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Abstrak 
 

Tujuan kajian adalah menganalisis keabsahan Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pilkada 
Tahun 2020 dan pembelajaran dari kasus kewarganegaraan ganda dalam proses pilkada di 
Indonesia. Kajian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang difokuskan pada kajian 
hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif didukung oleh FGD dengan peserta 
berasal dari unsur KPU, Bawaslu, Kemendagri dan Litbang Kemendagri. Hasil kajian 
menemukan kewarganegaraan ganda melanggar syarat pencalonan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 
Nomor 10/2016 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU No 9 Tahun 2020. Implikasinya kepala 
daerah terpilih yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak dapat menduduki jabatan kepala 
daerah. Berdasarkan kasus ini terdapat pembelajaran dalam sistem pilkada perlu pembenahan 
kedepan. Pertama, sistem pilkada tidak didukung oleh integrasi sistem catatan kependudukan 
yang terkoneksi antar instansi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; lemahnya 
kredibilitas dan integritas calon (kejujuran) dalam proses pencalonan, ketidakcermatan partai 
pengusung memvalidasi paslon yang diusung. Kajian merekomendasikan, a. Perbaikan sistem 
data kependudukan yang terintegrasi antar lembaga di tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota. b. Parpol melaksanakan fungsi rekrutmen calon peserta pilkada dengan 
seleksi yang ketat c. Pembenahan terhadap regulasi yang mengatur verifikasi pencalonan oleh 
KPU. 

Kata Kunci: Kewarganegaraan ganda, pemilihan kepala daerah. 

 

Abstract 
 

Study aimed analyze the regent of Sabu Raijua who was elected in the regional election but 
has dual citizenship. The study uses a literature research method that focuses on normative 
legal studies with a juridical-normative approach supported by FGD with participants coming 
from elements of the KPU, Bawaslu, Ministry of Home Affairs and Ministry of Home Affairs 
Research and Development. The results of the study found that dual citizenship violates the 
nomination requirements in accordance with Article 7 paragraph (1) of Law Number 10/2016 
and Article 4 Paragraph (1) of KPU Regulation No. 9 of 2020. The implication is that an 
elected regional head who has dual citizenship cannot occupy the post of regional head. 
Based on this case, there is learning in the election system that needs to be improved in the 
future. First, the pilkada system is not supported by an integrated population record system 
that is connected between agencies at the national, provincial and district / city levels; weak 
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credibility and integrity of candidates (honesty) in the nomination process, carelessness of the 
supporting parties in validating the candidate pairs that are carried. The study recommends, a. 
Improving population data systems that are integrated between institutions at the national, 
provincial and district / city levels. b. Political parties carry out the function of recruiting 
candidates for pilkada participants with a strict selection c. revamping the regulations 
governing candidacy verification by the KPU. 

Keywords: dual citizenship, regional head elections. 

 

A. PENDAHULUAN 
 

Status kewarganegaraan ganda dalam pengisian jabatan kepala daerah merupakan 
fenomena yang terjadi dalam pilkada Tahun 2020. Setelah terpilih dalam Pilkada 2020 di 
Kabupaten Sabu Raijua, baru diketahui bahwa Calon Bupati Sabu Raijua, Orient P. Riwu 
Kore berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Orient P. Riwu 
Kore juga tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki dokumen 
kependudukan seperti paspor dan KTP elektronik (e-KTP). Di sisi lain hukum di Indonesia 
tidak mengenal status kewarganegaraan ganda (bepatride). Faktanya, Orient P. Riwu Kore 
adalah warga negara Amerika Serikat dibuktikan dengan  Surat Kementerian Luar Negeri No. 
02992/PK/02/2021/64/10 tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Kedutaan Besar AS Nomor 
00709 tanggal 10 Februari.  

Fakta kewarganegaraan ganda calon Bupati Sabu Raijua yang lolos dalam tahapan 
pencalonan pilkada hingga memenangkan kontestasi pilkada Sabu Raijua Tahun 2020 
merupakan kasus pertama yang terjadi dalam penyelenggaraan sistem pilkada di Indonesia. 
Fenomena ini membuktikan adanya kelemahan negara dalam memvalidasi status 
kependudukan warga negara dalam sistem pencatatan kependudukan, mulai dari hulu, 
penetapan paslon hingga ke hilir pada administrasi kependudukan. 

Tujuan kajian adalah pertama, menganalisis keabsahan status kewarganegaraan ganda 
Bupati Terpilih Sabu Raijuadalam Pilkada Tahun 2020 berdasarkan hukum di Indonesia; 
Kedua, menarik pembelajaran dari kasus kewarganegaraan ganda dalam proses pilkada di 
Indonesia. 
 

B. METODE 
 

Kajian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang difokuskan pada kajian 
hukum yang bersifat normative, serta menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan 
yuridis normatif, yaitu dengan cara memaparkan materi-materi pembahasan mengacu pada 
peraturan perundang-undangan sebagai data primer yaitu UU No 12 Tahun 2006 tentang  
kewarganegaraan, UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil 
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan, UU No 11 tahun 2011 tentang keimigrasian Undang-Undang No 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Data primer didukung oleh data sekunder yang 
diperoleh melalui FGD yang diselenggarakan oleh BPP Kemendagri dengan peserta terdiri 
atas, Bawaslu, KPU, Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri dan Biro Pemerintahan 
Pemerintah Provinsi NTT, Khusus untuk Biro Pemerintahan menggunakan media 
oline/virtual. Kajian juga didukung oleh tulisan yang relevan dengan tujuan kajian. 

C. PENUTUP. 
 

SIMPULAN 
Aktivitas teroris muncul dengan beragam ―root causes‖ atau pre kondisi, sehingga 
pencegahan dan penanggulangan terorisme oleh Pemerintah juga bersifat bersifat 
komprehensif dan terintegrasi, dengan berdasarkan pada akar masalah yang menjadi 
penyebab terorisme itu sendiri di ranah ekonomi, sosial, politik dan ideologi. Langkah-
langkah strategis yang menjadi fokus pemerintah adalah: mengatasi kesenjangan ekonomi, 
terutama mengatasi pengangguran di kalangan muda, optimalisasi peran kelembagaan 
pemerintah untuk menciptakan prakondisi yang menghalau munculnya bibit-bibit terorisme 
dan radikalisme; membangun sistem politik yang adil, setara dan akses bagi mayarakat untuk 
berpendapat ,enyuarakan aspirasi, membangun komunikasi dan kerjasama dengan tokoh 
agama dan masyarakat termasuk LSM, membangun karakter bangsa yang menghargai 
perbedaan melalui kurikulum pendidikan, mengoptimalkan pemanfaatan untuk mencegah 
penyebaran terorisme serta merubah pendekatan program deradikalisasi. Di tingkat daerah, 
perlu sinegitas pemerintah daerah dan masyarakat untuk pencegahan terorisme, melalui 
optimalisasi fungsi RT/RW sebagai garda paling penting untuk deteksi dini aktivitas 
terorisme, membangun sinergi pemerintah desa dan kelurahan dengan unsur Bintara Pembina 
Kamtibmas (Babinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Meningkatkan peran 
camat untuk pendegahan mencegah terorisme dalam koridor pelaksanaan tugas pemerintahan 
umum. Harmonisasi peran Forkopimda dan peningkatan fungsi Badan Kesbangpol untuk 
melakukan deteksi dini, serta melibatkan FKDM dan FKUB di daerah. 
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Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder yang akan digunakan 
untuk menganalisis keabsahan. 

Sesuai perspektif yuridis formal, kerangka Analisis mengacu pada konstitusi sebagai 
landasan peraturan perundang-undangan tertinggi, yakni UUD NRI 1945 yang merupakan 
dasar kehidupan dalam bernegara, salah satu diantaranya adalah mengatur mengenai 
hubungan antar negara dan warga negara. Pengaturan mengenai hubungan antar warga negara 
dan warga negara diatur dalam UUD 45 diatur Bab X pasal 26.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Analisis Peraturan Perundag-undangan 
 

Dalam hukum nasional, kewarganegaraan diatur dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang 
kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. 
Warga negara menurut pasal 1 angka 1 UU ini adalah warga suatu negara yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 2 menyebutkan bahwa WNI adalah 
orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan dengan UU 
sebagai warga negara. 

Status Kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik antara warga 
negara dengan negaranya. Hubungan tersebut dapat dilihat dari adanya kewajiban negara 
untuk memberikan perlindungan terhadap warganegaranya. Selain kewajiban terdapat hak 
warga negara. Salah satu hak dari WNI adalah untuk menduduki jabatan publik di 
pemerintahan pusat dan daerah.  

Pengisian jabatan pemerintahan daerah melalui mekanisme yang bervariasi ada yang 
diangkat dengan cara pemilihan (elected public official) dan ada yang diangkat tanpa 
pemilihan (non elected public official). UU No 23/2014 menyebutkan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah satu paket dipilih oleh rakyat melalui pilkada langsung. Mekanisme 
pemilihan kepala daerah secara berpasangan semakin dipertegas dengan hadirnya UU No 
1/2015 yang direvisi dengan UU No 10/2016,  Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 
menyebutkan bahwa―Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

UU Pilkada UU Kewarganegaraan UU Administrasi 
Kependudukan 

Analisis Kelayakan Kewarganegaraan 
untuk Pengangkatan Bupati Sabu 
Raijua dalam Jabatan Kepala Daerah 
 

REKOMENDASI 

UU Keimigrasian 

UUD 1945 

Masukan Pakar melalui 
wawancara 

Sumber lain yang 
relavan 

Pertama, mengoptimalkan fungsi RT dan RW. Metode deteksi dini dilakukan dengan 
melibatkan dan memberdayakan masyarakat di tingkat RT/RW.  RT/RW memainkan peranan 
strategis dan penting sebagai mata dan telinga pemerintah. Pengurus RT/RW merupakan 
orang-orang yang bisa memantau segala kejadian di wilayah permukiman, Ketua RT dan 
Ketua RW mengkoordinasikan pengawasan terhadap dinamika kependudukan yang lahir, 
kawin, cerai, mati dan perpindahan warga. Mereka juga dapat memantau aktifitas masyarakat 
dan tamu yang  masuk dan keluar di lingkungannya. Lebih penting lagi melalui RT/RW dapat 
disosialisasikan bahaya paham radikal dan terorisme dengan melibatkan tokoh setempat dan 
seluruh warga, yang intinya informasi tentang paham radikalisme dan terorisme sampai ke 
masyarakat. 

Kedua, membangun sinergi antar kelembagaan pemerintahan di tingkat desa dan 
kelurahan. Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) dan Bintara 
Pembina Desa (Babinsa) merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di level 
desa dan kelurahan. Untuk itu perlu membangun sinergi antara ketiga unsur pemerintahan 
dimaksud untuk mendeteksi gerakan-gerakan teorisme yang selama ini tersembunyi, sehingga 
ancaman terorisme dapat diantisipasi dan dicegah lebih awal. Dalam pelaksanaannnya 
mereka dapat berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat di Daerah (FKDM). 

Ketiga, mengoptimalkan kecamatan untuk melakukan deteksi dan pencegahan 
radikalisme dan terorisme. Amanat UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 
225 memberikan ruang bagi camat melaksanakan pembinaan terkait wawasan kebangsaan 
dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial dan koordinasi antar Pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota.  Kewenangan Camat tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya PP 
No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. PP ini mengatur peran camat yaitu menyelenggarakan 
urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, mengoordinasikan pemberdayaan 
masyarakat, menggordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum dan 
penerapan penegakan perda. Peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum 
mencakup pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan 
dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan masyarakat guna mewujudkan stabilitas 
keamanan, penanganan konflik sosial, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan 
Pancasila. Dalam kerangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, Camat menjadi 
pencegah paham-paham radikalisme dan terorisme yang mengancam secara nyata keutuhan 
negara kesatuan republik Indonesia. Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan umum, 
camat adalah ketua  Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, sedangklan anggotanya terdiri 
atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara 
Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan. 
Terakhir, Peningkatan keterpaduan dan koordinasi antar unsur pimpinan wilayah yang 
terhimpun dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi 
Penanggulangan teorisme, Kominda dan pelibatan lembaga seperti Forum Kewapadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  harus dioptimalkan 
dan difungsikan dengan sungguh-sungguh mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan 
provinsi untuk mencegah dan mengantisipasi isu radikalisme dan terorisme di daerah, 
termasuk peningkatan fungsi dan peran Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Peran dari kelembagaan pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, untuk melakukan 
deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini mengamankan kepentingan nasional dan menjaga 
keutuhan NKRI, agar mampu menjalankan fungsi: to anticipate, to detect, to identify, dan to 
forewarn.  
Dengan mengantisipasi, mendeteksi, mengindentifikasi, dan memberikan peringatan dini, 
yang pada hakekatnya representasi kehadiran negara untuk memberikan rasa aman kepada 
masyarakat. 
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serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara 
langsung dan demokratis. 

C. PEMBAHASAN. 
 

1. Kewarganegaan Ganda Calon Bupati Terpilih Sabu Raijua dan Implikasinya 
terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah 
 
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Patriot Riwu Kore (Orient) terbukti memiliki 

kewarganegaraan ganda, sesuai Surat Kementerian Luar Negeri No. 02992/PK/02/2021/64/10 
dan Surat Kedutaan Besar Amerika Serikat Nomor 00709. Orient juga tercatat sebagai warga 
negara Indonesia (WNI) dengan kepemilikan passport dan KTP elektronik. UU No 12/2006 
tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengakui adanya asas bipatride 
(kewarganegaraan ganda) dan asas apatride (tidak memiliki kewarganegaraan). Ini berarti, 
UU ini hanya mengakui asas kewarganegaraan tunggal yang menentukan kewarganegaraan 
seseorang di Indonesia. 

Pasal 23 UU No 12/2016 menyatakan bahwa apabila seseorang memperoleh 
kewarganegaraan lain dengan kemauan sendiri, maka ia akan kehilangan kewarganegaraan 
Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia 
juga diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang tata cara 
memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia. 
Disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan 
kewarganegaraannya karena:  
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang 

bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;  
c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 
d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di 

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat 
oleh Warga Negara Indonesia; 

e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau 
bagian dari negara asing tersebut;  

f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan 
untuk suatu negara asing;  

g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat 
diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas 
namanya; atau 

h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-
menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja 
tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum 
jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang 
bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia 
kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 
yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan 
secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi 
tanpa kewarganegaraan. 

 

Rahmatan lil Alamiin‖. Internet dan media sosial digunakan untuk penyebaran gagasan 
multikultural, wacana Islam yang moderat dan aktif melakukan counter attact atas 
penyebaran paham radikalisme dengan kekerasan. Upaya kontra wacana dan narasi dalam 
bentuk penyajian opini, resensi buku-buku islami dalam dan luar negeri, khutbah-khutbah 
hingga ―pertarungan‖ wacana keislaman disertai argumen dan dalil yang kuat melalui 
berbagai tulisan disebarkan menggunakan media sosial baik twitter maupun akun facebook. 
Kesemuanya itu menjadi menjadi sarana penyebaran Islam yang moderat dan toleran 
sekaligus meneguhkan Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin.  

 
Keenam, merubah pola deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan 

pendekatan yang tepat. Pola pembinaan narapidana teroris (napiter) perlu dievaluasi, tidak 
mudah menjalankan program deradikalisasi karena menyangkut ideologi, ada yang menjadi 
teroris akibat ―cuci otak‖ tetapi ada yang punya ideologi kuat. Seberat apapun hukum pidana 
bahkan hukuman mati sekalipun tidak sanggup melunturkan keyakinan ideology mereka. 
Sebagai contoh, temuan riset yang dilakukan oleh Institute for Policy Analisis of Conflict, 
Januari 2015 menyebutkan, pada Bulan Juli 2013, Pemerintah memberlakukan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34A yang menyebutkan bahwa  remisi diberikan 
kepada napi terorisme jika mereka mau bekerjasama membongkat tindak pidana yang 
dilakukan sebelumnya, mengikuti program deradikalisasi dan bersedia berikrar setia kepada 
NKRI secara tertulis. Respon mantan napi teroris adalah menolak mentah-mentah PP ini dan 
mengeluarkan pernyataan setuju sebagai murtad. Hasil riset ini memberikan pelajaran bagi 
pemerintach untuk menghindari penerapan ara-cara represif dan pemaksaan dalam 
penanganan kasus mantan napi teroris. 

 
Untuk itu, pemerintah perlu merubah pendekatan, dari pola represif pemaksaan 

ideologis dengan menceramahi mantan napiter tentang Pancasila, pluralisme, Bhinneka 
Tunggal Ika kepada pola pendekatan psikologis dan pemberdayaan. Dalam pendekatan 
psikologis dan pemberdayaan diterapkan pola disengagement. Disengagement adalah 
bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung proses pemutusan hubungan para napi 
terorisme dari habitat lamanya yang pro-kekerasan sehingga menekan kemungkinan mereka 
kembali menjalankan aksi terror.. Disinilah letak pentingnya rangkulan dari Pemerintah, 
keluarga, teman-teman, para tokoh dan LSM-yang berniat sungguh-sungguh membantu 
mereka terlibat dalam aktifitas dan lingkungan sosial yang memungkinkan mereka 
berinteraksi dengan beragam kalangan. Menyediakan pekerjaan, melibatkan dalam 
wirausaha, atau menyediakan permodalan yang dapat dikelola oleh mantan merupakan 
strategi pengalihan dari keinginan untuk kembali ke dunia lama. 

