri ini 

ialah konflik antar perguruan silat di Jawa Timur, lebih tepatnya ialah konflik 

                                                

3 Mohammad Noer& Firdaus Syam. 2008. Peran Serta Masyarakat dan Negara dalam 
Penyelesaian Konflik di Indonesia. Jurnal Politik Volume 4, No. 2/2008. Hal. 424. 
http://www.scribd.com/doc/68448043/P-421-442-Peran-Serta, diakses tanggal 9 November 2013. 
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antara perguruan silat Setia Hati Terate (SHT) dan Setia Hati Tunas Muda 

Winongo (SHW). Konflik antara kedua perguruan silat ini sudah terjadi sejak 

lama, yaitu sekitar tahun 1944.4 Konflik antara kedua perguruan silat tersebut 

dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya ialah sebagai berikut5: 

1. Konflik Setia Hati Terate (SHT) dan Setia Hati Winongo (SHW) 
dimulai setelah Ki Ngabehi Soerodiwiryo, pendiri ajaran ke-SH-an 
meninggal pada tanggal 10 November 1944 dalam usia 75 tahun. 
Dugaan tersebut didasarkan pada satu keyakinan bahwa ketika 
seseorang yang ditokohkan dalam suatu organisasi tidak ada, apalagi 
dalam dunia persilatan, maka besar kemungkinan mereka yang masih 
ada akan berebut kekuasaan dan pengaruh. 

2. Sepeninggal Eyang Soero, SH terpecah menjadi dua, yaitu : SH Terate 
dengan basis pendukung dari daerah pinggiran dan pedesaan dengan 
pusatnya di desa Pilangbangau dan SH Winongo dengan basis wilayah 
perkotaan dengan pusatnya di desa Winongo,tempat dimakamnya Ki 
Soero. Tokoh pendiri SH Terate adalah Ki Hajar Harjo Utomo, 
sedangkan pendiri SH Winongo adalah R. Djimat Hendro Soewarno. 
Dari sini seolah ada klaim kebenaran (social identify theory) dari pihak 
masing-masing. Setia Hati Terate menganggap bahwa dirinya adalah 
penerus aliran SH yang sebenarnya, sementara Setia Hati Winongo 
juga menganggap dirinya penerus ajaran SH yang didirikan sejak 
1903. 
 

Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo awalnya merupakan satu 

perguruan. Seperti yang dilansir dalam berita di www.antarajatim.com, sebagai 

berikut6: 

Beberapa sumber menyebutkan bahwa kedua perguruan tersebut 
awalnya merupakan satu perguruan pencak silat yaitu Setia Hati yang 
diawali dengan berdirinya Sedulur Tunggal Kecer (STK) oleh Ki Ngabei 
Soero Diwiryo dari Madiun pada tahun 1903. Pada tahun tersebut Ki 
Ngabei belum menamakan perguruannya dengan nama Setia Hati, namun 
masih bernama "Joyo Gendilo Cipto Mulyo" dengan hanya memiliki 
delapan orang siswa. Organisasi silat tersebut mendapat hati di kalangan 

                                                

4 Yunita Puspita Sari. Konflik SH Winongo dan SH Terate. http://www.scribd.com/doc/168732679/ 
Konflik-SH-Winongo-Dan-SH-Terate, diakses tanggal 7 November 2013. 
5 Ibid. 
6 Louis Rika. Memutus Rantai Penyebab Tawuran. http://www.antarajatim.com/lihat/berita/96623/ 
memutus-rantai-penyebab-tawuran, diakses tanggal 8 November 2013. 
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masyarakat sekitar tahun 1917, yang mana Joyo Gendilo Cipto Mulyo 
melakukan demonstarsi silat secara terbuka di alun–alun Madiun dan 
menjadikannya sebagai perguruan yang populer di kalangan masyarakat 
karena gerakan yang unik, penuh seni, dan bertenaga. 

