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ABSTRACT 
A study entitled Conflict Resolution of Inmate Drug Case in Rutan Klas I 

Surabaya is a qualitative descriptive research by attaching phenomenology 
approach to determine the conflict management conducted by prisoner when they 
were in prison. The data collecting method applied is interview to informant that has 
become a prisoner and involved in a feud during in prison. Triangulation source is 
used for data validity technique. 

The result of the study on prisoner management conflict is considered success. 
It is caused by the two informants experiencing bad conflict. While that one knows 
the emotional conflict. In overcoming the conflict, the three informants have a similiar 
answer; ask solution to another person (third person). The cause is the existence of 
competition, misunderstanding, and resenment. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Pada zaman sekarang, masyarakat Indonesia lebih fanatik kepada budaya 
dari daerah mereka berasal, meskipun itu dilakukan pada individu atau kelompok di 
daerah tertentu. Budaya berasal dari bahasa sanksekerta yang berartikan hasil akal 
atau pemikiran. Budaya selalu berkembang secara turun temurun dan kental akan 
khas daerah dimana budya itu berasal. Bahkan mereka berani mati untuk membela 
budaya mereka. sering kita melihat dibeberapa media tentang konflik antar warga 
dan antar suku. Tidak ada yang mampu untuk meredam emosi jika salah satu pihak 
merasa dilecehkan dalam perspektif budaya, contohnya agama, tradisi, dan gaya 
kehidupan sehari-hari. Konflik sebenarnya tak perlu dihindari. Penting bagi semua 
individu agar menjaddi pembelajaran.  

Individu atau kelompok yang memiliki tingkat akademis yang tinggi mencoba 
memaparkan pengertian budaya atau kebudayaan yang begitu beragam di 
Indonesia. Seperti pendapat Prof. Burhan Bungin dalam bukunya “Sosiologi 
Komunikasi” bahwa kebudayaan adalah hasil nyata dari proses sosial yang 
dijalankan oleh manusia bersama masyarakatnya. Sudah jelas bahwa ketegangan 
yang mengatas namakan budaya terjadi meliputi kelompok-kelompok besar. Begitu 
beragamnya budaya yang ada di Indonesia membuat rasa toleransi kita sebagai 
warga dalam negara yang memiliki seribu budaya lebih ditingkatkan lagi agar konflik 
yang muncul seperti intimidasi dan diskriminasi tidak terulang lagi. (Burhan Bungin, 
2006 : 52) 

Sering kita dengar di beberapa media tentang konflik di Indonesia terjadi 
dengan perbedaan prinsip atau perbedaan latar belakang budaya sebagai 
pemicunya. Sistem adopsi dari agama ataupun tradisi leluhur belumlah jaminan 
untuk hidup dalam damai. Tak pandang kapan, siapa, dan dimana konflik terkait 
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budaya sering terliput oleh media. Antar agama, antar suku, dan antar negara sudah 
tak asing lagi bagi kita melihat subyek dan obyek dalam konflik tertentu, tak 
terkecuali rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Hampir 
setiap hari, ada saja penghuni baru yang melanggar hukum mulai dari pelanggaran 
ringan hingga pelanggar berat. Berasal dari daerah yang berbeda, tentu juga budaya 
yang berbeda.  

Konflik yang terjadi karena perbedaan budaya yang berbeda ini sering kali 
terjadi dibanyak sekali lingkungan yang didalamnya tinggal banyak orang dengan 
latarbelakang budaya yang berbeda. Salah satunya adalah di rutan. Rutan 
merupakan  kependekan dari rumah tahanan merupakan sebuah lingkungan yang 
didalamnya adalah narapidana dari beberapa daerah, beberapa suku dan ras, dan 
juga memiliki perbedaan dalam kebudayaan. Narapidana yang merupakan 
pelanggar hukum juga akan pasti mengalami konflik internal maupun eksternal di 
dalam rutan. Konflik internal maksudnya adalah konflik yang terjadi di dalam sel, 
konflik ini bisa terjadi dengan teman sesama narapidana dalam satu sel. Konflik 
eksternal sendiri adalah konflik ketegangan yang terjadi antar sel atau antar blok. 
Perbedaan pandangan hidup dan kesalah pahaman merupakan salah satu faktor 
yang bisa memicu adanya konflik. Emosi yang keluar dalam diri individu menjadi 
tolak ukur terjadi konflik. 