 
Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 
 

Meluasnya penyebaran gerakan radikalisme dan aktifitas terorisme karena kurangnya 
upaya pencegahan di level masyarakat. Penyebab pertama, masyarakat sering lengah dan 
jarang melapor tindakan yang mencurigakan kepada pemerintah maupun aparat keamanan 
dan kedua lemahnya peran aparat pemerintah untuk memantau dan mengawasi pergerakan 
kelompok radikal dan teroris. Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab 
bersama untuk mencegah dan menghalau terorisme di masyarakat melalui metode deteksi 
dini. Metode deteksi dini diterapkan secara efektif dengan melibatkan fungsi dan peran 
kelembagaan mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten dan 
provinsi. Maka keberadaan dan kemampuan unsur-unsur dalam tingkatan pemerintahan 
dimakud perlu terus ditingkatkan, diperkuat, dan dipertajam, khususnya dalam fungsi deteksi 
dini. 
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UU No 12/2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada pasal 23 huruf a, b, h 
menyatakan bahwa seorang WNI yang memiliki kewarganegaraan lain, maka status sebagai 
WNI akan hilang, diantaranya karena memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain. Atas 
dasar pengaturan tersebut, Orient P. Riwu Kore kehilangan status kewargaannya sebagai 
Warga Negara Indonesia (WNI), karena: 1) Memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat; 
2) Tidak berkehendak melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara AS;  3)  
memiliki paspor Amerika Serikat yang masih berlaku ; 4) Bertempat tinggal di Amerika lebih 
dari 5 tahun terus menerus. 

Apabila ingin menjadi warga negara Indonesia kembali untuk mempunyai hak dalam 
jabatan publik sebagai kepala daerah, maka Orient P. Riwu Kore harus mengajukan 
permohonan menjadi WNI, dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 UU No 
12 Tahun 2006, yaitu: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; b.pada 
waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik 
Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat10 (sepuluh) tahun 
tidak berturut-turut; c. sehat jasmani dan rohani; d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui 
dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 1 (satu) tahun atau lebih;jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik 
Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; f. mempunyai pekerjaan dan/atau 
berpenghasilan tetap;dan  g. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. 

Selanjutnya PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan 
Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 43 
mengatur sebagai berikut, (1) Warga Negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h Undang-
Undang, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan 
mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. 

Analisis peraturan perundangan yang dianalisis untuk mengetahui kedudukan 
kewarganegaraan Calon Bupati Terpilih Sabu Raijua, meliputi: UU yang mengatur tentang 
kewarganegaraan, UU yang mengatur tentang Pilkada, UU keimigrasian dan UU yang 
mengatur tentang administrasi kependudukan, seperti disajikan dalam Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bab X, pasal 26. Mengatur hubungan negara dengan warga negara  
- Pasal 18 Ayat 1.   
 ‗Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis‘. 
 

- Asas UU No 12/2006 hanya mengakui Kewarganegaraan tunggal, tidak 
mengakui Kewarganegaraan ganda (bipatride) dan tidak ada warga 
negara (apatride) atau stateless,Faktanya, Orient memiliki 
kewarganegaraan ganda, memiliki paspot Amerika dan Passport 
Indonesia, dibuktikan dengan surat dari Kedutaan Besar Amerika dan 
Kemendagri.  Implikasinya adalah Orient kehilangan status sebagai 
WNI.  

- Sebagaimana diatur dalam PP  2/2007, seseorang kehilangan 
kewarganegaraan bila:  a) memperoleh kewarganegaraan lain atas 
kemauannya sendiri; b) Tidak menolak atau tidak melepaskan 
kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat 
kesempatan untuk itu; c) mempunyai paspor atau surat yang bersifat 
paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda 
kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 

 

UUD Negara RI Tahun 
1945 

 

UU Kewarganegaraan 
1.UU No 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik 
Indonesia 

2. PP No 2 Tahun 2007 tentang tata 
cara  memperoleh, kehilangan, 
pembatalan, dan perolehan 
kembali kewarganegaraan 
Indonesia. 

 

Keempat, penguatan institusi pendidikan menjadi agenda penting. Rancangan 
perbaikan sistem pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang 
menggelorakan semangat toleransi dan memupuk damai antar umat beragama. Fenomena 
radikalisme dengan aksi-aksi teror dan kekerasan terutama di kalangan kaum muda 
mengindikasikan kegagalan lembaga pendidikan menciptakan pendidikan yang menghargai 
keberagaman dan toleransi. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan perlu melakukan pembenahan pendidikan karakter dengan menyasar: (1) 
Kurikulum pendidikan yang bermuatan kemajemukan dan toleransi, dengan memastikan 
bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari kurikulum yang diajarkan 
mulai dari tingkat TK sampai perguran tinggi. (2)  Penerapan metode pembelajaran aktif 
dimana materi tidak hanya disampaikan melalui hafalan dan catatan tetapi langsung 
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan tersemainya benih-benih cinta 
perdamaian dan menghargai keberagaman bahwa agama tidak menentang perbedaan dan 
menghargai kemajemukan.  

 
Kelima, pengawasan ranah digital sebagai ajang aktivitas teroris di internet dengan 

prinsip kehati-hatian. Penegakan hukum secara adil dan tidak pilih kasih terhadap setiap 
hasutan dan upaya untuk melakukan tindakan terorisme (incitement of terrorism), baik berupa 
tulisan, ceramah dan video yang disebarluaskan individu dan kelompok harus diperoses 
hukum secara transparan dan adil. Mempersempit rung gerak teroris di media sosial seperti  
Facebook, Twitter, blog, youtube dan layanan pesan misalnya WhatsApp dan telegram, 
media sosial ini memudahkan kelompok radikal menyebarkan propaganda dan merekrut 
orang dari berbagai belahan dunia, melakukan sosialisasi dan diseminasi ideology 
ekstrimisme dan radikalisme, mempublikasi video teror yang efek duplikasinya sangat 
dahsyat melebihi media konvensional. Internet juga menjadi sarana bagi kelompok teroris 
berbagi ilmu mulai dari cara bergerilya hingga membuat amunisi dan bom hingga senjata 
rakitan dengan menggunakan video maupun buku-buku. Cara penyebaran paham radikal 
dilakukan melalui perbincangan di media sosial yang sifatnya lebih umum dan kemudian 
ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif di aplikasi khusus percakapan lebih privat, seperti 
WhatsApp, KIK dan Skype yang dapat mempercepat proses indoktrinasi dan mendekati pola 
cuci otak jarak jauh. 

 
Penggunaan big data guna mencegah dan memberantas terorisme melalui penggunaan 

Artificial Intellegence (AI) untuk memantau komunikasi antara antara teroris, sponsor dan 
simpatisan melalui media sosial. Misalnya di Nigeria sebagai negara terdampak teroris tinggi 
dan lokasi kelompok teroris Boko Haram, jika intelijen departemen Kepolisian Nigeria ingin 
melihat teroris potensial (Boko Haram), sponsor dan simpatisan, serta lokasi di dalam negeri. 
Unit Pengumpulan cerdas dari Polisi tidak perlu mendatangi tempat tertentu cukup 
menggunakan model SMACT untuk menganalisis data streaming dari sumber media sosial 
yang berasal dari lokasi tertentu (Kolajo & Daramola, 2017). Model berguna untuk mencegah 
perekrutan melalui media sosial yang banyak menyasar kaum muda (millennial).  

Langkah pemerintah menutup akun kelompok radikal justru tidak efektif, berdasarkan 
pengalaman di Amerika Serikat ketika kebijakan Pemerintah menutup akun twitter dan 
facebook NIIS, justru mereka bermetaformosis dengan identitas, bahkan NIIS menciptakan 
media sosial ―Khelafabook‖ sebagai bentuk perlawanan. Ini membuktikan bahwa Pemerintah 
sulit mematikan aktifitas kelompok radikal di ranah digital.   

Sejalan dengan itu, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan baik Muhamadiyah 
dan NU dan para Tokoh Agama dapat mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai sarana 
kontra wacana, gagasan dan narasi terhadap paham radikalisme dan terorisme. Internet dan 
media sosial menjadi sarana berdakwah bagi para mubaligh bahwa ―Agama Islam adalah 
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Gambar 2. Peraturan perundangan-undangan yang dianalisis dalam kasus status 
kewarganegaraan ganda Calon Bupati terpilih Sabu Raijua 

UU Administrasi 
Pemerintahan 
 
UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Peerintahan 

 

- Pasal 7 ayat 1 ―Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan 
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota‖ 

- Pasal 4 Ayat 1 PKPU No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU No 
3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa: 
―Warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan 
memenuhi persyaratan…..”.  

- Penyelenggaraan verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon.  
- Orient mencalonkan diri sebagai paslon dan pada saat mendaftar dengan 

status sebagai WNI, Implikasinya dia tidak memenuhi syarat dalam 
pencalonan paslon karena bukan WNI. 

UU Pilkada 
1. UU No 10/2016 revisi dari UU 

No 8/2016 dan UU No 1/2015. 
2. Pasal 4 ayat 1 PKPU No 9/2020 
3. PKPU No. 5 Tahun 2020 

Lampiran Butir II.3.f. 

UU Keimigrasian 
 
UU No 6/2011 tentang 
Keimigrasian 
Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM RI No. 8 Tahun 2014 
tentang Paspor Biasa dan Surat 
Perjalanan Laksana Paspor 
 

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas 
waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan.  

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap 
dikabulkan secara hukum. 

Pengaturan tentang paspor, Pasal 1 angka 16,  Pasal 26 
Pengaturan pengawasan warga asing: Pasal 66 ayat 1 dan Pasal  68,  Ayat 1  
Pasal  70, Ayat 1, pejabat pengawas keimigrasian. 
Pasal 71, kewajiban warga asing yang ada di wilayah Indonesia. 
Implikasi:  
Orient memiliki Paspor Amerika dan juga Paspor Indonesia yang diterbitkan 
oleh Imigrasi Indonesia pada April 2019. Bagi warga Amerika berlaku asas 
bipatride, bagi Indonesia tidak engakui bipatride, sehingga yang bersangkutan 
kehilangan status WNI. 

- Pasal 1 angka 14 dan pada bagian penejalasan UU ini menyebutkan KTP el, untuk akurasi 
database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan 
secara nasional, sehingga setiap penduduk tidak dapat memiliki KTP-el lebih dari satu 
dan/atau dipalsukan KTP-elnya, karena memuat kode. 
Fakta Orient: 
Tahun 1997, tercatat memiliki NIK DKI Jakarta, 09510300710640454 beralamat 
Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok. Jakarta Utara 
Tanggal 28 Agustus 2018, Orient melakukan perekaman e-KTP di Jakarta Utara  
10 Desember 2019, pindah ke Kel. Melawai, Kebayora Baru, Jakarta Selatan dengan No 
SKPWNI/3172/10122019/0096. 
30 Juli 2020, mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI ke 
Kelurahan Nun Baun Sabu, Oebobo, Kota Kupang.dan 3 Agustus 2020 diterbitkan 
SKPWNI Nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kupang. 

UUAdministrasi 
Kependudukan  
 
UU No. 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
No, 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan 

 

besar penduduk Indonesia berusia muda, maka salah satu sasaran pembangunan yang penting 
adalah menurunkan angka pengangguran yang didominasi jenjang usia muda, sehingga gejala 
sosial yang disebut para sosiolog sebagai anak muda‖prekariat‖ dapat diminimalisasi. Anak 
muda perkariat adalah mereka yang relatif berpendidikan, memiliki mobilitas dan jaringan 
sosial yang lumayan serta mempunyai mimpi dan tuntutan hidup yang tinggi, namun karena 
terbatasnya lapangan kerja, anak muda prekariat terpaksa mengambil jenis pekerjaan yang 
tidak memberikan jaminan memadai untuk memenuhi berbagai tuntutan hidup, bahkan 
mereka bisa  sesewaktu kehilangan pekerjaan atau memperoleh pendapatan yang tidak sesuai 
harapan, di saat yang sama negara pun tak hadir memberikan jaminan hidup kepada mereka. 
Kondisi ini memunculkan berbagai dampak psikologis berupa cenderung diliputi marah, 
tanpa pegangan hidup yang kukuh, terasing dalam hidup sehingga rentan terlibat dalam 
organisasi atau aktivitas ekstrimis. 

 Membangun keadilan sistem politik dengan mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan 
membuka akses untuk menyampaikan aspirasi tanpa ada rasa takut. Membangun sistem 
politik yang adil misalnya dengan penegakan hukum terhadap setiap kasus pelanggaran 
hukum secara adil dan tidak tebang pilih, memberantas korupsi dengan menyeret siapapun 
pelaku-pelaku korupsi ke pengadilan dan hukuman yang membuat efek jera. Pemerintah 
terbuka untuk setiap kritik dan masukan yang menuju pada perbaikan sistem politik dan 
pemerintahan, artinya rakyat dapat berpendapat tanpa ketakutan akan dipersekusi karena 
menyuarakan kebenaran. 

 
Kedua, optimalisasi peran kelembagaan pemerintah untuk menciptakan prakondisi 

yang menghalau munculnya bibit-bibit terorisme dan radikalisme. Perbaikan ekonomi, sosial 
dan politik dan ideology. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan ideology 
dilakukan secara terintegrasi antar intansi di pusat dan daerah. Perpres No 7 Tahun 2021  
tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis 
Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024 semakin memperkuat upaya-upaya 
penanganan terorisme. Dalam implementasinya tentunya harus diiringi dengan koordinasi 
dan integrasi program dan kegiatan antar kelembagaan di pusat dan daerah dan juga antar 
tingkat pemerintahan. Kedua, optimalisasi peran BIN untuk mendeteksi aktivitas kelompok 
dan individu lebih awal untuk melakukan pencegahan sebelum pelaku melakukan aksinya. 
Dengan kata lain lebih baik mengetahui lebih dulu untuk pencegahan dari pada mengatasi 
yang tentu membutuhkan energy, waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

 
Ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh-

tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan. NU dan Muhamadiyah dan tokoh-tokohnya 
termasuk tokoh-tokoh mantan komando jihad yang telah meninggalkan ideologi radikalnya. 
Mereka harus dilibatkan secara aktif oleh Pemerintah untuk menghadapi darurat teroris saat 
ini. Para tokoh diperankan sebagai ―Sang Pencerah‖ artinya para tokoh harus melakukan 
konter wacana dan narasi untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang makna jihad dan 
syahid.  Misalnya meluruskan pemahaman kelompok radikal bahwa jihad dan mati syahid 
akan membawa serta 67 keluarga ke syurga, sementara faktanya aksi terror yang dimaknai 
jihad telah menyebabkan warga sipil terbunuh dan membuat penderitaan bagi orang lain. 
Juga meluruskan gagasan-gagasan yang mengkafirkan orang yang berbeda agama dan 
menganggap keyakinannya yang paling benar. Ceramah di masjid dan majelis taklim 
dioptimalkan untuk menghalau ide-ide negara Islam dan kekerasan atas nama agama, dengan 
menggelorakan gagasan perdamaian, toleransi dan mencintai tanah air sebagai bagian dari 
iman. Mensosialisasikan komitmen ulama nusantara untuk untuk membangun negara damai, 
sehingga ideology radikal dan NIIS tidak punya tempat di hati umat Islam. 
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Implikasinya terhadap kasus kewarganegaraan ganda calon bupati terpilih Sabu Raijua adalah 
bahwa Kewarganegaraan Negara Ganda tersbut Membatalkan Status Pemenang Kontestasi 
Pilkada Sabu Raijua  2020. Karena,  mempunyai dua kewarganegaraan (WNI dan WN 
Amerika Serikat) yang dimiliki berdasarkan bukti kepemilikan paspor yatu Paspor Indonesia 
dan Paspor Amerika. 

Berdasarkan ketentuan Penjelasan atas UU No. 12 Tahun 2006 (Alinea Kesepuluh) 
dinyatakan bahwa ―Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan 
ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride)‖. Mengacu pada ketentuan ini, 
secara hukum Orient J Riwu Kire harus melepaskan terlebih dahulu salah satu status 
kewarganegaraannya.  
Secara normatif, untuk melepas status WNI, pemohon harus memiliki kewarganegaraan lain 
dahulu sebelum mengurus permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Permohonan 
kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diajukan secara tertulis oleh yang 
bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia 
di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap, tempat dan 
tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan pemohon, 
dan alasan permohonan. 

Syarat utama untuk menjadi kepala daerah adalah WNI. Dengan status 
kewarganegaraan asing, Amerika Orient tidak memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah, 
sesuai pengaturan pada Pasal 7 Ayat 1 UU Pilkada jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU 
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan persyaratan 
dasar untuk maju menjadi paslon pilkada berstatus sebagai WNI  ―Warga negara Indonesia 
dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota 
dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan…..”.  

 

Pembelajaran Untuk Pembenahan Kedepan. 
 
1. Belum Terintegrasinya Sistem Kependudukan sehingga Data Tidak Terkoneksi 

Antarinstansi 

Belum terintegrasinya sistem kependudukan antar instansi dapat dilihat dari proses 
pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu setelah muncul isu bahwa proses pencalonan 
pilkada 2020 di Sabu Raijua, dengan isu kewarganegaraan ganda Paslon, Orient P. Riwu 
Kore, sebagaimana siaran Pers Bawaslu, sebagai berikut: 

a. Menyurati KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk memastikan keabsahan dokumen persyaratan 
pencalonan.  

b. Menyurati kantor Imigrasi Provinsi NTT, untuk permintaan data kewarganegaraan Orient, sebagai 
bakal calon Bupati Sabu Raijua dan dijawab yang bersangkuta adalah WNI, tetapi kemudian surat 
tersebut ditarik kembali dengan alasan Kantor imigrasi Kupang sedang melakukan koordinasi 
untuk memperoleh informasi akurat status kewarganegaraan Orient. 

c. Menyurati Kedutaan Besar Amerika di Jakarta untuk membantu Bawaslu mencek status 
kewarganegaraan Orient yang menjadi calon bupati pilkada 2020. 

d. Menyurati Direktorat Lalulintas Keimigrasian, untuk meminta data kewarganegaraan Orient. 
e. Menyurati KPU Kabupaten Sabu Raijua, terkait keabsahan dokumen KTP el, yang kemudian 

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua dengan melakukan klarifikasi kepada kepala 
dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mendapat klarifikasi bahwa Orient adalah benar warga 
Kota Kupang yang beralamat di Nun baun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang.  