Pada tahun 1917 juga, Joyo Gendilo Cipto Mulyo berganti nama 
dengan Setia Hati (SH) hingga akhirnya pendiri perguruan yakni Ki 
Ngabei Soero meninggal pada tahun 1944 dalam usia 75 tahun. Almarhum 
meninggalkan wasiat supaya rumah dan pekarangannya diwakafkan 
kepada Setia Hati. Ki Ngabei Soero dimakamkan di Kelurahan Winongo, 
Kota Madiun, dengan batu nisan granit. Dan oleh berbagai kalangan, 
makam Ki Ngabei dijadikan pusat dari perguruan Setia Hati. Namun, pada 
Tahun 1922 murid terkasih Ki Ngabei Soero, Ki Hadjar Hardjo Oetomo, 
telah mendirikan Setia Hati Terate sebagai respon untuk mengembangkan 
pencak silat dengan ideologi SH. 

Pecahnya SH yang dimotori oleh murid kesayangan Ki Ngabei Soero 
tersebut, mengakibatkan SH terbagi dalam dua wilayah teritorial yaitu SH 
Winongo yang tetap berpusat di Kelurahan Winongo dan SH Terate 
berpusat di Kelurahan Pilangbango, Kota Madiun. Konflik kedua murid 
merambat sampai tingkat bawah hingga sekarang yang dipenuhi rasa 
dendam satu sama lain. Perpecahan kedua perguruan tadi juga terletak 
dalam strategi pengembangan ideologi, dimana Winongo lebih bersifat 
eksklusif, sedangkan Hardjo Utomo ingin membangun SH yang lebih bisa 
diterima masyarakat bawah guna melestarikan perguruan. 

Kedua perguruan tersebut saling mengklaim kebenaran pembawa nilai 
ideologi SH yang orisinil dan menganggap dirinya yang paling benar. 
Klaim kebenaran ini terus-menerus direproduksi sehingga membuat para 
kalangan pengikut level bawah atau murid baru memiliki doktrin 
perguruan silatnya paling benar dan lainnya dianggap salah dan 
pengkhianat. Meski praktiknya berbeda di lapangan, namun, kedua 
petinggi perguruan silat ini menolak jika disebut-sebut saling berseteru. 
Mereka mengklaim, PSHT dan PSH Winongo adalah saudara yang sama-
sama memiliki satu aliran, yakni Setia Hati. 

"Semua perguruan itu saudara. Tidak ada musuh bebuyutan, dan kami 
tidak pernah mengajari tentang adanya musuh bebuyutan pada anggota 
baru atau muda," ujar Ketua PSH Winongo, RM Agus Wiyono Santoso. 
Pihaknya menilai, perseteruan yang kerap terjadi antara dua perguruan 
silat ini dimotori oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 
kepentingan pribadi. Hal ini terbukti, saat tidak berlangsungnya Suran 
Agung dan halalbihalal, hubungan keduanya cukup baik dan tidak ada 
bentrokan. "Terkait adanya aksi perusakkan yang dilakukan oleh oknum 
anggota, saya menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pihak kepolisian 
untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Agus. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PSHT H. Tarmadji 
Boedi Harsono. Pihaknya sangat menghormati keberadaan perguruan silat 
lainnya dan merasa tidak ada masalah. "Kami tidak ada dendam dan benci 
dengan perguruan silat lain. Bentrokan yang terjadi adalah murni karena 
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oknum yang tak bertanggungjawab. Ini karena seluruh perguruan pencak 
silat pada dasarnya tidak membenarkan adanya kekerasan," ujar Tarmadji. 
Kedua perguruan mengaku terus melakukan komunikasi, untuk meredam 
adanya bentrokan di tingkat bawah, serta menjelaskan tidak adanya 
permusuhan antara perguruan. Komunikasi ini juga diwujudkan dengan 
penandatanganan nota kesepakatan antara pihak kepolisian dengan kedua 
perguruan pencak silat SH Winongo dan SH Terate, agar menggelar setiap 
acara perguruan dalam keadaan tertib dan damai. Dalam nota 
kesepahaman tersebut tertulis perjanjian masing-masing anggota 
perguruan pencak silat untuk saling menaati aturan yang telah disepakati 
guna menjaga keadaan Madiun sekitarnya yang kondusif serta penindakan 
secara tegas sesuai hukum yang berlaku bagi setiap pihak yang 
melanggarnya. Terlepas dari apapun penilaian para petinggi perguruan 
silat tersebut, bentrokan atau tawuran antarpesilat anggota muda itu 
membuat resah warga. 
 