Penulis mencoba menginga tentang konflik besar beberapa waktu lalu yang 
terjadi di lapas ataupun rutan. Korban dan kerugian telah nyata bermunculan akibat 
tragedi memilukan tersebut, akan tetapi ada sisi yang menjadi alasan penulis untuk 
meneliti salah satu faktor yang bisa jadi berkenaan tentang hal itu. Masalah umum 
yang sering terdengar adalah saling mengklain dan saling menguasai di beberapa 
aspek dalam penjara, serta mengedepankan keinginan ego pribadi dan beberapa 
golongan. Situasi dan kondisi tentang kehidupan di rutan dengan banyaknya ragam 
budaya menuntut agar seluruh elemen di dalam rutan untuk lebih dewasa menyikapi 
perbedaan tersebut. Bukan tidak mungkin, alih-alih menjadi rumah taubat, rutan 
berubah menjadi tempat terciptanya konflik yang melibatkan individu atau kelompok 
yang memiliki budaya berbeda atau bahkan konflik antar budaya yang melibatkan 
individu atau kelompok. Rutan (rumah tahanan) dan Lapas (lembaga 
pemasyarakatan) adalah tempat yang ditujukan bagi individu-individu yang 
melanggar hukum. Tujuan terpentingnya adalah agar nantinya efek jera saat berada 
di rutan ataupun lapas akan ampuh mengembalikan pelanggar hukum pada jalan 
yang benar. Contoh konflik narapidana di Rutan Kelas I Surabaya pada tahun 2012 
yang lalu. Konflik ini melibatkan narapidana Blok A dan Blok B yang dipicu karena 
masalah utang piutang. Perkelahian antar dua narapidana kasus narkoba ini 
merembet hingga menimbulkan kericuhan antar blok. Menurut surat kabar SINDO, 
dampak perkelahian ini akhirnya pihak yang berwajib memindahkan enam 
narapidana yang terlibat ke LP Lowokwaru, Malang dan LP Porong. Di Rutan 
Medang tersebut juga terdapat fenomena yang mungkin terdapat di beberapa Rutan 
atau Lapas yang lain. Fenomena tersebut adalah adanya sebuah kelompok garis 
keras, dimana kelompok ini yang seakan-akan menjadi “kerajaan” di dalam Rutan 
atau Lapas. Kelompok garis keras di ketuai oleh Mat Tawi asal Madura. Beliau 
seakan menjadi sesepuh bagi para narapidana yang harus menghormatinya di 
Rutan Medaeng. Fenomena ini semakin menguatkan penulis untuk melakukan 
penelitian pada narapidana yang kemungkinan besar indikasi konflik semakin besar, 
seperti adanya tindak intimidasi bagi para narapidana yang tidak patuh atas perintah 
dari ketua garis keras tersebut dan cara bagi narapidana untuk memilih strategi 
manajemen konflik agar meminimalisir terjadinya konflik. 
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Karena rumitnya beberapa hal mengenai prosedur untuk mewawancarai para 
narapidana yang masih berada di dalam penjara, akhirnya peneliti memutuskan 
untuk mendapatkan informasi tentang manajemen konflik para narapidana ini 
melalui narapidana yang sudah hidup bebas dilingkungannya masing-masing. Para 
mantan narapidana selaku subyek bagi penulis  akan memberikan data-data yang 
penting tentang manajemen konflik selama masih berstatus terpidana. Apakah 
cukup dengan bermusyawarah, atau adakah strategi dalam menyelesaikannya. Jika 
ada strategi dalam penyelesaiannya, strategi seperti apakah yang pernah dilakukan 
narasumber sewaktu berada di dalam rutan. Tentu saja penyelesaian terjadinya 
konflik harus tetap memperhatikan latar belakang budaya bagi yang terlibat konflik. 
Penyesuaian ini gunanya agar tidak ada rasa berat sebelah. Dimana seperti yang 
kita ketahui, beberapa suku daerah memiliki watak individu yang keras. Juga 
mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang pluralis. Serta seharusnya semua 
individu mengerti dan paham akan pengatasan tentang konflik. Pada penelitian kali 
ini, penulis lebih mengkerucutkan subyek penelitian. Penulis memilih informan 
mantan narapidana yang terjerat kasus narkoba. Para narapidana sesama kasus 
narkoba di Rutan Klas 1 Surabaya memiliki hubungan yang lebih erat. Pernyataan 
tersebut didapatkan melalui pengalaman pribadi penulis dalam melakukan 
observasi. Keeratannya berupa solidaritas antar sesama narapidana kasus narkoba, 
saling membantu, dan saling menjaga kualitas komunikasi. 

Sesuai dengan latarbelakang masalah diatas, konflik di Rutan ini menjadi 
menarik untuk diteliti, karena didalam rutan yang notabene dihuni oleh orang-orang 

yang memiliki masalah hidup, konflik akan lebih rentan terjadi antara mereka. 
Penelitian ini berjudul Penyelesaian Konflik Narapidana Kasus Narkoba Di Rutan 
Klas I Surabaya. 

Dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 
“Bagaimanakah penyelesaian konflik yang dilakukan narapidana kasus narkoba saat 
mereka masih menjadi penghuni Rutan Klas I Surabaya ?”. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah. Pertama, 
Konflik Para ahli sosiologi mengemukakan, konflik merupakan bagian dari suatu 
proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Gillin and 
Gillinmengklasifikasikan pertentangan atau pertikaian (conflict) sebagai salah satu 
bentuk proses sosial yang dissosiatif sebagaimana persaingan (competition) dan 
kontravensi. Sedangkan proses sosial yang asosiatif di dalamnya meliputi 
akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Semua individu pasti ingin menghindari konflik. 
Akan tetapi, semua makhluk hiduppun akan merasakan yang namanya konflik tak 
terkecuali manusia. Konflik selalu dianggap antagonis oleh kebanyakan masyarakat. 
Berada di dalam titik dimana hanya ada emosi disana. Konflik juga bisa diartikan 
seperti proses sosial dimana ada perbedaan presepsi sehingga individu atau 
kelompok tertentu ingin mengungguli atau menyingkirkan individu atau kelompok 
pesaing. (Maryati – Suryawati, 2006:54).  