 

sebagai dampak perubahan sosial. Sebagian masyarakat telah kehilangan kontrol sosial 
terhadap diri mereka dalam menghadapi efek perubahan sosial, dan sudah tidak menyepakati 
norma agama, norma susila, norma hukum, dan nilai nilai moralitas lainnya yang berlaku di 
masyarakat.  

Terorisme muncul berlatar belakang pada adanya polarisasi ingroup-outgroup. In group 
mengacu ke kelompok tempat kita (pelaku) menjadi anggotanya, sedangkan outgroup 
mengacu ke kelompok di luar kita (pelaku). Dalam konteks in group, seseorang cenderung 
memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (ingroup) dan sebaliknya memiliki bias 
negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (outgroup) Terorisme terbentuk 
dalam situasi saat polarisasi (pemisahan) kubu ingroup dan outgroup menjadi sedemikian 
besarnya sehingga setiap kubu mengklaim dirinya sebagai pihak yang ―benar‖ dan 
mendehumanisasi kubu lawannya sebagai ― ―toghut‖ atau ―setan‖ (Rahadianto, 2012)  

 
Ketiga, perspektif ideology berupa pemaknaan tunggal terhadap ayat-ayat kitab suci 

dan persepsi ketidakadilan yang mendorong solidaritas, kehendak menerapkan hukum Islam. 
Secara ideologi, varian gerakan radikal yang terlibat dalam gerakan jihad sekurangnya terbagi 
tiga yaitu: aktivisme Islam jihadi, saleh/salafi, dan politik (Azca 2011). Setidaknya ada dua 
akar penyebab aktivitas teroris di Indonesia. Adanya pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci 
dan adanya komunitas yang menyuburkan persepsi radikalisme. Ayat-ayat kitab suci dapat 
diinterpetasikan dengan berbagai cara; entah kitab tersebut berupa Alkitab/Bible, Al-Qur‘an, 
ataupun kitab-kitab suci agama- agama lainnya. Beragam kemungkinan interpretasi terhadap 
ayat atau isi kitab-kitab tersebut, termasuk interpretasi yang menjurus ke radikalisme. Dalam 
pandangan ideologi fundamentalisme (dari agama apapun), kitab suci dianggap memberikan 
suatu mandat yang bersifat absolut dan tidak bisa ditentang (Rahardanto, 2012). Sementara 
penyebab meningkatnya aksi teror yang dilakukan aktivis teoris berlatar agama Islam di 
Indonesia, meningkatnya aksi teror karena solidaritas sesama muslim ketika mengamati 
serangkaian konflik antara Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia. Konflik ini dianggap 
sebagai bentuk pelecehan dan diskriminasi terhadap Muslim oleh non-Muslim. Solidaritas 
terhadap 'saudara' Muslim mereka adalah salah satunya alasan tindakan mereka. Selain itu 
persepsi aktivis teroris menilai sistem politik yang diterapkan di Indonesia sudah gagal 
membawa kemakmuran bagi negara; sehingga konstitusi Islam perlu diterapkan. Menurut 
mereka, kondisi saat ini di Indonesia hasil dari pemerintah mengabaikan Hukum Tuhan. 
Keempat, ada deprivasi ekonomi dan politik yang dirasakan dalam masyarakat. Mereka 
berdalih, pemerintah Indonesia memihak non-Muslim, bukan Muslim mayoritas di bidang 
ekonomi dan politik. Sehingga dalam pandangan aktivis teroris tersebut pemerintah perlu 
menerapkan hukum syariah. Pemerintah dianggap sangat dikompromikan oleh kepentingan 
Barat, jadi lawan mereka (pemerintah dan Barat) adalah sah (Putra & Sukabdi, 2013). 

 
Langkah-Langkah Strategis Penanganan Teorisme di Indonesia. 
 
Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah bersifat menyeluruh di 
semua sektor dan di lakukan secara terintegrasi, termasuk perubahan startegi pencegahan dan 
penanganannya. 
 

Pertama, mengatasi kesenjangan ekonomi, sosial dan politik. Di tengah kondisi 
Covid-19, upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh 
Pemerintah saat ini dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk meraih trust masyarakat. 
Seluruh sektor diintegrasikan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menanggulangi 
kemiskinan dan pengangguran. Artinya negara harus mempertegas komitmen mewujudkan 
kejahteraan rakyat. Perhatian khusus harus diberikan kepada kaum muda karena sebagian 
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2. Tidak teringetrasinya sistem  
 

Pembelajaran yang dapat dipetik dari pencermatan atau cek and recheck yang 
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua adalah proses yang dilakukan masih bersifat 
konvensional, artinya tidak ada integrasi sistem yang menghubungkan data antar unit yang 
menangani status kewarganegaraan dan kependudukan, yakni antara instansi Keimigrasian, 
Instansi kependudukan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dan Lembaga 
Penyelenggaran Pilkada (KPU dan Bawaslu). 

Sementara itu, di tingkat nasional, tampak kelemahan sistem kependudukan, ketika 
proses catatan kependudukan belum mampu merekam dengan baik status kependudukan 
warga negara. Tidak terhubungnya data antar lembaga di tingkat pusat ditinjau dari KTP el 
yang memiliki kolom kewarganegaraan tidak cukup karena lemahnya sistem koordinasi dan 
kontrol atas data kependudukan dengan pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Lalu Lintas 
Keimigrasian Kemenkumham serta Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan 
catatan sipil.   
 

3. Lemahnya Kredibilitas Paslon 
Kredibilitas calon dipertanyakan, karena sebagai calon pemimpin daerah, seharunya 

Paslon telah mengetahui bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, persyaratan 
utama dan pertama dalah WNI.  Namun, tampak bahwa yang bersangkutan sengaja 
menyembunyikan status kewarganegaraan Amerika Serikat, dimana ketika menjadi warga 
negara tersebut, tentu ada pengambilan janji dan sumpah untuk setia kepada negara tersebut. 
Hal ini patut disayangkan karena mencederai kejujuran dan integritas seorang calon 
pemimpin daerah yang kelak ketika memimpin akan menjadi teladan dan panutan rakyat 
yang dipimpinnya. Seorang yang terpilih menjadi kepala daerah haruslah orang yang 
memiliki integritas dan kualitas kepribadian yang baik serta berorientasi pada kesejahteraan 
masyarakat. Dengan perilaku dan kepribadian yang baik, pemimpin akan memperoleh 
kepercayaan (trust) dari rakyatnya.   

 
4. Lemahnya Proses Kandidasi Koalisi Parpol Pengusung 

Dalam UU Parpol, masing-masing partai secara terbuka melakukan proses penjaringan, 
penyaringan seleksi yang ketat kepada setiap warga negara yang dipandang cakap memimpin 
daerah bersangkutan terutama memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Pilkada nomor 
10 tahun 2016. Faktanya, kasus kewarganegaraan ganda memperlihatkan bahwa koalisai 
Parpol pengusung tidak cermat dalam melakukan skrening terhadap paslon yang diusung.  
Pasangan Calon Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly diusung oleh Partai Demokrat dan 
PDIP, selayaknya diawal telah melakukan langkah-langkah untuk memvalidasi keabsahan 
data paslon yang diusung tersebut. Dalam UU Parpol diatur bahwa masing-masing. Oleh 
karena itu parpol pengusung berkewajiban melakukan verifikasi secara serius di lapangan 
untuk meneliti latar belakang dan kapasitas kandidat untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. 

 

D. PENUTUP. 

Simpulan. 

Berdasarkan analisis yuridis disimpulkan bahwa pertama, terpilihnya Paslon Orient P. 
Riwu Kore – Thobias Uly dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sabu Raijua tidak sah karena 
melanggar syarat pencalonan yang mendasar yaitu paslon harus berstatus sebagai WNI sesuai 

Kedua, Perspektif Sosial Politik. Radikalisme dan teorisme muncul karena karena 
ketidakadilan, kesenjangan dan polarisasi in group out group.  Persepsi terhadap 
ketidakadilan distributif, prosedural dan interaksional merupakan salah satu pemicu 
teororisme. Ketidakadilan distributif menyangkut keadilan dalam pembagian sumberdaya, 
sementara keadilan prosedural dihubungkan dengan pemberian hak yang setara untuk 
mengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya, kemudian keadilan interaksional 
berkaitan dengan penerapan interaksi secara adil, tidak pilih kasih (Rahardanto, 2012). 
Moghaddam (2005) memperkenalkan teori Staircase to Terrorism, menyebutkan bahwa akar 
terorisme dapat dilacak ke persepsi mengenai ketidakadilan, entah distributif, prosedural, 
maupun interaksional, tanpa adanya opsi untuk melawan dengan cara diplomatis. Akhirnya, 
kekerasan menjadi cara yang dipilih sebagai bentuk perlawanan; apalagi didukung oleh 
faktor-faktor seperti pemaknaan terhadap ayat-ayat kitab suci dan adanya komunitas yang 
menyuburkan persepsi radikalisme tersebut. 

Sugiono et. al. (2011) menyatakan radikalisme dan terorisme dipahami sebagai gejala 
sosial dan politik yang lahir dalam kondisi dislokasi atau krisis yang bersifat permanen dalam 
masyarakat. Tinjauan radikalisme dari perspektif ini mengasumsikan kapasitas manusia atau 
kelompok untuk mempertanyakan dan mengubah struktur sosial atau sistem politik yang 
dianggap tak adil dan menindas kebebasan. Asumsi munculnya radikalisme karena 
menguatnya ketidakadilan dan ketidakbebasan yang diselenggarakan kelompok dominan 
dalam politik dan ekonomi. Dengan demikian konsep ini memperlihatkan keagenan politik 
manusia untuk perbaikan dan perubahan. Seseorang atau kelompok disebut radikal tidak saja 
karena sadar akan dominasi tetapi juga secara aktif mengusahakan perubahan ideologis dan 
dunia sosial.  

Selain ketidakadilan di masyarakat, menurut Crenshaw, teorisme muncul karena ada 
ketidakpuasan terhadap elit, dimana elit mungkin mengambil tindakan sendiri bertindak atas 
nama mayoritas, tidak menyadari penderitaan mayoritas, tidak mau mengambil tindakan 
untuk memperbaiki keluhan, atau tidak mampu untuk mengungkapkan perbedaan pendapat. 
Reaksi pemerintah yang tidak konsisten, goyah antara toleransi dan penindasan. Beberapa 
sumber ketidakpuasan - dan dalam keadaan modem terpusat dengan birokrasi tak berwajah, 
kurangnya respons terhadap tuntutan ada di mana-mana-terorisme menjadi strategi yang 
menarik bagi organisasi kecil yang beragam (Crenshaw, 1981). 

Aktivitas terorisme dapat meningkat karena kesenjangan yang tajam di masyarakat 
yang menimbulkan kekhawatiran masa depan sehingga berujung pada fatalisme.  Menurut 
Rais (1987) radikalisme berakar dari kesenjangan-kesenjangan sosial yang tajam, yang 
kemudian melahirkan kekhawatiran kekhawatiran mengenai masa depan dalam masyarakat 
dan rasa putus asa terhadap situasi yang berjalan. Pada gilirannya kedua hal ini menimbulkan 
fatalisme. Fatalisme berarti bahwa mereka kehilangan harapan akan masa depan, 
menganggap diri mereka sebagai akibat belaka dari struktur yang sedang berlaku. 
Radikalisme yng merupakan pintu masuk terorisme akan muncul dengan kuat, kalau mereka 
yang dijangkiti fatalisme dihadapkan pada politik atau kebijakan yang bersifat konfrontatif. 
Pandangan ini mengasumsikan radikalisasi dalam diri seseorang berarti ia harus meneguhkan 
dirinya untuk berjuang mengubah masyarakat, dan juga menularkan pandangan radikal 
tentang apa yang salah dalam masyarakat. Bila fatalisme telah melewati batas yang dapat 
dipikul oleh sekelompok masyarakat, maka mereka bertekad melakukan pelaggaran-
pelanggaran terhadap norma yang sudah diakui (infraksi).  

Pandangan Rais tersebut menjelaskan fenomena gerakan radikal seperti Front Pembela 
Islam (FPI) setidaknya merupakan representasi adanya kekhawatiran dan fatalisme yang 
membangkitkan semangat untuk merubah masyarakat, sebagaimana temuan Febriansyah 
(2013) mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penegakan amar makruf nahi mungkar, 
antara lain karena maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan sebagian masyarakat 
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yang diatur Pasal 7 ayat (1) UU No 10/2016 (UU Pilkada)  dan  Pasal 4 Ayat (1) Peraturan 
KPU No 9 Tahun 2020. Implikasi kedudukan kewarganegaraan ganda dalam pengisian 
jabatan kepala daerah adalah kewarganegaraan ganda membatalkan status pemenang 
kontestasi pilkada sebagai alat rekrutmen pemimpin daerah. 

Kedua, belum terintegrasinya sistem kependudukan sehingga data dan informasi tidak 
terkoneksi antar instansi nasional, provinsi dan kabupaten/kota; (3) Lemahnya kredibilitas 
dan integritas calon (kejujuran) dan (4) ketidakcermatan partai pengusung dalam 
memvalidasi keabsahan data paslong yang diusung. 

Rekomendasi 

1. Kementerian dalam negeri tidak melantik pasangan Orient P. Riwu Kore dan Thobias 
Riri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua karena 
terbukti memiliki kewarganegaraan ganda. Pelantikan dilakukan ketika pasangan 
tersebut telah melepaskan kewarganegaraan asing yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 9 
UU No 12 Tahun 2006. 

2. Kementarian Dalam Negeri perlu memperbaiki sistem data kependudukan yang dapat 
terintegrasi antar Lembaga di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan kota. 
Integrasi data kependudukan dengan membangun konektivitas ntar Kemenkumham, 
Lalulintas Keimigrasian dan Kementerian Dalam Negeri. 

3. Guna menciptakan proses rekrutmen di tingkat parpol secara berkualitas, maka 
disarankan agar parpol membentuk tim khusus yang menangani perekrutan pencalonan 
kandidat. 
 

E. DAFTAR PUSTAKA 

UU Nomor  23 Tahun 2014 Pemeirntahan Daerah 

UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

PP No 2 Tahun 2007 tentang tata cara  memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan perolehan 
kembali kewarganegaraan Indonesia. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 
Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau 
Walikota Dan Wakil Walikota 
 

 

 

 

perlindungan dari ancaman yang dirasakan dan penyangga dari pengucilan sosial.  
Selanjutnya, dukungan kolektif yang dirasakan untuk identitas dan keyakinan yang 
dihargai seseorang dapat memotivasi anggota kelompok untuk mengembangkan perilaku 
agresif terhadap orang lain. Hubungan yang kuat antara radikalisasi keyakinan dan 
ideologi agama dan kekerasan perilaku, menunjukkan bahwa koping dan penilaian 
mekanisme individu, emosi dan sentimen membutuhkan narasi pembawa - seperti 
wacana sosial tentang ancaman, (dalam) keadilan, keselamatan dan signifikansi - untuk 
dimobilisasi radikalisasi (lihat, misalnya. Penelitian tentang Self Redemption (Penebusan 
Diri) memang bisa mengidentifikasi narasi penebusan yang ada dalam cerita-cerita 
terpidana teroris menceritakan diri mereka sendiri dan satu sama lain. Dalam konteks 
pandangan religius tentang dosa, penebusan dan keselamatan, seperti yang ditemui di 
hampir semua agama besar dunia, tindak kekerasan, kemartiran dan peperangan dapat 
diisi dengan sesuatu nilai yang lebih tinggi, penyelamatan dan penebusan yang berarti. 
Kekerasan radikal bisa berfungsi sebagai penyangga realisasi bahwa hidup tidak adil dan 
situasi mendasar itu akan terus ada jika seseorang  diam, tidak mengangkat senjata 
melawan ketidakadilan itu.  
 

Memahami Akar Penyebab Terorisme di Indonesia. 
 
Terorisme terjadi tidak dalam ruang hampa dan penyebabnya mulifaktor atau prakondisi yang 
menyebabkan meningkatnya aktivitas teroris, termasuk terorisme di Indonesia. 

Pertama, Perspektif ekonomi, masalah kesenjangan ekonomi berkontribusi 
mendorong tumbuhnya gerakan radikalisasi. Finke and Stark (2003) menyatakan kesenjangan 
ekonomi akan menciptakan social greavences (kegalauan dan kecemburuan sosial) atas 
masyarakat yang mendapatkan kelimpahan ekonomi, apalagi jika kelimpahan ekonomi 
didapatkan dengan cara-cara yang tidak transparan, dengan cara korupsi, memalak uang 
negara, melakukan penyuapan dan melakukan penggelapan pajak. Kecemburuan sosial 
ekonomi mendorong seseorang dan kelompok untuk melakukan protes sosial terhadap 
kondisi yang dihadapi di depan kehidupannya. Protes dilakukan dengan cara yang sederhana, 
misalnya tidak mendatangi perkumpulan, enggan bergaul, sampai dengan mengorganisasikan 
diri bersama yang lain untuk melakukan perlawanan karena sistem yang dinilai tidak adil.   

Faktor pencetus kesenjangan menurut Casanova (1994) merupakan derivasi dari 
kebijakan politik ekonomi suatu negara yang secara tidak langsung menimpa masyarakat 
beragama. Oleh sebab itu, masyarakat beragama (masyarakat sipil) kemudian mengalami 
privatisasi dalam beragama yang di kemudian hari akan menumbuhkan kebencian pada 
kelompok lain yang lebih sejahtera. Kebencian tersebut lama-kelamaan menimbulkan 
antisipasi dan perilaku destrukstif sebagai rangkaian dari isu keagamaan yang dimulai dari 
persoalan ekonomi-politik publik. Masyarakat kemudian melakukan protes secara 
terorganisasi untuk menuntut adanya kondisi yang adil bukan timpang, namun jalan pintasnya 
adalah melawan negara dengan cara cara kekerasan sebab tidak mengusai publik opini 
sebagai arena bernegosiasi dan melapangkan kehendaknya.  

