
ABSTRAK 

Dani Umi Punjari : “Sejarah Pencak Silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama tahun 2007-
2012 (PC Kab Tasikmalaya, PC Kab Bandung dan PC Kota 
Cimahi)”

                 Pagar Nusa Jawa Barat merupakan Organisasi yang berada di tingkat wilayah atau
provinsi yang berfungsi untuk merintis dan mengkoordinasikan pembentukan tingkat kota
maupun  tingkat  kabupaten,  Pagar  Nusa  awal  perintisan  telah  sedikitnya  memperlihatkan
suatu perkembangan yang signifikan karena beberapa kota dan kabupaten sudah mendapat
SK  dan  sudah  melaksanakan  Konfercab  (konferensi  Cabang  ditingkat  kota  maupun
kabupaten).  

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya Pagar Nusa Jawa
Barat serta ingin mengetahui perkembangan Pagar Nusa Jawa Barat dari tahun 2007-2012
khususnya PC Kabupaten Tasimalaya, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

 Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang
meliputi  empat  langkah  penelitian,  yaitu:  heuristik  (tahapan  pengumpulan  data),  kritik
(tahapan memverivikasi sumber), interpretasi (tahapan penysusunan menafsirkan fakta-fakta
yang  diperoleh)  dan  historiografi  (tahapan  penyusunan  hasil-hasil  rekonstruksi  yang
merupakan hasil akhir dalam metode penelitian sejarah).

 Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan maka dapat dikemukakan bahwa  Pencak
silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa didirikan pada tanggal 3 Januari 1986 di Lirboyo Kediri 
Jawa Timur,  penelitian ini lebih mengarah kepada perkembangan Pagar Nusa di Jawa Barat 
dalam kurun waktu lima tahun,  yaitu tahun 2007-2012. Di  kabupatan Tasikmalaya, salah 
satu faktor yang mendukung perkembangannya yaitu pelaksanaan KONFERWIL II  sehingga
mendapat keuntungan bagi PC Tasikmalaya. Diantaranya   membenahi adminitrasi dan 
menjadi sorotan PC PN terbaik di Jawa Barat,  dapat mengirimkan atlet-atlet yang berprestasi
di kejuaran nasional pencak silat. Selanjutnya Kabupaten Bandung, secara adminitrasi 
memang tidak seperi PC Tasikmalaya tetapi PC Bandung selalu berpartisipasi dalam setiap 
even yang dilaksanakan oleh Pagar Nusa Pusat  sehingga menorehkan prestasi bagi Jawa 
Barat, dan pada saat Kongres ke II di Paciran lamongan Jawa Timur, perwakilan dari 
Bandung hadir menjadi peserta sehingga arah dan tujuan Pagar Nusa PC Bandung akan 
berprospek baik.   PC  Pagar Nusa Gasmi Kota Cimahi memiliki penataan administrasi yang 
tertata rapih karena kepengurusan selalu mengadakan pelatihan manajmen organisasi, dan 
selalu mengikuti berbagai kejuaran-kejuaran. Dari ketiga PC Pagar Nusa ini memiliki 
perkembangan yang maju kedepan yang mewujudkan cita-cita Pagar Nusa sebagai salah satu 
Organisasi Pencak Silat yang membantu pencapai