Dalam buku Wirawan berjudul Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, 
Aplikasi, dan Penelitian menuangkan bahwa Stephen P. Robbins (1992) menyebut 
asumsi ini sesuatu yang negatif, antara lain sebagai berikut : A. Konflik buruk. 
Konflik menimbulkan sesuatu yang buruk seperti pertentangan, perkelahian, dan 
semacamnya. B. Konflik merusak. Keharmonisan menjadi rancu, dan mengganggu 
interaksi sosial. C. Konflik sama dengan kekerasan. Mengarah pada marah, benci, 
dan lainnya. D. Konflik emosinal dan irasional. Akan menimbulkan rasa egois, 
menganggap dirinya paling benar tanpa melihat data dan fakta. E. Konflik penyebab 
stres dan frustasi. Mempengaruhi pikiran dan kejiwaan. F. Konflik sama dengan 
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perang. G. Konflik ancaman. Merasa terancam dan tidak aman. (Wirawan, 
2010:113-114). 

Didalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggali beberapa konflik-
konflik yang melibatkan narapidanaa saat berada didalam rutan dimana banyak 
sekali terpidana yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dapat dilihat 
dari lingkungan, adat, norma, ras, serta etnik. Besar kemungkinan konflik narapidana 
terjadi antar unsur budaya tersebut, misalnya antar suku atau etnik. Konflik yang 
disertai dengan kekerasan dikalangan kelompok-kelompok etnik kadang-kadang 
terjadi secara spontan, namun pada umumnya konflik yang melibatkan etnik harus 
dipandang dari kacamata yang lebih luas : bahwa konflik etnik menggambarkan 
adanya suatu perjuangan anatara berbagai kelompok etnik ikut serta dalam 
bekerjasama. 

Kedua, Sumber Konflik. Potensi konflik terjadi manakala terjadi kontak 
antarmanusia. Sebagai individu yang terorganisir dalam kelompok, individu ingin 
mencari jalan untuk memenuhi tujuannya. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya 
memenuhi tujuannya. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan 
bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau terpaksa 
terlibat dalam konflik dengan pihak lain. Berarti, dalam setiap masyarakat, selalu ada 
peluang sangat besar bagi terjadinya kompetisi dan konflik. Karena acap kali hasil 
konflik itu buruk, maka presepsi kita tentang konflik cenderung negatif. Harus diingat, 
semua konflik tidak sama; kita berhadapan dengan konflik yang berbeda menurut 
level. Kita mungkin tidak sepakat dengan beberapa isu dalam keluarga, teman, dan 
rekan kerja; disini konflik seperti itu lebih mudah dipecahkan. (Liliweri, 2005 : 256) 

Banyak  yang terjadi di Rutan dan disebabkan juga oleh banyak hal, terutama 
karena para penghuni Rutan datang dari daerah yang berbeda dengan budaya dan 
karakter yang juga berbeda. Perbedaan itulah yang seringkali memicu terjadinya 
konflik antara penghuni Rutan selain hal – hal lainnya. 

Kutipan dari artikel Estu Miyarso berikut menyebutkan beberapa poin faktor-
faktor yang dapat menyebabkan konflik : A. Salah pengertian atau salah faham 
karena kegagalan komunikasi. Komunikasi yang gagal adalah kesalahan redaksi 
bagi penyampai pesan ataupun penerima pesan. B. Perbedaan tujuan kerja karena 
perbedaan nilai hidup yang dipegang. Tindakan dalam penenganan permasalahan 
yang berbeda, irama dan tempo bicara berbeda, dan waktu serta alat-alat kerja juga 
berbeda. C. Persaingan dalam hal yang terbatas seperti fasilitas. D. Masalah 
wewenang dan tanggung jawab. E. Penafsiran yang berbeda dalam hal, perkara, 
dan peristiwa yang sama. F. Kurangnya kerja sama. Teman sesama sel atau blok 
sangat minim berinteraksi, sehingga kurangnya kerja sama dapat menyebabkan 
konflik. (Estu Miyarso, 2014:3-5). Manajemen Konflik juga penting dalam 
menyelesaikan penelitian ini. Manajemen konflik dapat didefinisikan sebagai segala 
seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada 
untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Apakah tujuan tersebut berupa 
akomodasi, dominasi atau kemenangan suatu pihak. Manajemen konflik atau 
pertentangan juga diartikan sebagai kemampuan dalam mengendalikan ambiguitas 
dan paradoks yang terjadi dalam suatu konflik. Dalam penelitian yang telah 
dilakukan konflik atau pertentangan yang akan dikelola adalah konflik yang ada pada 
diri masing-masing narapidana berdasarkan karakteristiknya maupun konflik yang 
terjadi antar personal dalam suatu blok atau sel. Dimanapun kita, manajemen konflik 
perlu kita gunakan. Apalagi dalam perspektif budaya, mudah sekali konflik dapat 
terjadi. Beberapa pendekatan strategi dalam mengelola konflik, yaitu: A. Bersaing, 
bertanding, menguasai, dan memaksa. Ini merupakan pendekatan terhadap 
konflik yang berciri menang-kalah. B. Kerja sama atau menghadapi. Kedua belah 
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pihak mencari solusi pemecahan konflik secara bersama. Ini merupakan pendekatan 
konflik berciri menang-menang. C. Menghindari. Kedua belah pihak yang berkonflik 
tidak mencapai tujuan dan membiarkan konflik hilang. Ini pendekatan berciri kalah-
kalah. 