Penelitian Hassan (2010) menemukan maraknya gerakan radikal Islam pada era 1990 
an hingga 2000 an adalah tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di 
Indonesia: sekitar 72,5% pengangguran di Indonesia pada tahun 1997 berasal dari kaum 
muda—hanya beringsut sedikit ke angka 70% sepuluh tahun kemudian. Kompas (23 
November 2015) pernah melansir berita tentang faktor kesulitan ekonomi telah mendorong 
orang untuk tertarik bergabung dengan  gerakan radikal.  Salah satu faktor yang mendorong 
bergabung dengan NIIS karena diiming-imingi gaji yang fantastis, misalnya Ahmad Junaedi 
pedagang bakso yang bergabung dengan ISIS di Suriah, karena ingin memperbaiki 
perekonomian keluarganya.  
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Abstrak 
Kemunculan politik kekerabatan keluarga Ratu Atut Choisiyah di Banten pada kurun pasca-reformasi 
marak mengundang tanya para pengkaji politik Banten. Mengenai apakah tradisi kebudayaan Banten 
turut serta merawat politik kekerabatan ini muncul dari beberapa pengkajian atasnya. Pertanyaan ini 
yang coba untuk dijawab pada tulisan ini. Tujuannya untuk menunjukkan dengan lebih kuat 
bagaimana peran budaya tradisi Banten (khususnya pada kelompok jawara) yang memainkan peran 
meneguhkan fenomena politik kekerabatan itu. Pendekatan kualitatif yang berupa studi literatur 
digunakan dalam menelaah fenomena ini. Temuannya menunjukkan adanya peran tradisi terhadap 
perpolitikan di Banten. Melalui jawara, yang merupakan salah satu kelompok sosial di dalam tradisi 
Banten, politik kekerabatan menjelma dan menguat. Tetapi hal ini juga disebabkan berubahnya posisi 
dan makna jawara di dalam perjalanan sejarahnya. Jawara yang awalnya murid ulama dan sebagai 
perpanjangan tangan ulama kepada masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai agama dan membela 
masyarakat, berubah menjadi kelompok elit dengan kekuatan yang menekan rakyat, dan mengejar 
tujuan kepentingan politik dan bisnis. Peran Orde Baru yang menggunakan jawara sebagai orang kuat 
lokal demi menguatkan kekuasaan pemerintah itu turut mengubah makna budaya jawara. Orde Baru 
memberikan fasilitas-fasilitas dan kesempatan di bidang ekonomi dan politik yang menyebabkan 
jawara menduduki posisi sosial tertinggi pada masyarakat Banten. Meskipun pemerintahan Orde Baru 
tumbang pada peristiwa reformasi, akan tetapi struktur-struktur kekuatan yang menunjangnya di 
Banten tetap bertahan, di bawah penguasaan kelompok jawara. Sepanjang perjalannya hingga pada 
periode paska reformasi, jawara di dalam bentuk kasusnya keluarga Chasan Sochib membentuk 
jejaring kekuatan politik, bisnis, dan laku kekerasan untuk membangun dan mempertahankan 
kekerabatan politiknya. 
 
Kata kunci: politik kekerabatan, jawara, tradisi 

 
Abstract 

The emergence of the political kinship of Ratu Atut Choisiyah's family in Banten in the post-reform 
period has prompted questions from Banten political reviewers. Regarding whether the cultural 
tradition of Banten participates in caring for this kinship politics emerges from that several studies. 
This question is trying to be answered in this paper. The aim is to show more strongly how the role of 
Banten's traditional culture (especially in the jawara group) plays a role in affirming the political 
kinship phenomenon. A qualitative approach in the form of a literature study is used to examine this 
phenomenon. It findings indicate the role of tradition in politics in Banten. Through jawara, which is 
one of the social groups in the Banten tradition, kinship politics is incarnated and strengthened. But 
this is also due to changes in the position and meaning of jawara in the course of its history. Jawara, 
who was originally a student of ulama and as an extension of the ulama's hand to society in 
practicing religious values and defending society, turned into an elite group with forces that 
suppressed the people and pursued the goals of political and business interests. The role of the New 
Order, which used jawara as a local strongman to strengthen government power, also changed the 
meaning of jawara culture. The New Order provided facilities and opportunities in the economic and 
political fields which caused jawara to occupy the highest social position in Banten society. Although 
the New Order government collapsed during the reformation event, the power structures that 
supported it in Banten remained, under the control of the jawara group. Throughout the journey into 
the post-reform period, jawara in the form of his case the Chasan Sochib family formed networks of 
political power, business and violent behavior to build and maintain political kinship. 
Keywords: political kinship, jawara, tradition 

perilaku imitasi di negara tetangga. Kelompok teroris yang muncul dapat memanfaatkan 
pengalaman kelompok yang ada di negara tetangga. Selain itu, ketika organisasi teroris 
bekerja sama, mereka dapat mengurangi biaya mereka (misalnya, dengan berbagi 
pengetahuan dan senjata) dan meningkatkan pembayaran (misalnya, dengan tindakan teroris 
bersama).  

 
Akar Penyebab Terorisme Keagamaan. 
 

Uraian tentang pra kondisi yang menyuburkan terorisme sebagaimana dikemukakan 
oleh (Krieger & Meierrieks 2011) lebih menekankan pada faktor-faktor ekonomi, politik, 
sosial budaya dan pengaruh eksternal (misalnya globalisasi dan penularan oleh negara lain), 
sementara root causes terorisme keagamaan belum didiskusikan. Penting melihat root cause 
terorisme keagamaan yakni aksi teror yang didasarkan atas dasar agama, mengingat dalam 
banyak aktivitas terorisme sering dihubungkan dengan agama. Meskipun banyak ilmuwan 
yang menolak agama menjadi motif terorisme. Agama bisa menimbulkan kekerasan bila 
faktor agama menyatu dengan satu set keadaan khusus, baik bersifat politik, sosial maupun 
ideologis, yaitu ketika agama menyatu dengan ungkapan ungkapan kekerasan dari aspirasi-
aspirasi sosial, kebanggaaan pribadi, dan gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan 
politik. Oleh karena itu, untuk memahami kenapa terorisme keagamaan aspek-asek lain harus 
dipertimbangkan (Naharong, 2014). 
De Graff & Bos membagi akar masalah terorisme religius pada level makro, mikro dan meso 
(de Graaf & van den Bos, 2021).  
(1) Pendekatan level makro:structural factor in society, faktor structural di masyarakat 

sebagai ―root causes‖ aktivitas ekstrimisme yaitu kemiskinan, adanya diskriminasi, 
pengucilan di masyarakat, konteks perang atau negara gagal. Kurangnya jaring 
pengaman sosial menjadi kendala ketika warga minoritas melanjutkan studi ke perguruan 
tinggi atau rendahnya hak politik warga minoritas, merupakan tempat subur bagi 
berkembang biaknya proses radikalisasi. Selain itu budaya kolektif mempromosikan 
kecenderungan membentuk in-grup dan out-group serta budaya individualistis yang 
memproduksi kekerasan dalam kelompok sendiri. Jika dihubungkan dengan radikalisme 
berlatar agama dioperasionalkan dalam representasi agama, narasi agama atau 
keberadaan apokaliptik menjadi bahan bakar bagi kelompok radikal. Pendekatan terbaru 
meyakini terorisme religious pada wacana kemartiran, mukjizat, eskatologi, dan nilai-
nilai sakral di literatur jihadis, misalnya. 

(2) Pendekatan Level Mikro: personal appraisal and coping. Perspektif psikologi diperlukan 
untuk melihat proses kausal antara agama dan radikalisasi.Psikologis individu 
menghasilkan pendekatan tingkat mikro untuk analisis radikalisasi dan terorisme. 
Kepercayaan agama bertindak sebagai skema kognitif, membentuk proses kognitif 
termasuk persepsi stress melalui sesuatu yang disebut sebuah ―Model Transaksional‖. 
Model ini melihat penilaian cognitive sebagai penghubung antara kepercayaan (beliefs) 
dan koping strategi (coping strategies). Penilaian pribadi dan strategi koping individu 
hanya dapat dipahami secara bermakna jika digabungkan dengan teori tentang 
mekanisme identitas sosial dan proses kelompok. Penelitian telah meyakinkan 
bagaimana radikalisasi dipengaruhi oleh personal dan perasaan eksistensial 
ketidakpastian, ketidakadilan, sikap sebagai kemarahan moral, rasa bersalah dan 
narsisme, dimana diubah menjadi bingkai ketidakadilan, keyakinan religious dan narasi 
untuk memicu perilaku, khususnya di antara mereka yang terlibat dalam bentuk yng 
berhubungan dengan perilaku kelompok ekstremis dan teroris. 

(3) Pendekatan Level Meso-social appraisals and radical redemption as social coping 
mechanism, Temuan bahwa penerimaan dalam kelompok keagamaan menyediakan 
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A. PENDAHULUAN 
 

Fenomena politik kekerabatan bukan hal baru di dalam kontestasi politik pilkada. 
Semenjak munculnya pilkada langsung pada Juli 2005, banyak terpilih elit-elit daerah yang 
menjadi raja lokal. Kemudian, para raja ini berusaha tetap mempertahankan kekuasaannya 
lewat jejaring politik kekerabatan. Maraknya politik kekerabatan di dalam pilkada setidaknya 
dapat terlihat pada contoh Pilkada Tangerang Selatan (Airin Rachmy Diany) dan Pilkada 
Kabupaten Gowa (Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo) di tahun 2015 (Wirawan, 2015). 
Pada tahun 2018 fenomena ini menanjak, akibat dihapusnya pasal 7 huruf (r) UU No. 8 
Tahun 2015 tentang pelarangan kandidat dari keluarga pejabat untuk ikut serta dalam 
pemilihan politik oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian jumlahnya menjadi tiga kali lipat 
pada pilkada 2020. Di tahun itu tercatat kandidat pemilihan yang terkait dengan politik 
kekerabatan: 68 bupati, 35 wakil bupati, 26 walikota, 12 wakil walikota, 7 gubernur, dan 4 
wakil gubernur (BBC News Indonesia, 2020).  

Di satu sisi, politik kekerabatan ini merupakan konsekuensi hak warga negara untuk 
dipilih di dalam konstestasi politik. Akan tetapi di sisi lain, fenomena ini berimbas pula 
kepada kemungkinan efek-efek negatif pada pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari 
maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit-elit politik (Junaidi, 2018). Maka, fenomena 
politik kekerabatan mengundang polemik. 
Menurut penelitian Nagara Institute (diukur dari tiga periode: 2015, 2016, dan 2017), Banten 
menduduki posisi pertama dari 5 provinsi yang paling banyak terpapar politik kekerabatan 
(Farisa, 2020). Pada tahun 2020, tiga dari empat daerah di Provinsi Banten yang melakukan 
pilkada dimenangkan oleh pasangan kandidat yang kerabat dengan keluarga Ratu Atut, yaitu 
pada Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang  

Sebelumnya, fenomena politik kekerabatan di Banten mulai menjadi pembahasan 
publik, sejak terpilihnya Ratu Atut Chosiyah sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 
2002 mendampingi Djoko Munandar. Saat periode berjalan, Djoko Munandar ditetapkan 
sebagai tersangka korupsi sehingga Ratu Atut menggantikannya menjadi Gubernur hingga 
Tahun 2005. Pada tahun 2006 Ratu Atut berhasil menjadi Gubernur Banten berpasangan 
dengan Mohammad Masduki. Pada Pilkada berikutnya, tahun 2011, Ratu Atut kembali 
menjadi gubernur dengan menggandeng Rano Karno. Tahun 2014 Ratu Atut ditetapkan 
sebagai tersangka korupsi, dan hingga sekarang hukumannya masih berlangsung.  

Kepemimpinan Keluarga Ratu Atut sudah banyak dikaji, antara lain Saputra dan 
Sutisna  yang menyatakan bahwa politik kekerabatan Era Ratu Atut menunjukkan adanya 
gejala proliferasi (persebaran, pertumbuhan) pada ranah kekuasaan dan ranah bisnis, sosial 
budaya, pendidikan, serta keormasan (Saputra, 2017; Sutisna, 2017). Sejalan dengan itu, 
Munjin menyimpulkan bahwa kekayaan yang menjadi basis sumber daya kekuasaan oligarkis 
sangat dominan dalam sistem demokrasi di Banten (Munjin, 2018). Beberapa kajian ini 
memandang politik kekerabatan yang terjadi pada dinasti Ratu Atut ada kaitannya dengan 
kepemilikan material, namun tidak sedikit juga yang melihat politik kekerabatan ini 
kaitannya dengan hal selain materi yang keberadaannya tidak kasat mata. 

Politik kekerabatan merupakan usaha untuk mempertahankan kekuasaan politik, 
mengingat kekuasaan itu merupakan hal langka yang menjadi akses para pemegangnya dalam 
mengejar kesenangan-kesenangan. Dengan cara pandang terhadap kekuasaan seperti ini, 
maka fenomena ini menjadi hal yang wajar. Para elit yang berkuasa akan berusaha 
mempersiapkan dan menaikkan penggantinya dari lingkaran kelompok sosialnya (keluarga) 
agar kekuasaan akan tetap berada di pihaknya. Di sisi lain, dengan pandangan yang sama, 
berarti juga bahwa kekuasaan tidak dapat terdistribusi dengan merata di tengah-tengah 
masyarakat, hanya dipegang oleh segelintir elit kelompok. 

menimbulkan keluhan terkait dengan pencabutan hak politik. Tingkat keterbukaan politik 
yang rendah dapat membuat awal mula terorisme lebih mungkin terjadi, tetapi mengurangi 
kemungkinan serangan teroris. Secara umum, tidak ada konsensus tentang rezim politik mana 
yang dapat menangkis terorisme secara paling efektif. Terlepas dari jenis rezim yang tepat, 
kekuatan pemerintah (misalnya, kekuatan militer atau polisi), struktur (terpusat vs. 
desentralisasi), kebijakan (misalnya, kebijakan kesejahteraan) dan afiliasi ideologis 
(misalnya, sayap kiri vs. sayap kanan) juga dapat mempengaruhi aktivitas teroris.  

Keempat, Transformasi Politik dan Instabilitas (Political transformation and 
instability), Transformasi politik secara umum dapat memperkuat perilaku teroris, dimana 
proses ini memengaruhi produksi terorisme dan keputusan target teroris. Gagasan utamanya 
adalah bahwa perubahan politik dapat menciptakan kekosongan politik yang digunakan oleh 
kelompok teroris untuk mendorong agenda mereka. Kekosongan politik menarik kelompok 
radikal untuk memanfaatkan pemerintah yang tidak stabil (misalnya, diukur dengan variabel 
stabilitas rezim), menjadikan terorisme sebagai upaya yang lebih murah. Dalam situasi ini, 
seseorang mungkin merasa lebih menarik untuk bergabung atau mendukung organisasi 
radikal karena hanya ada sedikit alternatif non-kekerasan (artinya biaya peluang kekerasan 
yang rendah) tetapi imbalan yang tinggi dari keberhasilan teroris (yang berarti peningkatan 
keuntungan dari kekerasan). Negara yang tidak stabil atau gagal bahkan dapat berfungsi 
sebagai sekolah terorisme internasional, di mana dalam fase ketidakstabilan domestik 
(misalnya, perang saudara) individu memperoleh 'pendidikan' kekerasan untuk mereka 
gunakan kampanye teroris internasional.  

Kelima, identitas dan benturan budaya (identity and cultural clash), bentrokan 
peradaban sebagaimana digaungkan oleh Huntington (1996) juga dapat mengakibatkan 
kekerasan. Ketika kelompok menunjukkan identitas yang berbeda (misalnya, agama atau 
etnis yang berbeda), ini dapat menyebabkan lebih banyak konflik baik antara kelompok yang 
berbeda dalam suatu negara atau antara kelompok negara yang berbeda yang diatur menurut 
garis peradaban (misalnya, negara Islam versus Barat). Untuk kelompok teroris, akan lebih 
mudah (lebih murah) untuk mengumpulkan dukungan terhadap kelompok identitas antagonis 
(diidentifikasi, misalnya, dengan tindakan fraksionalisasi etnis atau agama). Ini bahkan lebih 
berlaku ketika teroris membangun ideologi terkait identitas yang menekankan supremasi 
identitas masing-masing (misalnya, mewakili 'satu-satunya keyakinan yang benar').  

Keenam, tatanan ekonomi dan politik global (economic and global politic order) 
meninjau aspek integrasi ekonomi (misalnya, diukur dengan keterbukaan perdagangan), 
kebijakan luar negeri (misalnya, ditunjukkan oleh kedekatan politik dengan Barat) dan 
struktur aliansi (misalnya, ditunjukkan oleh keanggotaan dalam aliansi) dapat berperan ketika 
mengembangkan keluhan dan perlawanan terhadap globalisasi. Segmen masyarakat 
tradisional atau yang kehilangan haknya mungkin menggunakan kekerasan untuk melawan 
dominasi asing (yaitu, supremasi Barat) dan modernisasi global. Jika individu dihasut oleh 
tatanan global yang ada yang dianggap 'tidak adil', akan lebih mudah bagi organisasi teroris 
untuk mencari dukungan dengan membangun keluhan terkait di negara sumber terorisme. 
Namun, globalisasi politik dan ekonomi tidak menghasilkan kekerasan, ketika integrasi 
politik memperbaiki distribusi kekayaan dan kekuasaan internasional melalui kerjasama atau 
jika integrasi ekonomi melalui keuntungan perdagangan juga menguntungkan orang miskin.  

