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Dalam kepemimpinan, beberapa jenis 
kepemimpinan berkembang mengikuti kondisi 
suatu wilayah yang menjadi objek 
kepemimpinan tersebut. Di Indonesia, 
kepemimpinan tidak hanya menjadi legalitas 
simbol dan posisi secara resmi, namun juga 
menjadi kekuatan kultural dalam suatu entitas 
masyarakat. 

Terutama dalam masyarakat tradisional, 
beberapa tokoh lokal memiliki kekuatan 
kepemimpinan secara kultural yang patut 
diperhitungkan. Para tokoh ini dikenal dengan 
sebutan local strongmen.



Sebenarnya 
local strongmen 

itu apa, sih?



Local strongmen adalah istilah dalam 
kepemimpinan politik yang merujuk pada 
keahlian bidang suatu tokoh dan sekumpulan 
orang superior yang berbeda dengan kelompok 
yang menguasai jaringan dan berada dalam 
lingkaran kekuasaan.

Dengan kata lain, local strongmen merupakan 
aktor lama yang masih memiliki sumber daya 
sosial, ekonomi, dan politik. Tetapi, karena 
faktor momentum, mereka tak bisa berperan 
dalam panggung politik orde baru. 



Pada tahun 2004, Joe S. Migdal menyodorkan state 
in society yang menggambarkan masyarakat sebagai 
arena jejaring organisasi sosial. Kondisi, realitas 
politik, kemunculan kelompok informal, dan 
kelemahan negara adalah penyebab munculnya local 
strongmen. 
Dalam dinamika politik lokal di Indonesia, eksistensi, 
pengaruh, dan kepemimpinan local strongmen dapat 
ditelusuri dari beragam kultur dan budaya dengan 
penyebutan yang berbeda. 

Bagaimana Local Strongmen Muncul?



• Berhasilnya local strongmen menguasai 
lembaga-lembaga, sumber daya negara, dan 
merintangi atau menyetujui upaya pemimpin 
negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan.

• Local strongmen melakukan kontrol sosial 
dengan menyertakan beberapa komponen 
penting yang dinamakan ”strategi bertahan 
hidup” penduduk setempat. Dengan kondisi 
seperti itu, local strongmen hadir untuk 
memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para 
pemilih atas jasa yang diberikan. 

Argumen Local Strongmen



Jawara merupakan salah satu contoh 
yaitu, sebutan bagi local 
strongmen Banten yang memiliki 
keunggulan di bidang kekuatan fisik, batin, 
mahir bersenjata, dan murid Kyai dalam 
kultur budaya Banten. Jawara kerap 
menjadi pembela kebenaran dan orang 
lemah. 
Jawara masih banyak dijumpai di Banten 
hingga 1970-an. Namun, kooptasi 
kekuasaan pada masa orde baru 
menggeser peran menjadi oknum dalam 
politik praktis.

Jawara

 



Manfaat Mengetahui Local Strongmen

#1

#2

#3 Lebih berhati-hati dalam melakukan intervensi pada suatu 
daerah baru dan menjalin relasi dengan orang kuat di 
wilayah tersebut.

Memudahkan membaca situasi dalam suatu   wilayah 
tertentu dan memberikan pengaruh dengan strategi 
yang menyesuaikan kondisi setempat.

Lebih mudah berbaur dan memposisikan diri dalam 
suatu budaya tertentu, terutama dalam lingkungan 
tradisional yang memiliki adat istiadat khusus.



Gimana nih teman-teman, sekarang tau kan apa itu 
local strongmen?

Kalau kata Jack Welch:
“Sebelum jadi pemimpin, kesuksesan adalah 

tentang mendewasakan dan mengembangkan 
diri. Ketika Anda sudah jadi pemimpin, 

kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan 
mengembangkan orang lain”
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● Kenali Pemimpin Lokal di Daerah: Konsep Local Strongmen 

(Nurul Aulia)
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cal-strongmen/
● https://www.brainyquote.com/authors/jack-welch-quotes

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.