Ketiga, Teori Konflik. Teori konflik melihat masyarakat sebagai suatu sistem 
persaingan kelompok, yang menggambarkan perjuangan untuk memperoleh 
sumber-sumber materi yang mendasar. Faktor utama dibelakang pergulatan ini 
adalah masalah-masalah organisasi sosial itu sendiri atau sifat-sifat manusia 
(pembawaannya). Para penganut teori konflik berada dalam rentang waktu yang 
sangat panjang (1818-1944) dan terdiri dari para pemikir yang cukup heterogen. 
(Yemsil dan Adang, 2008 : 71). 

Teori konflik memberikan perspektif ketiga mengenai kehidupan sosial. 
Berbeda dengan para fungsionalis, yang memandang masyarakat sebagai suatu 
keseluruhan yang harmonis, dengan bagian-bagian yang bekerja bersama, para ahli 
teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang 
terlibat dalam persaingan sengit mengenai sumber daya yang langka. Meskipun 
aliansi atau kerjasama dapat berlangsung di permukaan, namun dibawah 
permukaan tersebut terjadi pertarungan memperebutkan kekuasaan. Karl Marx, 
pendiri teori konflik, menyaksikan revolusi industri yang mentransformasikan Eropa  
mengalami beberapa guncangan sosial. Melihat hal tersebut, Marx mulai 
menganalisis masyarakat dan sejarah. Saat itu, ia mengembangkan teori konflik. 
Beberapa sosiolog menggunakan teori konflik dalam konteks yang jauh lebih luas 
dari pada yang dilakukan Marx. Mereka mempelajari bagaimana konflik menembus 
setiap lapis masyarakat, entah itu kelompok kecil, suatu organisasi, suatu 
komunitas, atau seluruh masyarakat. Jika orang dalam suatu posisi berwenang 
mencoba menegakkan konformitas, yang harus mereka lakukan, terciptalah 
kemarahan dan perlawanan. Hasilnya ialah suatu perjuangan konstan di seluruh 
masyarakat untuk menentukan siapa yang memiliki wewenang atas sesuatu. 
Sosiolog Lewis Coser (1913-2003) menunjukkan bahwa konflik cenderung 
berkembang di kalangan orang yang berada dalam hubungan dekat. Orang-orang ini 
telah merumuskan cara-cara untuk mendistribusikan tanggung jawab dan hak-hak, 
kekuasaan dan imbalan. Bahkan dalam hubungan intim pun, orang senantiasa harus 
menjaga keseimbangan, dimana konflik menunggu untuk keluar dari bawah 
permukaan. (Henslin, 2006 : 18-19). 

Keempat, Fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani 
phainomai yang berarti “menampak”. Phainomenon merujuk pada “yang 
menampak”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk kedalam 
pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. 
Fenomena bukanlah dirinya seperti tampak kasat mata, melainkan justru ada di 
depan kesadaran, dan dijadikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, 
maka Fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh 
pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. 

Menurut Max Weber, inti konsep fenomenologi terletak pada makna (sinn), 
yang membedakan tindakan mannusia dari perilaku reaktif. Konsep ini membuka 
analisis terhadap pemahaman interpretatif. Weber meyakini bahwa empati, simpati, 
intuisi, dan intensionalitas merupakan hal yang esensial untuk dipahami. Ia 
kemudian mengembangkan teknik intuitif yang melibatkan bentuk identifikasi 
terhadap  emosi mereka. Sebagaimana diamini oleh Schutz, dunia sosial bagi 
Weber adalah dunia arti yang intersubjektif, dan dunia tempat terjadinya interaksi 
makna dan simbol di antara manusia.Saat ini fenomenologi lebih dikenal sebagai 
suatu disiplin ilmu yang kompleks, karena memiliki metode dan dasar filsafat yang 
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koprehensif dan mandiri, fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisahan ilmu 
sosial dari ilmu alam. Harus diakui, fenomenologi telah menjadi tonggak awal dan 
sandaran bagi perkembangan ilmu sosial hingga saat ini. Tanpanya, ilmu sosial 
masih berada di bawah cengkraman positivistik yang menyesatkan tentang 
pemahaman manusia dan realitas. Secara disiplin ilmu, fenomenologi mempelari 
struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi 
yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam 
pengalaman kita. 