Terakhir, terorisme muncul karena ada penularan (Contagious) sebagai faktor lain 
yang menjelaskan terorisme. Gagasan utamanya adalah bahwa terorisme menunjukkan sifat 
memberi energi sendiri yang kuat dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Penularan 
temporal berarti terorisme masa lalu melahirkan terorisme baru di satu negara. Aktivitas 
teroris meningkat melalui media atau spasial dimana suatu negara menderita terorisme, 
kemungkinan besar juga akan menginfeksi negara-negara tetangga (misalnya, ditunjukkan 
oleh jaraknya dengan terorisme). Aktivitas teroris di suatu negara dapat menimbulkan 
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Politik kekerabatan adalah sebuah strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan 
dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih 
merupakan kalangan sanak keluarga. Politik kekerabatan ini umumnya menjadi salah satu 
kajian dari disiplin antropologi politik. Fenomena ini tidak jarang terjadi di era politik 
masakini. Ia pun tidak lepas dari budaya tempatan. Pola-pola politik kekerabatan jamak 
berlangsung di dalam pemerintahan politik pada banyak wilayah di dunia (Kurtz, 2001, p. 
82). Garis keturunan dari sebuah keluarga yang memainkan politik kekerabatan, merupakan 
faktor penting yang mengikat aliansi politik antarmereka, yang dirawat dan diatur oleh 
anggota tertua (kepala keluarga), menjadi sumber akses politik bagi anggota keluarga.  

Gejala terbentuknya politik kekerabatan ini menurut Djati terjadi karena dua hal. 
Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang 
berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak 
keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang 
menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk 
berkuasa dengan cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah 
menggantikan petahanan (Djati, 2015). Adi Prayitno, (UIN Syarif Hidayatullah) menyebut 
kemunculan politik kekerabatan karena dua hal utama. Dari sisi konstitusional tidak adanya 
regulasi yang melarang kerabat petahana maupun pejabat publik di tingkat lokal maupun 
nasional untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dari sisi kinerja partai politik, tidak 
optimalnya kaderisasi partai politik serta adanya keinginan partai politik untuk menang 
dengan cepat turut menyumbang munculnya fenomena ini (rumahpemiluadmin, 2020). 
Sejalan dengan Prayitno, Febriansyah menilai bahwa rekruitmen partai politik tidak berjalan 
dengan baik sehingga politik kekerabatan kian parah (Maharani, 2020). Akbar Faizal (Nagara 
Institute) mengemukakan alasan terjadinya dinasti politik karena adanya upaya mewariskan 
kekuasaan dan ambisi politik keluarga (Farisa, 2020). Alasan-alasan yang dikemukan ini 
menunjukkan bahwa peran regulasi, partai politik dan bahkan ambisi politik dari para 
petahana atau pejabat publik mempengaruhi berlangsungnya dinasti politik atau politik 
kekerabatan ini. 

Kandidat yang memainkan pola politik kekerabatan memiliki kemungkinan untuk 
menang di dalam pemilihan politik karena memiliki modal-modal politik tertentu. Modal-
modal itu berupa (1) pembelajaran politik kandidat yang didapat dari diskusi politik di dalam 
keluarga, (2) melaluinya ikut serta di dalam organisasi politik, pewarisan modal jaringan 
politik, dan (3) nama besar keluarga pejabat yang mewariskannya kepada kandidat yang 
dipandang tinggi (populis) di mata masyarakat (Purwaningsih, 2015). Modal politik yang 
pejabat dapatkan dari sistem pemerintahan dapat diwariskan dari pejabat kepada anggota 
keluarganya. Mengenai nama besar keluarga pejabat ini sebagai brand politik kandidat, juga 
dapat ditemukan di dalam penelitian Feinstein (2010), Crowle & Reese (2013), dan Kurtz 
(1995; 2009) (Suranto et al., 2017). 

Selain faktor sumber-sumber ekonomi dan politik, faktor nilai tradisi masyarakat 
tempatan turut mempengaruhi kemunculan fenomena politik kekerabatan. Karya Yusuf 
menunjukkan ada faktor nilai-nilai budaya berupa pandangan politik di dalam kebudayaan 
tradisional masyarakat tempatan yang menyebabkan dipilihnya kandidat tertentu di dalam 
pemilihan politik pilkada, yang kemudian menciptakan politik kekerabatan (Yusuf, 2017). 
Hijjang dan Amelia mengungkapkan hal senada di dalam penelitiannya terhadap kebudayaan 
Bugis di Sulawesi Selatan (Hijjang & Amelia, 2019). Pengkajian Suwitha terhadap fenomena 
politik pemilihan di Bali, menunjukkan nilai-nilai kultural kebudayaan Bali yang berdasarkan 
agama Hindu, membawa banyak anggota kelompok Puri (anggota keluarga bekas kerajaan-
kerajaan di Bali) naik ke pemerintahan. Pandangan budaya sebagian masyarakat Bali yang 
masih memandang hormat sistem kasta dan ingatan kultural akan kerajaan Majapahit yang 
menjadi penyebab kemenangan politik kandidat dari keluarga Puri (Suwitha, 2020).  

Tabel 1 Hipotesis Akar Terorisme 
Global Hypotesis Potential Determinan 

(Abbreviation) 
Possible indicatos 

Economic Deprivation 
(GH 1) 

Economic Condotion 
(DEV) 

GDP p.c, poverty, inequality 

Modernization Strain 
(GH2) 

Economic Performance 
(PERF) 

GDP Growth, unemployment, 
inflation 

 Population dynamic (POP) Population growth, size, age 
structure, urbanization 

Institutional Order (GH3) Political Institution (POL) Political Right, Civil Liberties 
 Economic Institution 

(ECON) 
Economic Fredom, Property 
right protection 

 Government (GOV) Welfare Polices, Government 
Spending 

Political Transformation 
(GH4) 

Political Stability Regim Stabilitiy, Civil war  
Proxy 

Identity Conflict (GH5) Minorities (MIN) Ethnic, Linguistic 
Fractionalization 

 Religion (REL) Propotion of religion, Religious 
Fractionalization 

Global Order (GH6) Economic Integration 
(INT) 

FDI, term of trade, trade 
openess 

 Institutional Politics Aliances, incidences of conflict, 
foreign aid 

Contagion (GH7) Contagion (CONT) Spatial, Temporal Proximity to 
Terrorism 

 Geographi (GEO) Climate, elevation, latitude 
Sources: Krieger & Meierrieks, 2011 (What causes terrorism? Public Choice Journal (2011) 
147: 3–27. 
 

Kedua, aktivitas terorisme muncul ketika terjadi perubahan sosial-ekonomi dan 
demografis (Socio-economic and demographic strain). Terorisme dipupuk oleh proses 
modernisasi yang menyebabkan perubahan ekonomi (misalnya, pertumbuhan ekonomi), 
bentuk komunikasi dan gaya hidup baru (misalnya, pergeseran dari masyarakat pertanian ke 
perkotaan) dan ide-ide baru (misalnya, ideologi Barat). Pertumbuhan ekonomi dapat 
dihubungkan dengan restrukturisasi pasar tenaga kerja, muncul 'pecundang modernisasi' yang 
menjadi pengangguran karena perubahan ekonomi. Sementara bentuk komunikasi modern 
dapat menantang elemen masyarakat tradisional, menimbulkan konflik sosial. Di titik ini, 
organisasi teroris dapat menggunakan alat komunikasi modern untuk menyebarkan pendapat 
mereka secara lebih efektif. Teroris mampu memanfaatkan keluhan 'pecundang modernisasi' 
yang terkait dengan ketidakpuasan ekonomi, bentuk-bentuk baru dari kehidupan terasing atau 
tantangan lain terhadap pola masyarakat tradisional, sehingga membuat perekrutan, 
pembiayaan atau bentuk dukungan lain bagi pelaku teror lebih mungkin.  

Ketiga, Tatanan Politik dan Kelembagaan (Political and Institutional Order), juga 
dianggap penting bagi aktivitas terorisme. Perdebatan akademis tentang efektivitas sistem 
politik tertentu untuk menangani terorisme. Rezim demokratis dapat menawarkan cara tanpa 
kekerasan untuk menyuarakan perbedaan pendapat tetapi tidak dapat mewujudkan langkah-
langkah kontra-terorisme yang 'keras' karena kewajiban terhadap kebebasan sipil. Rezim 
otokratis dapat memanfaatkan kemampuan represi mereka yang pada saat yang sama dapat 
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Keluarga Ratu Atut sendiri memiliki kedudukan sosial tinggi di dalam kebudayaan 
masyarakat Banten. Ratu Atut adalah anak dari jawara mendiang Tubagus Chasan Sochib, 
salah satu orang kuat di Banten. Jawara merupakan salah satu struktur sosial masyarakat di 
Banten, yang dinilai dari pandangan tradisi mereka. Pengkajian soal kedudukan jawara yang 
tinggi di dalam sistem sosial masyarakat tradisional Banten ini dapat dilacak dari karya 
klasiknya Kartodirdjo (Kartodirdjo, 1966), Williams (Williams, 1984) hingga Tihami 
(Tihami, 1992) yang menyatakan bahwa kelestarian kepemimpinan di Banten merupakan 
hasil dari perilaku Kiai dan Jawara dalam sistem sosial yang mempunyai hubungan sibernetik 
dengan agama dan magi dalam sistem budaya. Akan tetapi, terjadi perubahan makna dari 
jawara sebagai murid kiai, menjadi jawara sebagai kelompok yang mementingkan 
kepentingan pribadi berupa kekuasaan politik dan kepentingan bisnisnya. Perubahan ini 
terjadi melalui kurun waktu tertentu di sepanjang terjalinnya hubungan mesra antara 
kelompok jawara dan penguasa Orde Baru. 

Dalam pandangan pengamat politik Banten, Abdul Hamid, dinasti Atut ini berdiri di atas 
tiga pilar utama: ekonomi, politik, dan kelompok jawara (Fiansyah, 2013). Di dalam struktur 
sosial tradisional masyarakat Banten, jawara merupakan kelompok sosial yang memiliki 
strata tinggi, serta memiliki peran-peran tertentu di dalam struktur masyarakat dan nilai 
tradisional Banten. Dari hal ini dapat terlihat nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakat 
menjadi salah satu faktor penting dalam memunculkan politik kekerabatan (Agustino, 2010). 
Pendapat mengenai peran serta nilai-nilai tradisi ini di kancah politik Banten kontemporer 
juga ditemukan oleh Hamid & Facal (Hamid & Facal, 2013). Tradisi masyarakat (tradisional) 
dalam pandangan Anthony Giddens sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya kelembagaan di 
masa lalu, kemudian, dengan hilangnya institusi politik di masa lalu itu, tradisi merupa 
sebagai nilai-nilai di masa lalu yang hadir secara kolektif pada benak masyarakat 
penggunanya. Ia digunakan berulang-ulang oleh masyarakatnya melalui praktik-praktik di 
tengah-tengah masyarakat (Giddens, 2003, pp. 19–21). 

Karya Lyon (Lyon, 2019) yang membahas kasus pemerintahan di Pakistan, 
menunjukkan nilai-nilai kultural Hindu (kasta/varma), dan nilai kebudayaan Arab-Pakistan 
tentang garis keturunan keluarga (nasl) turut membentuk pemahaman masyarakat tentang 
politik pemerintahan dan menentukan hadirnya elit politik dan kekuasaan. Di dalam 
pandangan sistem kasta, keluarga-keluarga kasta atas (ksatrya) yang berhak memegang 
kekuasaan politik (Lyon, 2019, pp. 47–53). Hal senada juga berlaku di kebudayaan Arab di 
Pakistan, bahwa orang-orang dari garis keturunan keluarga yang secara kultural 
berkedudukan tinggi di masyarakat yang berhak memegang kekuasaan. Pandangan-
pandangan kultural ini lah yang membuat elit-elit politik ini menjadi patron di masyarakat. Di 
sini terlihat jelas adanya struktur budaya masyarakat yang turut serta menyuburkan fenomena 
ini. 

Tidak seperti pemerintahan monarkis tradisional di masa lampau, pada sistem 
demokrasi politik kekerabatan beroperasi melalui prosedur demokratis, seperti pemilihan 
politik dan melalui partisipasi masyarakat pemilih di dalam mekanismenya. Pola patron-klien 
memainkan peran pada sistem demokrasi dalam menumbuhkembangkan politik dinasti. Maka 
pola politik kekerabatan ini juga didukung oleh politik patron-klien antara elit politik (yang 
menjadi bagian dari dinasti) dengan massa pemilih (klien). James Scott menjelaskan bahwa 
hubungan patron-klien mempunyai ciri khusus yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur (1) 
interaksi tatap muka diantara para pelaku yang bersangkutan; (2) Adanya pertukaran benda 
dan jasa yang relatif tetap berlangsung di antara para pelaku; (3) Adanya ketidaksamaan dan 
dan ketidakseimbangan dalam pertukaran benda dan jasa tersebut; (4) Ketidakseimbangan 
tersebut menghasilkan kategori patron dan klien yang memperlihatkan ciri-ciri 
ketergantungan dan ikatan yang bersifat meluas dan melentur diantara patron dengan 
kliennya (Scott, 1972)  

Berdasarkan aktornya, terorisme dibedakan atas dua jenis yaitu terorisme negara 
(state terrorism) dan terorisme warga (civil terorism). Terorisme negara dipahami sebagai 
suatu tindakan sistematis pemerintah dan penggunaan kekerasan terhadap hak-hak integritas 
personal dari warga negara untuk mengintimidasi mereka agar bekerjasama dengan kebijakan 
dan perintah yang dijalankan oleh rezim yang berkuasa. Terorisme warga adalah kekerasan 
yang dilakukan oleh aktor warga yang mandiri (misalnya kelompok yang tidak secara 
langsung dikontrol oleh atau dengan negara-negara luar) yang setidaknya didesain untuk 
merasuk kecemasan diantara beragam target, termasuk masyaraat umum untuk mencapai 
tujuan ideologi atau politik (Kristopher, 2006).   

Berdasarkan uraian definisi menurut pakar tersebut dapat dikemukakan ciri-ciri 
terorisme yaitu: (1) penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan bisa disebut 
teorisme bila telah direncanaka, tidak terjadi secara tiba-tiba atau tanpa disengaja. (2) 
mempunyai motif ideologi, politik, ekonomi, agama, dan gangguan keamanan, sehingga teror 
dengan tujuan finansial dianggap bukan terorisme (3) untuk bisa disebut sebagai sebuah 
aktivitas terorisme, kekerasan harus memengaruhi sasaran atau audience di luar target 
langsung (korban). Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan 
kekerasan bukanlah sasaran utama, (3) berdampak pada kerusakan berbagai objek vital dan 
lingkungan, (4) Teror melibatkan aktor negara atau aktor-aktor bukan negara (warga) yang 
melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran 
(noncombatant), yaitu warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan. 5. 
Terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau 
bahkan gila. Juga, perbuatan terorisme tidak dilakukan secara sembarangan dan sporadis, 
tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris 

Ciri-ciri terorisme diatas, dapat digunakan untuk menjelaskan aksi terorisme Bom 
Makassar Maret 2021, sebagai berikut: pertama, pelaku teror menggunakan kekerasan dengan 
melakukan bom bunuh diri, dengan tujuan menyebar ketakutan kepada khalayak dan 
pemerintah.  Kedua, motif pelaku adalah ideology atau agama, yang disinyalir polisi 
berafiliasi dengan kelompok ISIS. Ketiga, tujuan tindakan terorisme sangat jelas menyebar 
ketakutan dan kekerasan, sasarannya menciptakan gangguan keamanan publik dan 
demoralisasi masyarakat dan pemerintah. Keempat, Teror bom Makassar dilakukan oleh 
aktor warga (non negara), mereka menggunakan kekerasan yaitu serangan bom bunuh diri. 
Kelima Kejadian Bom Makassar dilakukan secara terencana, meskipun banyak yang menilai 
kapasitas pelaku melakukan bom bunuh diri, tergolong rendah.   
 
Akar Penyebab Terorisme (Root Causes of Terorisme). 
 

Terdapat banyak sumber yang mendiskusikan tentang penyebab terorisme atau 
prakondisi yang menghadirkan aktivitas terorisme. Krieger & Meierrieks  menyusun 
'hipotesis global' (GH) yang secara spesifik menguraikan faktor-faktor determinan yang 
memicu aktivitas teroris, meliputi: deprivasi ekonomi (GH1), perubahan sosial-ekonomi dan 
demografis dan ketegangan yang dihasilkan (GH2), tatanan politik (GH3) dan transformasi 
politik (GH4), identitas (GH5), tatanan ekonomi dan politik global (GH6) dan penularan 
temporal dan spasial (GH7) (Krieger & Meierrieks, 2011). Tabel 1 menyajikan variabel dan 
indicator dari faktor-faktor determinant terorisme global (Krieger & Meierrieks 2011). 

Pertama, Deprivasi Ekonomi (Economic Deprivation). Akar atau prakondisi aktivitas 
terorisme adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam negara. 'deprivasi relatif', dimana 
kekerasan dihasilkan ketika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang menurut individu mereka 
perlakukan dan apa yang sebenarnya mereka terima melalui proses ekonomi (distributif). 
Kaitan dari perampasan (deprivasi) ekonomi dengan terorisme ini seharusnya menjadi 
masalah bagi negara-negara sumber terorisme.  