Dari beberapa paparan data di atas, dapat kita ketahui bahwa awal terjadinya 

konflik antar kedua perguruan silat tersebut terjadi di daerah Madiun. Akan tetapi 

seiring dengan perkembangan perluasan teritori keanggotaan masing-masing 

perguruan, konflik antara SHT dan SHW meluas ke beberapa daerah sesuai 

dengan teritori basis keberadaan mereka seperti; Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Kediri, Jombang, dan Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Konflik antara kedua 

perguruan silat ini di beberapa daerah sering kali melibatkan aksi kekerasan 

hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan perusakan beberapa fasilitas 

umum milik warga di sekitar lokasi konflik.  

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur merupakan salah satu basis massa dua 

perguruan silat ini.  Hingga tahun 2013 ini telah terjadi sederetan kasus konflik 

dengan kekerasan antara anggota perguruan silat SHT dan SHW hingga 

mengakibatkan jatuhnya korban dan meresahkan warga sekitar. Anggota kedua 

perguruan yang terlibat dalam konflik dengan kekerasan ini rata-rata adalah 
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anggota-anggota yang masih muda yang terus meluas dari daerah ke daerah dan 

seolah sudah menjadi tradisi diantara keduanya.  

Dalam hal penanganan konflik seperti yang dijelaskan di atas, tentu 

membutuhkan sebuah tindakan hukum yang tepat dan tegas dalam upaya 

penyelesaiannya. Peran aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak 

Kepolisian Kabupaten Nganjuk sudah barang tentu memilliki peran yang penting 

dalam menyelesaikan konflik horizontal terkait. Hal ini sesuai dengan fungsi 

Kepolisian dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian: “Fungsi 

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”7 

Melalui penulisan hukum ini, penulis hendak melakukan penelitian terkait 

kasus konflik horizontal antara perguruan silat Setia Hati Terate dengan Setia Hati 

Tunas Muda Winongo di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur  dengan memfokuskan 

perhatiannya pada aspek upaya pihak Kepolisian Kabupaten Nganjuk dalam 

penyelesaikan kasus konflik tersebut. Judul yang dipilih oleh penulis dalam 

penulisan hukum ini ialah Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran Kepolisian dalam 

Menangani Konflik Horizontal antar Perguruan Silat di Kabupaten 

Nganjuk-Jawa Timur (Studi Kasus Konflik antara Perguruan Silat Setia 

Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo). 

 

                                                

7 Pasal 2, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik horizontal antara perguruan 

Silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo di 

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur? 

2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menangani konflik horizontal antara 

perguruan silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo di 

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur? 

3. Apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan kasus konflik antar 

perguruan silat di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik horizontal antara 

perguruan Silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo di 

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan 

oleh Kepolisian dalam menangani konflik horizontal antara perguruan silat 

Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda Winongo di Kabupaten 

Nganjuk Jawa Timur. 

3. faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganan kasus konflik 

antar perguruan silat di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan 

yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan 

yang diharapkan dari penelitian ini. 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi tentang 

konflik horizontal antara SHT dan SHW di Kabupaten Nganjuk 

dalam perspektif yuridis sosiologis. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum pidana pada khususnya. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat  luas 

mengenai tinjauan yuridis sosiologis  konflik horizontal antara SHT 

dan SHW baik dalam hal yang berkaitan dengan latar belakang 

konflik, upaya pihak kepolisian yang dapat dilakukan, hingga 

kendala-kendala dalam penanganan konflik terkait. 

b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

aparat kepolisian dalam menangani dan mencegah konflik horizontal 

di masyarakat. 
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c. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, 

serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama 

studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang 

ilmu hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

studi kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) di bidang ilmu hukum.  

2. Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat 

mampu memahami dan terpacu untuk bersama-sama menegakkan  hukum 

yang seadil-adilnya sekaligus mencegah terjadinya konflik horizontal di 

tengah masyarakat dalam upaya mempertahankan dan memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

secara sosiologis atas akar konflik horizontal yang melibatkan dua 

perguruan silat yaitu SHT dan SHW di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, 

sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam penaganan konflik terkait 

dalam upaya menjalankan fungsi Kepolisian untuk menjamin keamanan dan 

ketertiban dalam masyarakat seusuai amanat undang-undang. 
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4. Bagi Mahasiswa 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi para 

mahasiswa untuk menambah pengetahuan baru mengenai studi kasus yang 

diangkat. Dengan demikian para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan 

ilmu hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum 

di Indonesia sebagai pengabdian konkrit di tengah masyarakat kelak. 

F. Metode Penelitian 

F.1. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan8 bersifat Yuridis 

Sosiologis. Yuridis artinya melihat apa hukumnya (law in the book) dan 

sosiologis artinya melihat bagaimana kenyataannya (law in action). Pendekatan 

yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan 

timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial yang lain.9 

Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam (in depth) dan nyata 

terhadap sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial.10 Untuk 

melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti  beserta hasil penelitian 

yang diperoleh dalam hubungannya aspek-aspek hukumnya serta mencoba 

mempelajari realitas empiris dalam masyarakat. Dalam hubungan ini 

karakteristik khusus dari analisis-analisis hukum mencoba untuk 

menghubungkan  antara hukum dan perilaku sosial.11 

                                                

8 Soerjono Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum (Cet II). Jakarta. CV. Rajawali. Hal. 6. 
9 Ibid. 
10 Bambang Waluyo. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 16. 
11 Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia 
Indonesia. Hal. 34. 
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F.2. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer “adalah jenis data dalam bentuk dokumen tertulis, file, 

informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/ 

pertama.”12 Dalam penulisan hukum ini, data primer yang digunakan oleh 

penulis lebih kepada data hasil wawancara berupa informasi dan dokumen-

dokumen tertulis dari sumber-sumber utama terkait dengan konflik horizontal 

yang terjadi di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur antara SHT dan SHW. 

Sumber-sumber utama terkait dalam penelitian ini ialah masyarakat sekitar 

lokasi terjadinya konflik, tokoh-tokoh yang berhubungan secara langsung 

dengan obyek penelitian, dan pihak Kepolisian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder “adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, 

file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari 

sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain).”13 

Dalam penulisan hukum ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti 

berupa dokumen-dokumen tertulis, informasi, dan pendapat-pendapat dari 

sumber-sumber lain (diluar sumber utama dalam data primer) yang 

berhubungan dengan obyek penelitian.  

3. Data Tersier 

Data tersier “adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku 

                                                

12 _____. 2012. Pedoman Penulisan Hukum. Malang. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. Hal. 18. 
13 Ibid. 
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yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary, dan lain-lain.14 

F.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menunjang analisa penulis 

dalam penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara: 

1. Wawancara 

Sasaran wawancara (responden) dalam pengumpulan data ini adalah 

pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Yakni para pihak yang 

berhubungan dengan kasus konflik horizontal yang terjadi di Kabupaten 

Nganjuk Jawa Timur antara SHT dan SHW, dan secara lebih khusus 

mengenai peran Kepolisian dalam penyelesaian kasus tersebut. Pihak-

pihak tersebut diantaranya ialah: 

a. Polres Kabupaten Nganjuk-Jawa Timur, Kasat Reskrim Polres 

Nganjuk Ajun Komisaris Polisi Deddy Iskandar, SH; MH, NRP 

74040782. 

b. Masyarakat sekitar lokasi konflik, termasuk tokoh masyarakat yang 

memiliki hubungan secara langsung dengan obyek penelitian. 