Metodelogi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan realitas sosial yang terjadi 
dengan melakukan penjelajahan lebih dalam topik judul. Serta faktor-faktor apa yang 
mendukung dan menghambat proses pada topik dengan judul manajemen konflik 
narapidana medaeng. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut 
kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif bukan kuantitatif 
karena tidak menggunakan alat ukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan 
penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, 
diatur dengan eksperimen. Subjek Penelitian ini memfokusan pada mantan 
narapidana dalam penanganan dan menentukan strategi untuk menyelesaikan atau 
menghindari konflik. Narasumber berjumlah tiga orang. Narasumber ditentukan 
menurut jangka waktu penetapan hukuman yang berbeda. Objek penelitian ini 
adalah Manajemen Konflik. Bagaimana mantan narapidana menyelesaikan konflik 
dan memilih strategi ataupun pendekatan pada konflik saat masih berstatus 
narapidana. Teknik pengumpulan datanya adalah Data Primer, yaitu diperoleh dari 
penelitian lapangan yang langsung menemui para informan dan dilakukan dengan 
dua cara : A. Wawancara yang mendalam, yaitu menggunakan pedoman 
pertanyaan terhadap subjek penelitian dan informan yang dianggap dapat 
memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkenaan langsung tentang judul. 
B. Dokumentasi dengan menggunakan perekam untuk merekam hasil wawancara, 
dan kamera. Data Sekunder, pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan 
menelusuri bahan bacaan berupa jurnal, artikel, buku, dan hasil-hasil 
terkait.(Moleong, 2001 : 163-186). Data yang diperoleh di lapangan, dianalisis dalam 
bentuk deskriptif kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan hal-hal penelitian yang 
selanjutnya menganalisis data dengan cara interpretative understanding. Maksudnya 
penulis melakukan penafsiran data dan fakta yang ada kaitannya dengan 
permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan komponen 
analisis data. Analisis data yang bertujuan mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya, dan mengkategorikannya. Cara analisis data yang 
digunakan peneliti adalah model interaktif Miles dan Huberman,  didasarkan empat 
proses yang berlangsung secara interaktif. 

Validitas data. Validitas adalah suatu konsep ukuran pengukuran suatu 
variable yang menunjukkan keabsahaan data, peneliti menggunakan teknik 
pemeriksaan triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan kebsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sekedar 
pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2011 : 326). Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber, yaitu dengan 
membandingkan dan memeriksa balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 
dalam Moleong, 2004 : 330). Pada triangulasi dengan sumber, data-data penelitian 
yang diperoleh dibandingkan dan dicek kepercayaannya melalui waktu dan alat yang 
berbeda. Dalam metode kualitatif, ada beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam 
mengecek dan membandingkan data yang diperoleh, cara-cara tersebut sebagai 
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berikut : Peneliti membandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil data 
wawancara; Peneliti membandingkan pendapat yang dikatakan informan di depan 
umum dengan pendapat yang dikatakan secara pribadi; Membandingkan keadan 
dan perspektif subjektif penelitian, sepanjang penelitian dengan apa yang dikatakan 
sepanjang waktu; Peneliti membandingkan keadaan dari perspektif sumber 
informasi (informan) dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain; 
Membandingkankan antara data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 

Dari beberapa jenis Triangulasi diatas, penulis menggunakan Triangulasi 
dengan dalam penelitian yang berjudul “Penyelesaian Konflik Narapidana Kasus 
Rutan Narkoba Kelas I Surabaya”. Tentu jelas pengambilan data dari penulis 
menggunakan sistem observasi dan intervview (wawancara).(Maria Ulfa, 2014:40). 
Untuk lebih rinci, ada batasan-batasan dalam penelitian dengan bertujuan agar lebih 
mudah dipahami. Penulis meneliti tentang “manajemen konflik” yang dilakukan oleh 
“mantan narapidana ketika masih menjadi narapidana”. Mungkin beberapa hal akan 
terkait dalam penelitian ini. Hal yang kemungkinan terjadi adalah latar belakang 
budaya yang berbeda. Di luar itu adalah bukan yang diteliti oleh penulis. 

 
2. PEMBAHASAN. 
 

Persepsi dalam menanggapi konflik cukup beragam disetiap informan dalam 
penelitian ini. Ada yang hanya menanggapi saat mengetahui adanya konflik, dan 
juga menanggapi saat terlibat konflik. Konflik didalam penjara tidaklah sering terjadi, 
hanya sekedar percekcokkan antar narapidana yang dilatar belakangi oleh gurauan 
atau hal sepele lainnya, seperti bersenoggolan saat antri makanan atau pada saat 
antri mandi. Kondisi sosial juga berpengaruh terjadinya konflik yang ada di dalam 
penjara. Akan tetapi, motif dendam juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Pada 
saat Pak Sony terdaftar sebagai narapidana di Rutan Klas I Surabaya atau Rutan 
Medaeng, blok yang sering terlibat konflik adalah Blok A dan Blok C. Penyampaian 
dari Pak Sony dalam wawancara (2 Februari 2015, pukul 10:50 WIB) : 
“Konflik yang sering terjadi antara Blok C dan Blok A yang disengaja maupun 
yang tidak disengaja. Pemicunya ya bersenggolan pada saat antri makanan 
dan saat mau mandi. Tergantung situasi, terkadang konflik tersebut motifnya 
dendam. Misalnya ada masalah saat diluar, oleh orangnya ditunggu di dalam”. 