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 01, Juli 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

13 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 01, Juli 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

56



Salah satu sebab penting terjadinya hubungan patron-klien adalah adanya penguasaan 
(dalam bentuk wibawa) dari patron kepada kliennya. Max Weber menjelaskan bentuk-bentuk 
kekuasaan (authority) yang terdiri dari tiga tipe: kekuasaan tradisional, kekuasaan rasional-
legal dan kekuasaan karismatik. Kekuasaan tradisional adalah orde sosial yang bersandar 
pada kebiasaan kuno di mana status dan hak pemimpin ditentukan oleh adat kebiasaan. 
Kekuasaan tradisional memerlukan kesetiaan pribadi antara hamba dengan tuannya dan 
derajat kesewenangan pribadi dalam perintah dan persetujuan. Kekuasaan rasional-legal 
adalah tipe kekuasaan dimana semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan 
tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. 
Kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin melainkan kepada lembaga yang bersifat 
impersonal. Sementara tipe kharismatik terbentuk bukan karena tradisional maupun legalitas 
tetapi karena kharisma penguasa. Tipe keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap 
kualitas istimewa (contoh kepahlawanan) dan kesetiaan kepada individu tertentu serta 
komunitas bentukannya (Basrowi et al., 2012, pp. 103–104).  

Berdasarkan teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Weber, kepemimpinan di Banten 
itu timbul atas dasar Charismatic Authority dan Legal Authority yang personifikasinya adalah 
Kiyai, orang kaya, jawara, dan pejabat pemerintah karena mereka dipercayai dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat (Tihami, 1992, pp. 88–89). Oleh karena itu, kajian ini 
mengetengahkan bagaimana dinamika nilai (sruktur sosial) dalam tradisi masyarakat Banten 
yang menyebabkan muncul dan lestarinya politik kekerabatan di Banten. Pertanyaan ini 
dijawab melalui penelaahan secara sosio-kultural, dengan melihat dinamikanya di dalam 
perjalanan sejarahnya. 

 
B. METODE 

 
Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk 

memberi gambaran tentang objek yang dikaji. Pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah 
pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami individu maupun kelompok dalam 
permasalahan sosial maupun manusia (Creswell & Creswell, 2018). Teknik yang digunakan 
adalah studi pustaka, dengan mempergunakan sumber-sumber tertulis berupa dokumen-
dokumen, karya-karya ilmiah, dan sumber-sumber media massa. Studi kepustakaan dapat 
melalui tiga tahap, yaitu mencari pustaka yang sesuai dengan sasaran penelitian, 
mengumpulkan data-data penting dengan cara mencatatnya, dan yang terakhir mengolah dan 
menyajikan data-data tersebut (Danandjaja, 1997). Seperti apa yang disampaikan oleh 
Danandjaja, pustaka yang menjadi bahan acuan pada kajian ini adalah buku, artikel ilmiah 
(dalam bentuk jurnal maupun Skripsi, Tesis, dan Disertasi) juga berita-berita dari media 
massa daring. 

 
C. PEMBAHASAN 

 
Konsep Kepemimpinan di Dalam Tradisi Masyarakat Banten 

 
Dalam kebudayaan masyarakat Banten, pemimpin biasa disebut pamingpin, yaitu 

orang yang harus ditaati. Pamingpin pemerintahan adalah orang-orang yang memperoleh 
tugas dari Pemerintah untuk memimpin masyarakat, yaitu: Kapala Desa dan perangkatnya 
(Mantri pertanian, Mantri hewan, dan Kapala Sakola Dasar). Kades dan perangkatnya 
dianggap sebagai pamingpin umum karena dianggap lebih tinggi daripada yang lainnya. 
Namun ketaatan hanya terbatas selama masa jabatan saja kecuali jika pamingpin ini punya 
ciri seperti kepemimpinan Kiai (Tihami, 1992, p. 85). Kepemimpinan itu adalah suatu 
kekuasaan yang berwibawa dan karena wibawanya itu memperoleh respon dari masyarakat 

merumuskan langkah-langkah strategi pencegahan yang dilakukan pemerintah dan 
pemerintah daerah. Kajian menggunakan metode kualitatif berbasis studi literature yang 
bersumber dari jurnal ilmiah, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan topic yang 
dibahas.  

 
B. PEMBAHASAN. 

 
Definisi dan Ciri-Ciri Terorisme. 
 
Kata Terorisme dikenal dalam revolusi Perancis, ―le terreur‖ semula gunakan untuk 
menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis memenggal 40.000 orang yang 
dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah (Windiani, 2018). Secara etimologis terorisme 
berasal dari kata terrere (Latin), yang berarti ‗menyebabkan (orang) gemetar‘, jadi kata 
terorisme dimaknai membuat orang ketakutan (Appleby, 2010). 

Tidak ada definisi tunggal yang diterima secara universal tentang apa yang dimaksud 
terorisme (There is no universally accepted definition of terroris) (Krieger & Meierrieks, 
2011; Institute for Economics & Peace, 2019). Terorisme umumnya didefinisikan sebagai 
penggunaan kekerasan dan intimidasi secara bebas yang diarahkan pada khalayak yang besar 
untuk memaksa komunitas (pemerintah) agar mengakui tuntutan bermotif politik atau 
ideologis. Tujuan utama taktis (jangka pendek) dari terorisme adalah (1) mendapatkan 
publisitas dan perhatian media, (2) mendestabilkan kebijakan dan (3) merusak ekonomi 
(Krieger & Meierrieks, 2011).  

The Random House Dictionary of English Language mendefinisikan terorisme sebagai 
(1) the use of violence and threats to intimidate or coerce, especially for political purpose; 
(2) the state of fear and submission produced by terrorism or terrorization. Jadi yang 
dimaksudkan dengan terorisme adalah penggunaan kekerasan dan ancaman untuk 
mengintimidasi atau memaksakan kehendak khususnya untuk tujuan dan kepentingan politik. 
(2) Perasaan takut, tunduk dan takluk yang timbul dan diciptakan oleh terorisme dan 
terorisasi 

IEP dalam Global Terorism Index mendefinisikan terorisme sebagai ―the threatened or 
actual use of illegal force and violence by a non‐state actor to attain a political, economic, 
religious, or social goal through fear,coercion, or intimidation” (penggunaan ancaman atau 
kekerasan aktual dan kekuatan illegal oleh aktor non negara untuk mencapai tujuan politik, 
ekonomi dan agama, atau sosial melalui paksaan, atau intimidasi (Institute for Economics & 
Peace, 2019). 

“Terrorism refers to the deliberate use of violence to gain social or political objectives 
usually through intimidation of a larger audience than the immediate target” (terorisme 
mengacu pada penggunaan kekerasan yang disengaja untuk mencapai tujuan sosial atau 
tujuan politik biasanya melalui intimidasi khalayak yang lebih besar dari target langsung 
(Sandler, T and  Enders W, 2008).  

 Pada UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat 
menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau 
fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 

Meskipun motif pelaku teroris berbeda, namun mereka sering mengikuti pola yang 
sama seperti pesawat terbang pembajakan, ancaman, penculikan, pemboman, serangan bunuh 
diri dan pembunuhan. 
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berupa ketaatan. Kekuasaan mempunyai dua unsur pokok yang saling terkait, yaitu interaksi 
dan pengaruh. Artinya bahwa kekuasaan akan ada apabila terjadi interaksi antar individu 
ataupun antar kelompok, dan terdapat pihak yang menginginkan pengaruh pada pihak lain 
yang telah direncanakan. Agar kekuasaan memiliki pengaruh, maka harus didukung oleh 
mekanisme kontrol atau pengendalian efek yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang untuk mengatur perilaku pihak lain (Basrowi et al., 2012, pp. 99–100).  
 Masyarakat Banten memiliki aturan yang disebut agama dan darigama. Agama 
adalah aturan-aturan yang sakral, sedang darigama adalah aturan-aturan yang bersifat biasa 
(profan). Kewenangan terhadap dua aturan tersebut melahirkan dua jenis kepemipinan yaitu 
kepemimpinan agama dan kepemimpinan bukan agama (dunia). Masyarakat Banten 
menyebut pemimpin agama dengan kiyai dan pemimpin dunia dengan Pamarintah. 
Meskipun tidak selamanya pemimpin ini menjadi pejabat pemerintahan. Contohnya 
pengusaha atau orang kaya tetap dianggap sebagai pamingpin pamarentah karena dianggap 
menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Baik kiyai maupun pamarentah menjadi pemimpin 
karena memiliki kelebihan-kelebihan dibanding orang biasa. Kiyai misalnya, memiliki 
kemampuan magi (ilmu-ilmu yang mengandung hal klenik, magic) dan menyebarkannya 
kepada masyarakat yang memerlukannya. Magi yang dimaksud adalah tentang kedigjayaan 
(kesaktian) yang meliputi penampilan yang seram sehingga ditakuti orang, kekebalan tubuh 
terhadap senjata tajam, dan kekuatan fisik dalam melakukan silat (bela diri). Magi yang 
demikian dimiliki dan dibutuhkan oleh sebagian orang yang disebut dengan Jawara (Tihami, 
1992, pp. 97–100). 

Ada dua cara memilih pemimpin pada masyarakat Banten, yaitu melalui keturunan 
(nasab) dan melalui penguasaan (kekuatan) magi (Tihami, 1992, pp. 90–91). Lebih lanjut 
Tihami menceritakan bahwa dalam budaya setempat terdapat pepatah yang berlaku ―Ari 
bapa‟na maung mah anakna oge maung‖ (Kalau ayahnya harimau, maka anaknya pasti 
harimau). Harimau menjadi simbol keberanian dan kepintaran yang biasa diberlakukan pada 
kepemimpinan.  
Pepatah tersebut bermakna bahwa kepemimpinan seorang ayah akan turun kepada anaknya 
dan bahwa anak seorang pemimpin akan dianggap pemimpin juga karena mewarisi 
kepemimpinan ayahnya. Pepatah lain yang tersosialisasi di masyarakat Banten adalah ―ari 
kacang mah kumaha lanjahanana‖ (pohon kacang panjang itu akan tumbuh menurut kayu 
rambatnya). Pepatah ini mengungkapkan bahwa profesi anak yang disimbolkan dengan 
kacang panjang akan mengikuti profesi orangtuanya yang dilambangkan dengan kayu 
rambatnya. Jika orangtuanya pintar, maka anaknya juga pintar. Jika orangtuanya pejabat, 
anaknya juga pejabat (Tihami, 1992, pp. 92–93). 

 Pepatah yang sudah tersosialisasi dengan baik di masyarakat Banten ini dapat 
menunjukkan preferensi mereka dalam memilih pemimpin.  Di sini pula terlihat adanya 
hubungan patronase antara jalma leutik dengan kelompok-kelompok sosial di atasnya (kiai, 
jawara) dalam pola hubungan kekuasaan, termasuk di dalamnya kekuasaan politik. Patronase 
masyarakat pemilih ini hadir dengan pandangan-pandangan kultural tertentu yang melahirkan 
fenomena politik kekerabatan. Patron-patron ini yang kemudian mengumpulkan konsentrasi 
massa yang kuat untuk memilih, sehingga dapat memunculkan dinasti penguasa di daerah 
tempatan. Dua di antara faktor yang menentukan berupa penguasaan sumber-sumber 
ekonomi dan nilai-nilai kultural yang dianut masyarakat. Pada kasus di Banten, hal ini terlihat 
memiliki kaitan.  

 
Jawara dan Dinamika struktur sosial tradisional masyarakat Banten 

 
Struktur sosial Banten pada masa Kesultanan Banten, menempatkan keluarga sultan 

berada di strata sosial teratas, baik keluarga inti maupun keluarga kerabat sultan. Keturunan 

social, political development programs and activities, building communication and 
collaboration with religious and community leaders including NGOs, building national 
character that respects differences through improvements educational curriculum, optimizing 
the use of ICT for terrorism prevention and changing the approach of de-radicalization 
programs. At the regional level, building synergy between the local government and the 
community through optimizing the RT / RW functions, building synergy between village and 
sub-district governments with elements of the Army and Police. 
 
Keywords: terrorism, prevention strategy, government, local government. 
 
A. PENDAHULUAN. 
 

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan 
penanganan cara-cara luar biasa dan tepat. Sebagai fenomena global yang telah merambah 
hampir ke semua negara di dunia termasuk Indonesia (Ambarita, 2018). Di Indonesia, 
ancaman teorisme adalah real, terjadi beruntun pada periode 1999-2009, meliputi (i) 
Tahun1998 di Gedung Atrium Senin Jakarta; (ii) Pada tahun1999 di Plaza Hayam Wuruk dan 
Masjid Istiqlal Jakarta ;(iii) Pada tahun 2000 di Gereja GKPI dan Gereja Katolik Medan serta 
rumah Dubes Filipina; (iv) Pada tahun 2000 dan 2001 peledakan di beberapa Gereja di 
malam Natal; (v) Pada tahun 2002 peledakan di Kuta Bali dan di Mc Donald Makasar; (vi) 
Pada tahun 2003 peledakan di JW Marriot; (vii) Pada tahun 2004 peledakan di Kedubes 
Australia; (viii) Pada tahun 2005 peledakan bom Bali II; (ix) pada tahun 2009 dua ledakan 
dahsyat di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, aksi teror juga terjadi di Poso, Ambon dan 
beberapa daerah di Indoensia (Windiani, 2018). Teror kembali terjadi di awal Tahun 2016 
yakni aksi teror Bom Sarinah, Jakarta dan di awal 2021, aksi teror bom Makassar, 31 Maret 
2021 dan aksi perempuan pembawa senapan angin di Mabes Polri, Jakarta. 

Indonesia termasuk negara terdampak terorisme kategori level sedang. Berdasarkan 
Indeks Teroris Global atau Global Terrorist Index (GTI) Tahun 2021, Indonesia berada di 
urutan 37 dari 135 negara, naik dari posisi 35 di Tahun 2019. Sementara di tingkat global, 10 
negara yang sangat terdampak teroris adalah Afghanistan, Iraq, Syria, Somalia, Yaman, 
Pakistan, India, Republik Demokratik Kongo dan Philipina. Untuk kawasan Asia Pasifik, 
Indonesia berada di urutan ke-4 dari 19 negara, urutan pertama Phlipina (urutan 10 global), 
disusul Thailand (urutan 21 global) dan Myanmar (urutan 25, global) (Institute for 
Economics & Peace, 2019). 

Fakta teror sebagaiman diuraikan diatas menunjukan bahwa terorisme di Indonesia itu 
ada sehingga pemerintah berkewajiban menanganinya secara tepat. Saat ini respons aparat 
yang berwenang (pihak kepolisian Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme) terhadap terorisme adalah melacak, mengidentifikasi, dan menangkap atau 
menembak mati para pelaku tindak terorisme. Dalam paradigma empat fungsi sistem keadilan 
menurut Mark Costanzo (yakni fungsi inkapasitasi, deterensi, retribusi, dan rehabilitasi), 
intervensi yang agresif seperti menangkap, memenjarakan, atau menembak mati pelaku 
terorismelebih condong ke fungsi deterensi (menimbulkan jera), retribusi (pembalasan), dan 
inkapasitasi (memusnahkan para pelaku tindakan tersebut) (Costanzo, 2008). Intervensi 
terhadap aspek ―who‖ tanpa menyasar aspek-aspek yang lain (terutama aspek ―why‖) ibarat 
memotong sebuah ranting, namun mengabaikan akar pohonnya, yang terus-menerus 
menumbuhkan ranting-ranting baru (Rahardanto, 2012). Artinya pemerintah (termasuk 
institusi kepolisian dan BNPT) haruslah fokus pada faktor-faktor penyebab terorisme untuk 
selanjutnya merumuskan strategi pencegahan dan penanganannya. 

Paper ini bertujuan, pertama, menjelaskan pemahaman makna terorisme berdasarkan 
definisi dan ciri-cirinya. Kedua menjelaskan tentang akar masalah (root causes) dan ketiga 
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hingga generasi ketiga disebut warga dan generasi seterusnya disebut nayaka. Warga 
bergelar pangeran, ratu, dan tubagus. Sementara nayaka hanya diperbolehkan memakai gelar 
ratu dan tubagus. Elit-elit birokrasi kesultanan diduduki oleh para ulama. Puncak para elit 
birokrasi adalah patih (penasehat sultan), kedua tumenggung, ketiga demang (kepala distrik 
wilayah), mantra, pelayan rumah tangga sultan, dan terakhir lurah (kepala desa). Kemudian 
setelah lurah ada kelompok mardika (rakyat jelata yang memeluk Islam secara sadar) dan 
yang terbawah adalah kelompok sahaya (orang-orang yang ‗terpaksa‘ memeluk Islam). 
Namun setelah kedatangan penjajah, Belanda mengubah struktur sosial masyarakat. Strata 
teratas yang awalnya ditempati sultan dan kerabat, diganti oleh orang kulit putih (Belanda). 
Sedangkan sebagian kerabat sultan diangkat menjadi pegawai Belanda. Setelah Belanda pergi 
dari Banten, struktur sosial Banten teratas ditempati kelompok ulama yang diikuti oleh 
kelompok jawara, dan jalma leutik (rakyat jelata). Kelompok ini yang masih bertahan hingga 
sekarang (Syarif, 2018, p. 159).  

Pada awal-awal runtuhnya pemerintahan kesultanan itu, kelompok jawara dan ulama 
berhubungan rapat. Jawara adalah murid dan perpanjangan tangan dari ulama, ―Jawara itu 
khadam (pembantu) ulama‖, ungkap seorang jawara, HS (Suhaedi, 2006, p. 67). Setelah 
runtuhnya kesultanan Banten oleh politik kolonial Belanda, para ulama dan jawara 
membangun basis-basis kekuatan perlawanan terhadap penjajah. Beragam perlawanan 
bersenjata terhadap Belanda dibangun dengan aliansi ulama-jawara. Dua yang terkenal 
adalah pemberontakan Cilegon 1888 dan pemberontakan komunis 1926. Pada kedua 
pemberontakan itu, ulama dan jawara bersama-sama menyusun strategi dan membuat 
pembagian kerja yang apik. Ulama sebagai sentral dan penggagas, dan jawara ikut serta di 
dalam pelaksanaannya, bersama ulama. Dengan wibawa tradisional (keagamaan) dan 
maginya, kedua kelompok ini menjaring dukungan dan keikutsertaan massa dalam 
pemberontakan (Kartodirdjo, 1966; Santosa, 2017, pp. 29–30). Jawara sendiri pada masa 
kolonial menjadi salah satu harapan masyarakat Banten untuk menjadi penyeimbang 
kekuatan penjajah. Para jawara ini ikut serta di dalam perjuangan membela rakyat Banten. 
(Suhaedi, 2006, pp. 67–68). 