Adapun tokoh masyarakat yang diwawancarai penulis adalah Ketua 

Ranting Setia Hati Terate Kabupaten Nganjuk Nur Wisnu 

Banrawan S.Sos, MM; dan Joyo Suwignyo yang merupakan salah 

satu tokoh masyarakat (yang dituakan) yang tinggal di sekitar 

lokasi konflik. 

 
                                                

14 Ibid. 
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2. Kepustakaan 

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang 

dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, 

artikel hukum, karya ilmu hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan 

konflik horizontal, secara khususnya terkait dengan peran pihak 

Kepolisian dalam menangani kasus konflik horizontal, secara lebih khusus 

adalah konflik antara SHT dan SHW. 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen yang dimaksud di sini adalah studi dokumen 

mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan untuk 

melakukan analisa atas studi kasus yang diteliti, yang dalam penyajiannya 

akan dicantumkan di dalam penulisan hukum yang dibuat. Perundang-

undangan yang dimaksud di atas antara lain ialah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981-Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

4. Studi Internet 

Merupakan pengkajian informasi yang bersumber dari internet yang 

telah dipublikasikan terkait dengan studi kasus konflik horizontal antara 
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SHT dan SHW, termasuk di dalamnya ialah mengenai peran pihak 

Kepolisian dalam menangani kasus tersebut. 

F.4. Teknik Analisa 

Teknik analisa data dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif kualitatif. 

Di dalam studi keilmuan hal yang demikian lazim digunakan dalam 

“paradigmatic point of view”. Seluruh penelitian kualitatif mempunyai 

kecenderungan untuk mendeskripsikan dan membuat jelas fenomena sosial yang 

penuh makna oleh cara pandang atau paradigma.15 “Metode kualitatif yaitu 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.”16  

Adapun pertimbangan menggunakan metode kualitatif didasarkan atas 

pertimbangan, yaitu:  

1. Penyesuaian penelitian kualitatif lebih mudah, apabila berhadapan 

dengan kenyataan obyektif dalam masyarakat. 

2. Metode ini mengajukan secara langsung hakekat hubungan antara 

peneliti dan responden. 

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang 

dihadapi. 

                                                

15 Sanapiah Faisal. 1990. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang. Y. A3. Hal.  2. 
16 Ibid. 
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Sifat deskriptif penelitian ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam 

memberi gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode 

penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu evaluasi dan 

interpretasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa 

interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum. Di samping bersifat deskriptif 

analisis, penelitian ini juga bersifat eksplanatoris, karena peneliti akan menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 

F.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing 

bab terbagi dalam beberapa sub bab sehingga mempermudah pembaca untuk 

memahami secara lebih detail mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab. 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah,     

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan  penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai  kajian pustaka yang berhubungan 

dengan studi kasus penelitian sebagai landasan teoritik 

untuk melakukan analisa dalam penelitian ini. Bagian 

pertama bab ini menguraikan tinjauan umum tentang 

konflik yang terdiri dari beberapa bagian yaitu teori 

konflik, konflik horizontal dalam masyarakat sosial, 

manajemen konflik sosial dalam masyarakat. Bagian 
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selanjutnya dari bab ini membahas mengenai fungsi dan 

peran kepolisian dalam penegakan hukum di masyarakat. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil peneletian sekaligus analisa dan 

pembahasan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan 

selama proses penelitian berlangsung berdasarkan metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Bagian pertama bab ini 

membahas mengenai latar belakang sejarah konflik 

horizontal antar kelompok perguruan silat Setia Hati Terate 

dan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Bagian kedua bab III 

dalam penulisan hukum ini membahas mengenai upaya 

pihak kepolisian dalam menangani konflik horizontal antara 

perguruan silat  Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas 

Muda Winongo di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Bagian 

terakhir bab ini membahasa mengenai faktor-faktor yang 

menjadi kendala dalam penanganan kasus konflik 

horizontal antara perguruan silat  Setia Hati Terate dan 

Setia Hati Tunas Muda Winongo di Kabupaten Nganjuk 

Jawa Timur. 

BAB IV  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan 

pengumpulan data dan hasil analisa dari bab sebelumnya. 