Hal senada juga disampaikan oleh informan yang kedua, Pak Rahmad, bahwa 
indikasi adanya konflik cukup kecil, karena narapidana disibukkan dengan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. Meskipun beliau sempat terlibat konflik bersifat buruk, 
akan tetapi konflik di penjara dinilainya jarang terjadi. Penjelasan dari Pak Rahmad 
sedikit menguak bahayanya konflik yang terjadi di hunian para pelanggar hukum. 
Senjata tajam seperti pisau juga terdapat di dalam Rutan, walaupun seperti diketahui 
bersama bahwa pengawasan terhadap kehidupan narapidana atau barang yang 
dikirim dari keluarga seharusnya melalui pengawasan super ketat. Sejatinya para 
narapidana yang bernotabene individu pelanggar hukum, menjadikan mereka dinilai 
negatif oleh masyarakat. Tapi, pada saat Pak Rahmad menyampaikan penjelasan 
kehidupan beliau saat dulu di penjara, penulis menemukan hal yang bisa dikatakan 
baru dalam kehidupan narapidana di penjara. Konflik yang dialami oleh Pak Rahmad 
memang menyinggung tentang budaya, pasalnya Pak Rahmad dan teman-
temannya terlibat konflik karena lafal (seni kaligrafi bertuliskan ALLAH SWT) hilang 
dicuri. Pak Rahmad yang berdarah Madura, selalu menjunjung tinggi nilai agama 
dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak terhindarkan konflik pada saat itu. 
Seperti penyampaian beliau dalam wawancara (27 Maret 2015) : 
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“Tawurhen. Polana lambhek e tang kamar badah lafal e kecok ambi’ penghuni 
kamar laen. Teros langsung ambi’ todhik-thodik keluar kabbi. Engkok lok taoh 
todhik jiyah derih dimmah” 
“Tawuran. Karena dulu dikamar saya ada Lafadz dicuri oleh penghuni lain. 
Terus langsung (terjadi konflik) dan pisau-pisau keluar semua. Saya tidak tahu 
pisau itu dari mana”. 

BS sebelum ditetapkan sebagai narapidana kasus narkoba, sudah bertikai 
dengan aparat yang menangkapnya. Pada penjelasannya, BS dijebak. Entah oleh 
pemilik asli pil tersebut atau adanya terlibat oknum tertentu. Tindakan dari petugas 
juga amat berlebihan. Siksaan fisik yang diterima BS seharusnya sangatlah tidak 
perlu, mengingat BS belumlah pasti terbukti salah. Penjelasan dari BS ini diperoleh 
dari hasil wawancara (12 April 2015) : 
“Dulu itu saya pas masuk penjara saja kena jebak. Di warungnya emak depan 
RS Muhammadiyah (jl. KHM. Mansyur) itu. Ada orang nawarin (rokok) Dji Sam 
Soe, saya tolak “terima kasih mas”. Rokoknya ditinggal dia masuk Alfamart 
(super market). Polisi datang nangkap saya. “ada apa pak?” langsung dipukul, 
terus ambil rokok tadi itu. Masalahnya kok tahu polisi itu. Pas dibongkar ada 
pil. Sudah, akhirnya saya masuk ke mobil. Sampek di Polsek Perak dipukul 
lagi sampek patah gigiku (informan sambil menunjukkan bukti gigi yang 
patah)”. 

Dari penjelasan diatas, penulis mendapat kesimpulan dari tanggapan dan 
penjelasan dari ketiga informan dari penelitian ini. Pengalaman dari Pak Sony yang 
mengetahui konflik serta Pak Rahmad dan BS yang terlibat konflik, konflik yang 
mereka jelaskan sama-sama bersifat Buruk (adanya kontak fisik dalam konflik). 
Sedangkan pemicu masing-masing konflik yang dijelaskan hanya penjelasan konflik 
dari Pak Sony yang penulis anggap sebuah hal yang sederhana. Tetapi, penjelasan 
konflik dari Pak Rahmad dan BS adalah sesuatu yang penulis nilai suatu tindakan  
yang bisa mengancam keselamatan seseorang. Penjelasan pemicu konflik dari Pak 
Rahmad menjadi informasi yang penting, dimana suku Madura tetap menjunjung 
tinggi nilai agamanya dimanapun mereka (orang dari suku Madura) berada. Konflik 
yang dialami oleh ketiga informan tersebut juga memiliki jenis yang berbeda. Pak 
Sony mengetahui konflik pada saat di dalam penjara sebatas konflik emosional. 
Sedangkan BS dan Pak Rahmad mengalami konflik berjenis konflik buruk. 

Seperti yang jelaskan di BAB II, penyebab konflik memiliki banyak indikasi. 
Seperti salah paham, persaingan, perbedaan prinsip, kurangnya kerja sama, dan 
penafsiran yang berbeda. Adanya semua indikasi tersebut dikarenakan semua 
narapidana di penjara memiliki perbedaan pandangan hidup, watak atau karakter, 
dan latar belakang budaya. 