Setelah masa-masa itu, terjadi perubahan makna dari jawara. Jawara saat ini terbagi 
dalam dua bentuk yaitu jawara yang memiliki jiwa patriotism sebagai didikan kiai dan 
berperan besar terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan, dan jawara yang bertipikal 
pembelot perjuangan yang berlabel ‗bandit‘, ‗perampok‘ atau ‗pelanggar hukum‘ sebagai 
bentukan Belanda untuk menderogasi (Muslim et al., 2015). Dalam pandangan Nurul Hayat, 
sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terjadi perubahan makna dari jawara 
sebagai muridnya kiai yang tunduk kepada perintah kiai (representasi nilai-nilai agama) demi 
kemaslahatan masyarakat, menjadi para bandit sosial/preman.―Jawara itu harusnya menjadi 
pengayom, mereka tunduk kepada ulama. Bukan menindas masyarakat atau bandit sosial 
jawara itu seharusnya peduli lingkungan, bukan malah ikutan melakukan pertambangan atau 
galian tanah liar,‖ jelas Nurul (Kurnialam, 2020). 

Tidak hanya itu, pengelompokkan juga dilakukan oleh beberapa ahli seperti Lubis 
(2003) dan Hamid (2004). Lubis mengelompokkan Jawara kedalam dua yaitu ‗jawara ulama‘ 
dan ‗jawara hideung‘. Jawara ulama adalah jawara yang berpegang teguh pada ajaran agama 
Islam namun Jawara hideung adalah jawara yang menggunakan elmu hideung (ilmu hitam) 
yang tidak didasarkan pada ajaran agama Islam. Sementara Hamid membuat tiga kategori 
untuk jawara, yaitu jawara tulen, jawara pengusaha, dan jawara preman. Jawara tulen 
memiliki darah jawara, kemampuan bela diri, populer, memiliki kekuatan fisik dan 
kekebalan. Menggunakan kekerasan untuk membela diri. Mereka fokus pada kegiatan 
mengajar ilmu bela diri dan menjadi pemimpin informal di masyarakat. Jawara pengusaha 
adalah jawara yang memiliki darah jawara, memiliki kemampuan bela diri namun 
kesehariannya menjadi pengusaha. Jawara preman adalah jawara yang hidup di dunia hitam 
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Abstrak 
Aksi terorisme di Indonesia menunjukan bahwa fenomena terorisme adalah nyata. Tujuan 
kajian adalah memahami makna terorisme, mengeksplorasi akar penyebab (root causes) dan 
merumuskan strategi pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme. Metode 
kualitatif digunakan dengan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku dan media 
berita online. Hasil kajian menemukan bahwa akar penyebab aktivitas terorisme di Indonesia 
adalah multifaktor, yaitu kesenjangan ekonomi, sosial dan politik yang memicu 
ketidakadilan, polarisasi in group dan out group. Penyebab lainnya adalah perspektif ideology 
berupa pemaknaan tunggal terhadap ayat-ayat kitab suci, dorongan solidaritas kelompok 
radikal dan tuntutan penerapan hukum Islam. Langkah-langkah strategis yang menjadi fokus 
pemerintah adalah: mengatasi kesenjangan ekonomi, terutama mengatasi pengangguran di 
kalangan muda sebagai sasaran rekrutmen teroris. Membenahi sistem politik yang menjamin 
keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak, optimalisasi peran kelembagaan pemerintah 
melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan ekonomi, sosial, politik secara 
terintegrasi, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat 
termasuk LSM, membangun karakter bangsa yang menghargai perbedaan melalui 
pembenahan kurikulum pendidikan, mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk pencegahan 
terorisme serta merubah pendekatan program deradikalisasi. Di tingkat daerah, membangun 
sinegitas pemerintah daerah dan masyarakat melalui optimalisasi fungsi RT/RW, membangun 
sinergi pemerintah desa dan kelurahan dengan unsur TNI dan Polri.  
 
Kata kunci: terorisme, strategi  pencegahan, pemerintah, pemerintah daerah. 
 
 

Abstract 
Terrorism in Indonesia is real. The purpose of the study is to understand the meaning of 
terrorism, explore the root causes and formulate a government strategy for the prevention of 
terrorism. Qualitative methods are used with literature studies sourced from scientific 
journals, books and online news media. The results of the study found that the root causes of 
terrorism in Indonesia are multifactorial, namely economic, social and political disparities 
that trigger injustice, in-group and out-group polarization. Other causes include an 
ideological perspective in the form of a single interpretation of the verses of the holy book, 
encouragement of solidarity from radical groups and demands for the application of Islamic 
law. The strategic steps that have become the focus of the government are: overcoming 
economic disparities, especially overcoming youth unemployment as a target for terrorist 
recruitment. Fixing the political system that guarantees justice and equality for all parties, 
optimizing the role of government institutions through integrated integration of economic, 
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(Hendrik, 2018). Berdasarkan beberapa pengelompokkan di atas terlihat bahwa jawara 
memiliki identifikasi positif maupun negatif di dalam masyarakat. Banyaknya 
pengelompokkan terjadi karena pentingnya posisi jawara pada sistem sosial masyarakat 
Banten. Dengan demikian, kedudukan jawara tidak dapat dipandang sebelah mata dalam 
kebudayaan masyarakat Banten karena posisinya menyentuh segala aspek kehidupan 
masyarakat Banten dari ekonomi hingga politik.  

Pada awal-awal berdirinya rezim Orde Baru, penguasa menekankan kepada stabilitas 
politik dan keamanan serta pembangunan ekonomi sebagai dua landasan pemerintahannya. 
Hal ini dipandang penting sehingga pemerintah akan melakukan tindakan apapun untuk 
mengamankan dua landasan itu. Banten yang ketika itu menjadi bagian dari Jawa Barat 
dipandang memiliki potensi-potensi yang mengancam program-program pemerintah itu. Hal 
yang dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah adalah melekatnya nilai-nilai dan ideologi 
Islam pada masyarakat Banten. Ketika awal-awal Orde Baru pada tahun 1970, partai-partai 
Islam cukup dominan menguasai Banten. Pemerintah memandang partai-partai politik dengan 
ideologi itu sebagai ancaman. Partai-partai ini dipandang sebagai bentuk kesetiaan 
tradisional, yang berhadapan dengan program pembangunan yang diusung Orde Baru (Syarif, 
2018, p. 177). Untuk itu, di Banten Golongan Karya sebagai perpanjangan tangan dari 
pemerintah, harus memenangkan pertarungan politik.  

Untuk kepentingan kekuasaannya, rezim Orde Baru melakukan penetrasi ke dalam 
kebudayaan masyarakat Banten. Dua kelas sosial tertinggi, kelompok ulama dan kelompok 
jawara, menjadi sasarannya. Rezim merangkul kedua kelompok ini dengan membuat 
organisasi satuan karya, yang bernaung di bawah Golkar. Hal yang pertama dilakukan adalah 
dengan membangun infrastruktur di Banten melalui Operasi Bhakti Siliwangi (Syarif, 2018, 
p. 191). Kelompok ulama dimasukkan ke dalam Satuan Karya Ulama (Satkar Ulama) pada 
1970, dan kelompok jawara dimasukkan ke dalam Satuan Karya Jawara (Satkar Jawara) pada 
1971 (Hamid, 2013; Syarif, 2018, pp. 8; 191).  

Perubahan makna dan kedudukan sosial jawara terlihat kuat pada masa-masa 
pemerintahan Orde Baru bahkan terjadi perubahan peran jawara setelahnya. Ketika pada 
masa lampau jawara berperan di dalam ranah tradisional, pada masa Orde Baru para jawara 
bertambah peran sebagai pengusaha. Pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang 
berpusat pada satu orang. Untuk mempertahankan kekuasaan satu orang di pusat ini, kaki 
tangan harus dibangun di daerah. Maka, dipilih local strongman di daerah yang dianggap 
mampu mengamankan ―harta‖. Sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru di ranah 
masyarakat Banten, kelompok jawara ini difasilitasi oleh pemerintah berupa keuntungan-
keuntungan ekonomi dan politik. Dari sini muncul para jawara yang juga berprofesi sebagai 
pengusaha. Agar pekerjaan lebih mudah maka jawara-pengusaha yang disebut local 
strongman ini membangun dinasti politik dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
(Agustino, 2010). Hal ini dapat terlihat dari keluarga Tubagus Chasan Sochib (Agustino, 
2010, pp. 109–110).  

Dalam penelaahan Suhaedi, di masa Orde Baru itu, jawara Banten telah melakukan 
mobilitas vertikal, berupa mobilitas intragenerasi, yang dikaitkan dengan pengalaman hidup 
si jawara, dan pola mobilitas horizontal, berupa pengembangan peran-peran sosial-politiknya 
di tengah masyarakat Banten. Struktur Orde Baru turut menyumbang akses para jawara untuk 
melakukan mobilitas sosialnya. Pada era ini, motif ekonomi menjadi yang utama bagi para 
jawara untuk melakukan mobilitasnya (Suhaedi, 2006). Jawara dimanfaatkan oleh Orde Baru, 
melalui Golongan Karya dan tentara (ABRI), demi kepentingan pemerintahan Orde Baru 
untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan stabilitas politik (Suhaedi, 2006, p. 147) 

Peran dan kedudukan jawara pada politik pemerintahan Banten menjadi kuat. Ketika 
pemerintahan Orde Baru mulai memperkuat kekuasaannya di bumi Banten, kelompok-
kelompok jawara menjadi salah satu yang utama yang didekati pemerintah. Kelompok-
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kelompok ini pun diberi keleluasaan untuk membangun jaringan ekonomi/bisnis, sehingga 
kedudukan kelompok ini menduduki posisi teratas dalam struktur sosial masyarakat Banten. 
Pada masa itu, muncul seorang tokoh jawara yang di kemudian hari membangun dinasti 
politiknya di Banten. Ia adalah Chasan Sochib, yang menyandang gelar tradisional Banten 
sebagai Tubagus (Tb) serta tokoh yang mendirikan Satkar Jawara.  

 Pada era Orde Baru ini umumnya kelompok jawara dapat menikmati fasilitas dan 
kekuasaan yang didukung pemerintah. Menurut Pribadi dalam artikelnya, hubungan patron-
klien di Banten pada Era Orde Baru terlihat kuat pada hubungan antara negara dan jawara 
diawali oleh terbentuknya Satkar Jawara. Kelompok ini di kemudian hari berubah nama 
menjadi Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI) yang 
salah satu tujuan dibentuknya adalah sebagai saluran aspirasi jawara terhadap kegiatan yang 
lebih ‗membangun‘ sesuai dengan program pembangunan sosial ekonominya Orde Baru 
(Pribadi, 2013). Melalui organisasi ini, jawara dapat menjadi kader pada partai yang berkuasa 
saat itu. 

Terjadi pergeseran peran ulama dan jawara di Banten pada era Orde Baru hingga 
sekarang. Jawara memperoleh penguatan pada struktur sosialnya atas sokongan Orde Baru. 
Sedangkan ulama cenderung dipinggirkan atas nama memberangus kekuatan Islam politik. 
Ketika di zaman Orde Baru, pelan-pelan jawara muncul sebagai pemimpin di masyarakat 
yang memiliki kekuasaan dan pengaruh politik. Hal ini turut diperkuat dengan terbangunnya 
hubungan mereka dengan tentara. Jawara pun dijadikan mitra untuk menjaga keamanan 
(stabilitas politik kepentingan pemerintah) di Banten. dan ulama semakin dikerdilkan dan 
hanya diperbolehkan mengurusi persoalan agama semata (Abrori, 2003). 

Mengenai hal di atas, Suhaedi telah menunjukkan perubahan posisi kelompok jawara di 
dalam sejarah perjalanan Banten, yang menunjukkan dinamikanya menurut kurun waktu 
tertentu. 

Tabel 1 
Perubahan Posisi Sosial Kelompok Jawara Di Dalam Tradisi Masyarakat Banten 

 
Peran sosial 
politik 

Periode Sifat Gerakan Posisi kelas Keterangan 
Uninstitutio-
nalized 

Institutio-
nalized 

Naik Turun  

 
Melakukan 
tindakan kriminal 
dan bersama kiai 
melakukan 
pemberontakan 

 
Awal abad ke-
19 hingga 
abad ke-20 

 
√ 

    
Berpatron 
kepada kiai 

 
Berperan dalam 
sosial 
kemasyarakatan 

 
Pada sekitar 
tahun 1920-an 

√     
Menjadi 
centeng dan 
pejabat 
pemerintahan 
desa 
 

Turut terlibat 
dalam 
perjuangan 
kemerdekaan 

Pada masa 
pemerintahan 
Jepang 

 √   Memasuki 
organisasi-
organisasi 
perjuangan, 
seperti 
Hizbullah dan 
Laskar Rakyat 

memiliki kadar air 17% - 24% dan pH diantara 11-13, kestabilan busa 34% - 56%. Sabun 
padat dengan variasi terbaik yang dihasilkan adalah penambahan 10gram rumput laut basah 
dengan kadar air 17,98%; pH 13.21; dan stabilitas busa 56%. 
 
Rekomendasi. 
 
1. Pemerintah daerah dapat menyiapkan tempat penampungan minyak jelantah/ minyak 

goreng bekas yang sudah tidak terpakai lagi. 
2. Pemerintah membuat program pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah minyak 

jelantah menjadi sabun padat. 
3. Masyarakat dididik untuk tidak membuang minyak jelantah ke tanah atau saluran air agar 

tidak merusak tanah. 
4. Guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat perlu kerjasama pemerintah, masyarakat 

dan koperasi untuk memproduksi dan menjual hasil sabun padat dari minyak jelantah. 
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partai 

Era 
Reformasi 

 √ √  Sikap 
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tidak 
monolitik 

Sumber: H.S. Suhaedi, 2006: 126, disesuaikan oleh penulis 
 

Jawara dan Politik Kekerabatan Keluarga Tb. Chasan Sochib (Ratu Atut Choisiyah) 
―Dahulu jawara berjuang hanya untuk diri mereka sendiri, kelompoknya, atau 

sukunya, namun melalui PPPSBBI bersama kita berjuang untuk bangsa dan negara‖ 
(Pribadi, 2013, p. 324). Adanya kalimat yang dilontarkan oleh Tb. Chasan Sochib sebagai 
ketua itu, memunculkan istilah jawara pembangunan, mereka bekerja untuk memastikan 
supremasi Golkar. Golkar memanfaatkan PPPSBBI yang memiliki pengaruh jangka panjang 
hingga tingkat desa, untuk mengamankan dukungan partai di Banten. Di sini terlihat bentuk-
bentuk struktur sosial tradisional terlembagakan secara formal oleh pemerintah. Perubahan 
struktur sosial ini menurutsertakan perubahan peran para jawara yang awalnya sebagai 
perpanjangan tangan ulama, kemudian menjadi kaki tangan pemerintah penguasa. 
Orientasinya berubah dari penyalur aspirasi masyarakat kepada penguasa (cultural broker) 
menjadi berorientasi kepada kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Yang terakhir ini 
kemudian yang paling menonjol. 

Umumnya kelompok jawara di kemudian hari menjadi pragmatis. Perilaku politik 
mereka tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Demi kepentingan ekonomi itu, mereka 
memanfaatkan legitimitas kepemimpinan mereka (kelompok jawara) yang telah hadir di 
dalam khazanah kebudayaan Banten. Seperti yang ditelaah Abrori, secara internal mereka 
pun diperkuat oleh mobilitas para anak buahnya (jawara-jawara) yang dengan mudah dapat 
dimobilisasi. Mereka memanfaatkan hubungan patronase antara pemimpin dengan anak buah. 
Hal itu kemudian dirawat dengan jaminan kekuatan fisik, berupa magi dan kemampuan bela 
diri (Abrori, 2003). Jawara pun telah berhasil mempertahankan kekuasaan, prestige, dan 
privillage di Banten. Dalam percaturan politik di Banten, pihak-pihak yang ingin bermain 
politik di sana harus memperhitungkan keberadaan kelompok ini. Jawara telah berhasil 
mengembangkan pola mobilitas intragenerasi, juga pola mobilitas horizontal, sehingga 
mendapatkan pengakuan masyarakat luas di Banten atas kepemimpinan mereka (Suhaedi, 
2006, pp. 147–148) 

Peran ekonomi politik para jawara ini dapat dilihat dari penguasaan ekonomi oleh 
para patron tradisional di Banten yang ditunjukkan Hidayat.  

Rata-rata pH pada sabun padat dengan variasi penambahan serbuk rumput laut bekisar 
antara pH 11,57 sampai dengan 13,33. pH terendah diperoleh pada variasi penambahan 
2,5 gram serbuk rumput laut basah yaitu sebesar 11,57 sedangkan pH tertinggi diperoleh 
pada variasi penambahan 2,5 gram serbuk rumput laut kering yaitu sebesar 13,33. Hasil 
analisis derajat keasaman (pH) menunjukan bahwa variasi penambahan serbuk rumput 
laut kering menyebabkan nilai pH semakin naik dibandingkan dengan sabun padat tanpa 
penambahan serbuk rumput laut, sedangkan penambahan serbuk rumput laut basah 
menyebabkan pH semakin turun. Nilai pH sabun padat yang diperoleh menunjukkan pH 
yang basa. Menurut BSN (1990) umumnya pH sabun padat dalam rentang 8-10.  
Tinggi nilai derajat keasaman (pH) pada sabun padat yang diperoleh disebabkan karena 
sebagian besar komponen dari bahan-bahan yang digunakan membuat sabun merupakan 
basa dan Nilai pH terendah yang diperoleh dari sabun padat disebabkan adanya 
penambahan air pada serbuk rumput laut yang menyebabkan pH menurun mendekati pH 
netral.  