Dengan beberapa kemungkinan indikasi penyebab konflik muncul, budayalah 
yang diyakini menjadi latar belakang permasalahannya. Dari ketiga informan, Pak 
Rahmad satu-satunya yang  memberi keterangan latar belakang terjadinya konflik 
dilatar belakangi oleh budaya. Penyebab konflik karena persaingan juga terbukti 
lebih jelas dari penjelasan Pak Rahmad yang mengatakan bahwa pada saat beliau 
berada di Rutan Kalisosok ada persaingan antara suku Madura dan beberapa orang 
yang berasal dari Banjar (Banjarmasin) dan kedua kelompok tersebut selalu tidak 
pernah akur. Seperti hasil wawancara (27 Maret 20015): 
“Mun tang jheman e Kalisosok lakar badah, oreng Banjar ambi’ oreng 
Medhureh. Pasti la jiyah, atokar mesti oreng Banjar ambi’ oreng Medhureh. 
Mun oreng Jhebeh adukung oreng Medhureh”. 
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“Kalau jaman saya waktu di Rutan Kalisosok memang ada, antara orang 
Banjar dan Madura. Sudah pasti itu, konflik selalu melibatkan orang Banjar dan 
Madura. Sedangkan orang Jawa ada dipihak orang Madura”.  

Bingung, mungkin inilah kata yang bisa menggambarkan saat individu baru 
pertama kali mendekam di penjara. Cepat beradaptasi dan saling menghargai 
adalah tahapan yang harus cepat diselesaikan, bisa dengan sekedar menyapa dan 
bekerja sama. Pak Sony juga mengatakan bahwa tidak hanya tentang latar belakang 
budaya saja, penyebab konflik juga bisa dikarenakan kesalahpahaman. Seperti hasil 
wawancara berikut (2 Februari 2015) : 
“Bukannya kurang kerjasama. Bisa karena pengelihatan dikira kita itu nantang 
atau apa misalnya salah paham. Bisa karena di dalam ada “main”, ketidak 
cocokan antar teman”. 

Lain dengan pernyataan yang dilontarkan oleh informan ketiga, BS. BS 
menganggap bahwa suasana antara Lapas dan Rutan berbeda. Parahnya, BS 
menganggap bahwa Rutan seperti tempat penginapan dan penyebab lain yang bisa 
memicu terjadinya konflik yang dirasakan BS tidak jauh berbeda dari penjelasan Pak 
Rahmad, yakni Uang. Mungkin karena Lapas memiliki tempat yang panjang dan luas 
sehingga petugas yang menjaga lebih extra ketat serta narapidana yang tidak bebas 
berkeliaran, dan berbeda dengan Rutan yang dijaga oleh petugas yang hanya 
menjaga pintu masuk penghubung blok dan cenderung tidak memperdulikan 
perilaku narapidana secara detail.  Berikut adalah pernyataan dari BS(12 April 2015) 
: 
“Beda. Rutan itu kayak losmen. Beneran. Lapas itu panjang, bayangkan sipir 
aja dari ujung ke ujung naik sepeda. Jadi ya tidak saling kenal. Biasanya itu 
kalau ada yang pelit, pasti dirampas. Uang atau rokok, kalau tidak terima ya 
“bogem-bogeman””. 
 

Penulis beranalisis bahwa pernyataan tersebut berdasarkan fasilitan di Rutan 
memang sedikit lebih nyaman dari pada fasilitas yang ada di Lapas, contohnya kipas 
angin, adanya sambungan listrik, dan sebagainya. Data ini diperoleh dari hasil 
pengamatan penulis yang terjun langsung di salah satu Rutan. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa, penyebab konflik yang terjadi dipenjara menurut ketiga informan 
ada tiga hal. Pak Sony menyebutkan tentang kesalah pahaman, sedangkan Pak 
Rahmad menganggap adanya persaingan. Akan tetapi, Pak Rahmad menyebutkan 
penyebab lain. Selain persaingan, masalah uang juga pernah menjadi pemicu 
terjadinya konflik. Pernyataan yang sama yang dilontarkan BS tentang mengelola 
penghematan kiriman uang yang diberikan saat keluarga membesuk, akan tetapi 
konflik yang dialami oleh BS adalah murni disebabkan oleh faktor dendam. Jika 

seseorang yang diklaim BS telah menjebaknya hingga masuk penjara juga tidak 
mendekam di Rutan yang sama, mungkin konflik tersebut tidaklah terjadi. 

Dari beragamnya penyebab konflik, maka beragam pula cara memanajemen 
konflik yang terjadi. Dengan dibagi tiga macam cara mengatasi konflik, yakni 
bersaing, menghindar, dan bekerjasama. Problem solving yang akan muncul 
nantinya berupa salah satu diantara tiga cara manajemen konflik tersebut. 
Keterangan Pak Sony yang hanya mengetahui konflik, memiliki nilai kewajaran 
dalam penyelesaian konflik. Tanggapan beliau tentang pentingnya konflik juga 
dirasa sepadan, karena Pak Sony hanya mengetahui konlik dan bukan terlibat 
konflik. Seperti hasil wawancara yang dilakukan pada 2 Februari 2015 berikut ini : 
“Konflik itu seharusnya gak penting, malah merugikan kita yang ada di dalam 
(Rutan), dan merugikan sipir. Karena kita sama-sama dalam keadaan susah 
dan dalam keadaan kita menunggu keluar kayak apa. Tanpa konflik pun bisa 
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bersaudara di dalam, apalagi setelah konflik. Konflik itu kan emosional, 
kadang tidak berfikiran antara kita didalam dan diluar”. 

Pernyataan Pak Rahmad yang tertuang dalam sebuah wawancara, 
menunjukkan solidaritas tinggi saat berada di penjara. Jawaban Pak Rahmad 
cenderung mengarah pada penjelasan konflik adalah sebuah pembelajaran. 
Mungkin Pak Rahmad menyayangkan jika narapidana akan sadar tentang solidaritas 
ketika telah terlibat konflik. Berikut adalah petikan wawancara Pak Rahmad yang 
menjelaskan tentang pandangannya terhadap konflik (27 Maret 2015): 
“Se bendher e dhelem yeh akor. Pokok tadhak se garai  ye tadhak. Sedangkan 
mun ngakan beih koduh abhereng. Pokok mun aghejhek perkara lain jhek 
talebhet.”. 
 
”Sebenarnya didalam ya akur. Pokoknya kalau tidak ada yang mulai ya tidak 
ada. Sedangkan kalau makan aja harus bareng. Asalkan kalau bercanda dan 
hal lain jangan keterlaluan”. 

Walau sempat terlibat konflik di dalam penjara, Pak Rahmad lebih memilih 
menghindar dalam mengelola konflik. Dari ketiga informan, BS adalah informan 
yang mungkin memiliki Adrenaline tinggi. Pernyataan BS yang mengatakan “ngapain 
takut” sudah menggambarkan bahwa BS memilih menghadapi konflik jika tidak 
melakukan kesalahan. Menjaga perasaan teman juga disampaikan oleh BS dalam 
kehidupannya saat di penjara. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan BS 
berikut (12 April 2015): 
“Kalau tidak salah ya ngapain takut. Makanya saya pertama masuk itu 
memperbanyak teman, biar kalau ada apa-apa dibantu. Lah, di Rutan itu kan 
rokok mahal, jadi kalau rokok ngutang dulu, biar kalau dikirim baru bayar. 
Kalau sering beli rokok sering diminta juga, ya habis. Kalau tidak memberi ke 
teman ya tidak enak”. 

 
BS memilih bersaing saat dihadapkan oleh konflik, mungkin keputusan 

tersebut adalah hasil dari BS “dipaksa” menjadi narapidana sesuai dengan 
pernyataan BS sebelumnya. Pernyataan ketiga informan diatas memang berbeda 
satu sama lain. Pengelolaan konflik saat mereka masih berstatus terpidana masing-
masing memilih jawaban berbeda. 

 

3.  SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam 
bab sebelumnya maka dalam penelitian tentang “Manajemen Konflik Narapidana” 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Konflik yang sering terjadi antar narapidana di penjara memiliki dua sifat atau 

jenis, yakni Konflik Buruk dan Konflik Emosional 
2. Penyebab konflik dipicu oleh beberapa hal, seperti : 

a. Informan 1 menyebutkan bahwa konflik yang beliau ketahui disebabkan 
kesalah pahaman. 

b. Informan 2 terlibat konflik yang disebabkan persaingan, pelecehan 
agama atau latar belakang budaya, dan masalah uang (judi). 

c. Informan 3 terlibat konflik saat di penjara disebabkan oleh motif dendam. 
3. Manajemen konflik yang dilakukan tiap informan juga berbeda. Informan 1 

cenderung mengajak lawan konflik untuk berdamai atau bekerja sama, 
sedangkan informan 2 lebih suka menghindari pertemuan dengan lawan 
konfliknya untuk mencegah konflik berkelanjutan. Bagin informan ke 3, saat 
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dihadapkan pada konflik beliau lebih suka untuk menghadapinya aagar konflik 
tersebut bisa terselesaikan.  Namun ketiga informan memilih untuk 
mendatangkan pihak ketiga seperti sipir atau ketua blok sebagai penengah 
dalam penyelesaian konflik. 

Saran  
a. Diharapkan adanya kelanjutan dari penelitian ini sehingga apa yang peneliti 

lakukan pada saat ini tidak berhenti begitu saja, melainkan ada kelanjutan 
penelitian yang pada akhirnya nanti memperkaya informasi mengenai 
pendekatan manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik narapidana. 

b. Bagi peneliti lain yang berminat pada permasalahan ini disarankan untuk 
mengkaji secara luas dengan mempertimbangkan beberapa factor yang lain 
mengenai pendekatan yang seperti apa dan bagaimana lagi yang dalam 
menyelesaikan masalah, khususnya bagi masalah narapidana. 

c. Diharapkan bagi setiap individu akan adanya kemampuan dalam mengatasi 
masalah atau penyelesian konflik. 
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