 
3. Kestabilan Busa  

Busa merupakan salah satu parameter penting dalam penentuan mutu sabun tak terkecuali 
sabun padat. Pada penggunaanya, busa berperan dalam proses pembersihan dan 
melimpahkan wangi. Rata-rata stabilitas busa pada sabun padat yang diperoleh dapat 
dilihat pada grafik berikut. 
 

 
                            Gambar 7 Diagram Stabilitas Busa 

Rata-rata stabilitas busa pada sabun padat dengan variasi penambahan serbuk rumput 
laut bekisar antara 34% sampai dengan 56%. Stabilitas busa terendah diperoleh pada 
variasi penambahan 2,5gram serbuk rumput laut basah yaitu sebesarr 34% sedangkan 
stabilitas busa tertinggi diperoleh pada variasi penambahan 10gram serbuk rumput laut. 
Hasil analisis stabilitas busa menunjukkan bahwa variasi penambahan serbuk rumput laut 
kering menyebabkan nilai stabilitas busa semakin naik dibandingkan dengan sabun padat 
tanpa penambahan serbuk rumput laut, sedangkan penambahan serbuk rumput laut basah 
menyebabkan nilai stabilitas busa semakin turun. Variasi penambahan serbuk rumput 
laut berpengaruh nyata terhadap stabilitas busa, artinya ada pengaruh yang signifikan 
pada perbedaan variasi penambahan terhadap kestabilan busa yang dihasilkan. Variasi 
penambahan 2,5gram serbuk rumput laut basah menghasilkan stabilitas busa yang rendah 
disebabkan oleh adanya penambahan air terhadap serbuk rumput laut pada pembuatan 
sabun padat. 

 
D. PENUTUP 
 
Simpulan. 
 
Sabun yang dihasilkan merupakan sabun padat dengan tekstur lembut dan wangi seperti 
sabun cuci batangan, sabun padat ini dapat digunakan sebagai sabun cuci untuk 
menghilangkan noda membandel seperti kotoran pada kain. Sabun padat yang diperoleh 
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Kekuasaan para jawara sebagai patron mengubah pemerintahan Banten menjadi shadow 
state, pemerintah yang sebenarnya merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan ekonomi 
dan politik, kerapnya berada di balik layar (Hidayat, 2007, pp. 267–303). Penguasaan atas 
akses-akses ekonomi ini juga ditemukan di dalam penelitian Suranto dkk (Suranto et al., 
2017) dan Munjin (Munjin, 2018). Bahkan Munjin menyebut peran sektor ini cukup dominan 
sebagai alat politik. Menurutnya, keterikatan masyarakat kepada patron-patron yang 
kemudian menjadi oligarki dinasti ini disebabkan adanya sumber-sumber kekayaan yang 
dikuasai oleh segelintir patron ini. Kelompok jawara-pengusaha yang menonjol adalah 
kelompok Rau. Disebut dengan nama itu, karena kelompok ini merupakan orang-orang yang 
mendirikan dan bergiat di kantor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Banten yang 
beralamat di Pasar Rau, Serang. Di kelompok ini, Chasan Sochib dan kawan-kawannya 
mengembangkan bisnisnya. Chasan Sochib juga dikenal sebagai tokoh yang memainkan 
peran kunci di dalam kebijakan-kebijakan KADIN Banten (Hamid & Facal, 2013, p. 54; 
Masaaki, Okamoto; Hamid, 2008, p. 118).   

Sosok Chasan Sochib diakui sebagai pemimpin para jawara di Banten (Abrori, 2003, 
p. 66), khususnya di dalam kepemimpinannya terhadap Persatuan Pendekar Persilatan dan 
Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 
PPPSBBI didirikan Chasan Sochib pada tahun 1971 dan awalnya bernama Satuan Karya 
(Satkar) Jawara. Organisasi ini beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 6-7, Serang, Banten. 
Organisasi ini menjadi induk dari 122 perguruan silat di Banten, yang masing-masing 
perguruan memiliki anggota 100-300 orang. Organisasi ini kemudian berhasil menyatukan 
kelompok-kelompok jawara di bawah kepemimpinan Chasan Sochib (Abrori, 2003, pp. 73–
75) 

PPPSBBI memiliki doktrin ‗Bela Diri Bela Bangsa Bela Negara‘. Makna ‗Bela Diri‘ 
menurut Chasan Sochib adalah jihad, konsep yang diajarkan oleh Islam (Abrori, 2003, p. 78). 
Akan tetapi kata ‗jihad‘ yang dipahami Chasan Sochib (dan kawan-kawannya) adalah 
pembelaan kepada hal-hal yang sifatnya material (Abrori, 2003, pp. 78–79). Bagi masyarakat 
miskin di Banten, konsep ‗membela kepentingan materil‘ menjadi hal yang menarik, dan 
menjadi legitimasi para jawara dan simpatisannya. Mengorbankan kepentingan pribadi oleh 
Chasan Sochib ditolak mentah-mentah. Hasil wawancara Abrori dengan Chasan Sochib 
menunjukkan bahwa baginya soal bagaimana keluarga bisa tetap makan, sekolah, dan 
sebagainya merupakan hal yang paling penting (Abrori, 2003, pp. 79–80). ‗Bela Diri‘ 
menjadi kesan yang amat kuat bagi para jawara anak buah Chasan Sochib, sebagai bentuk 
perjuangan untuk memperoleh kekayaan (Abrori, 2003, p. 86). 

Hal yang sama terjadi pada kelompok jawara lainnya, seperti kelompok Tjimande Tari 
Kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) menunjukkan kepentingan pragmatis ekonomi sebagai 
tujuan kelompok ini berpolitik. Dalam aktivitas mereka, termasuk di dalam politik, mereka 
akan senantiasa untuk mendapatkan kemudahan akses kepada kekuasaan demi keuntungan 
bisnis-bisnis yang dijakankannya. Beberapa di antaranya adalah bisnis keamanan, lahan 
parkir dan sebagainya (Saepudin, 2018, pp. 146–147). 

Jawara turut serta di dalam pendirian Provinsi Banten (Mardhotillah, 2016, p. 34). Di 
dalam proses itu, para jawara awalnya menolak pendirian Provinsi Banten. Akan tetapi ketika 
hal ini di kemudian hari memperoleh dukungan dari politisi dan masyarakat luas, para jawara 
berbalik mendukung proses pembentukan Provinsi Banten. Akan tetapi, mereka menekankan 
kepada pendekatan budaya (Banten) di dalam melaksakan pembangunan Banten. Dengan 
demikian, menurut Ahmad Abrori, jawara akan tetap bisa mendapatkan dan mempertahankan 
legitimasi simbolik dari budaya Banten, dan dukungan struktural pemerintahan formal yang 
kuat, karena mereka dapat kesempatan untuk menduduki posisi-posisi struktural di 
pemerintahan (Abrori, 2003, pp. 87–88). Di sini terlihat bentuk-bentuk struktur sosial 
tradisional terlembagakan secara formal oleh pemerintah.  

Analisis sabun padat dari minyak jelantah 
1. Kadar air  

Keberadaan air dalam suatu produk sangat menentukan mutu pokok dari sabun tak 
terkecuali sabun padat. Kadar air merupakan banyaknnya air yang terkandung dalam 
sabun. Pengukuran kadar air pada suatu bahan perlu dilakukan karena air dapat 
mempengaruhi kualitas dan daya simpan sabun yang dibuat, serta mempengaruhi 
kelarutan sabun dalam air pada saat digunakan (Widyasanti, dkk., 2017). Spitz (1996) 
berpendapat kuantitas air yang terlalu banyak dalam sabun akan membuat sabun tersebut 
mudah menyusut dan tidak nyaman saat akan digunakan. Rata-rata kadar air pada sabun 
padat yang diperolah dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 
                             Gambar 5 Diagram Kadar Air 

Rata-rata kadar air sabun padat dengan variasi penambahan serbuk rumput laut bekisar 
antara 17,98% sampai dengan 24,37%. Kadar air terendah diperoleh pada variasi 
penambahan 10gram yaitu sebesar 17,98% sedangkan kadar air tertinggi diperoleh pada 
variasi penambahan 2,5gram yaitu sebesar 24,37%. Hasil analisis kadar air menunjukkan 
bahwa perlakuan variasi serbuk rumput laut tidak nyata terhadap kadar air sabun padat 
yang dihasilkan. Karena, nilai kadar air yang diperoleh berada diatas maksimum kadar 
air menurut BSN (1990) yaitu <15%.  
Purnanawati (2006) pada pernyataannya menjelaskan bahwa sabun yang memiliki nilai 
kadar air diatas batas maksimum menghasilkan sabun yang cukup lunak. Sehingga nilai 
kadar air yang diperoleh berada diatas batas maksimum kadar air menurut SNI. Tinggi 
nilai kadar air pada sabun padat yang diperoleh selain disebabkan karena kandungan air 
yang terdapat pada rumput laut Eucheuma cottonii sebesar 13,90% (Bixler, 1996), 
disebabkan juga bahwa semakin lama waktu pengadukan maka akan mengadukan maka 
akan meingkatkan suhu pada reaksi penyabunan sehingga menyebabkan partikel H2O 
menguap, maka kandungan air pada sabun semakin berkurang sehingga sabun mudah 
mengental (Sukeksi, dkk., 2017), dikarenakan pengadukan menggunakan batang 
pengaduk tidak tutup kemungkinan pengadukan tidak konstan pada setiap variasi 
perlakuan.  

2. Derajat Keasaman (pH) 
Derajat keasaman merupakan salah satu parameter kualitas sabun. Sabun yang memiliki 
pH terlalu tinggi dapat meningkatkan daya absorpsi kulit, sehingga kulit menjadi gatal 
atau mengelupas dan dapat menyebabkan kulit kering (Agustini dan agustina, 2017). 
Nilai derajat keasaman (pH) rata-rata pada sabun padat yang diperoleh dapat dilihat pada 
gambar berikut. 

 

 
                 Gambar 6 Diagram Derajat Keasaman (pH) 

21,51% 24,37% 21,70% 17,98% 18,50% 

0,00%

20,00%

40,00%

Tanpa 2,5 5 10 Basah

Kadar Air

12,95 13,33 13,27 13,21 11,57 

10

15

Tanpa 2,5 5 10 Basah

pH

 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 01, Juli 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

49 Jurnal Kelitbangan Volume  05 Nomor 01, Juli 2021
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

20



Perubahan struktur sosial ini terjadi akibat penetrasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru demi 
mempertahankan kekuasannya di bumi Banten.  

Mengenai posisinya sebagai jawara, Chasan Sochib sendiri mengakuinya. Dengan 
segala sumber-sumber potensial yang berupa keuntungan dari nilai tradisi Banten yang 
berupa jawara, bisnis, dan penguasaan sektor-sektor politik dan birokrasi pemerintahan, 
pemerintahan Banten dapat dengan sangat kuat dikuasai oleh keluarga besar Chasan Sochib. 

Ratu Atut Choisiyah bukan satu-satunya keluarga Tb. Chasan Shohib yang pernah 
menduduki jabatan pemimpin daerah dan legislatif di tingkat daerah serta nasional. Tubagus 
Chasan Shohib memiliki 25 ahli waris dari 6 istri (Tempo.co, 2013). Namun hanya jalur 
kekerabatan oleh dua istrinya yang menduduki jabatan di dunia politik, yaitu istri pertama 
Wasiah Samsudin dan istri kedua Ratu Rapiah Suhaemi. Istri pertama merupakan ibu dari 
Ratu Atut Chosiyah, dan Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang periode 2021-2024). Sementara 
istri kedua merupakan ibu dari Ratu Lilis (Ketua DPD Golkar Kota Serang 2009-2014), Ratu 
Ria Maryana (Ketua DPD II Kota Serang periode 2020), dan Tubagus Haerul Jaman 
(Walikota Serang 2013-2018). Setidaknya 13 orang termasuk Ratu Atut yang terkait politik 
kekerabatan di Banten, menduduki jabatan-jabatan politik. Dimulai dari Tubagus Chasan 
Sochib hingga cucu-cucunya Andika Hazrumy, Andiara Aprilia Hikmat, dan Pilar Saga 
Ichsan. 

Suami Ratu Atut sendiri juga aktif di dunia politik yaitu Hikmat Tomet sebagai 
anggota DPR RI Komisi V periode 2009-2014. Bukan hanya itu, di periode yang sama dia 
juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Istri dari adik Ratu Atut yaitu Airin Rachmi 
Diany berhasil menjadi Walikota Tangerang Selatan selama 2 periode dari tahun 2011 hingga 
tahun 2020. Begitupun dengan anak-anak dan para menantu Ratu Atut yang aktif sebagai 
para pemimpin maupun wakil di daerah Banten.  

Putranya, Andika Hazrumy sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten 
periode 2017-2022 sementara istrinya yaitu Adde Rossi Khoerunnisa sekarang ini menjabat 
sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar periode 2019-2024. Putri Ratu Atut yang bernama 
Andiara Aprilia Hikmat sejak dua periode 2014-2019 dan 2019-2024 menjadi anggota DPD 
RI. Suami Andiara, Tanto Warsono Abran terpilih sebagai Wakil Bupati Pandeglang pada 
Pilkada tahun 2020. Pada pilkada tahun 2020 ini tidak hanya menantu dari Ratu Atut saja 
yang ikut bertarung tetapi juga anak dari Ratu Tatu Chasanah, Pilar Saga Ichsan ikut 
meramaikan pertarungan pilkada tahun 2020 ini dan mendulang kemenangan sebagai Wakil 
Walikota Tangerang Selatan walaupun hingga saat ini masih terjadi sengketa karena adanya 
gugatan dari pasangan lainnya.  

Berikut bagan sistem kekerabatan keluarga mereka yang duduk di jabatan-jabatan 
politik daerah dan nasional   : 

 
Bagan 1 

Bagan Sistem Kekerabatan Ratu Atut Choisiyah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: diolah dari berbagai data 

 
      Gambar 3 Hasil Pemucatan 

Proses pemucatan bertujuan untuk menghilangkan warna coklat orange pada minyak 
dan senyawa-senyawa pengotor dalam minyak. Proses pemucatan dilakukan dengan 
mereaksikan minyak goreng bekas hasil proses netralisasi dengan menggunakan 
karbon aktif. Peningkatan suhu dalam proses pemucatan bertujuan untuk 
mempercepat reaksi antara karbon aktif dan adsorbat (senyawa peroksida) atau 
senyawa-senyawa pengotor (Novitriani dan Lin, 2013). Waktu dan pengadukan dalam 
proses pemucatan bertujuan untuk mencapai kesetimbangan adsorpsi, karena jika fase 
cairan yang berisi adsorben diam maka proses difusi akan berjalan dengan lambat. 
Pengadukan juga dilakukan agar partikel karbon aktif dapat bersinggungan dengan 
senyawa serapan, kemudian penyaringan bertingkat dilakukan untuk memisahkan 
karbon aktif dari minyak untuk mendapatkan hasil minyak yang terbebas dari kotoran 
dan berwarna kuning (Aisyah dkk, 2010). 

Berdasarkan hasil pemurnian minyak goreng bekas menunjukkan warna minyak 
goreng bekas berubah menjadi lebih jernih dibandingkan sebelumnya. Hasil yang 
diperoleh dari proses pemurnian dengan tahapan despicing, netralisasi dan bleaching 
didapatkan minyak yang berwarna kuning jernih, tidak berbau tengik dan tidak 
terdapat kotoran. Minyak hasil proses pemucatan sesuai dengan syarat mutu 
organoleptis minyak goreng menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3741-2013 
yaitu minyak goreng berwarna kuning sampai kuning pucat dan tidak berbau. 

 
4. Pembuatan sabun padat  

Pada pembuatan satu buah sabun padat digunakan minyak jelantah hasil pemurnian 
sebanyak 20gram dan 10gram NaOH 40% dengan variasi penambahan serbuk rumput 
laut sebanyak 0 gram (I); 2,5 gram (II); 5 gram (III); 10 gram (IV); dan 2,5gram 
serbuk rumput laut basah (V).  
Pada variasi (I) yaitu tanpa penambahan serbuk rumput laut diperoleh sabun padat 
berwarna putih, pada variasi (II) dengan penambahan 2,5 gram serbuk rumput laut 
diperoleh sabun padat berwarna putih pucat, pada variasi (III) dengan penambahan 5 
gram serbuk rumput laut diperoleh sabun padat berwarna putih kekuningan, pada 
variasi (IV) dengan penambahan 10 gram serbuk rumput laut diperoleh sabun padat 
berwarna kuning kecoklatan, dan pada variasi (V) dengan penambahan 2,5 gram 
serbuk rumput laut yang telah ditambahkan air panas diperoleh sabun padat berwarna 
kuning. Hasil sabun padat dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. 

 

 
(a)       (b) 

        Gambar 4 (a) Sabun Variasi III (b) Sabun Variasi IV 
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Keterangan: 
  

 
Peran nilai tradisi dalam membentuk dan memperkuat dinasti Atut ini juga dapat 

dilihat dari terpilihnya Andika Hazrumy sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat 
PPPSBBI pada 2018. Ia terpilih di dalam kongres yang digelar di Hotel Ratu Horison Ultima, 
Serang, pada 2 November 2018. Ia melanjutkan kepemimpinan Tubagus Haerul Jaman, 
pamannya, yang menjabat sebagai ketua umum pada periode sebelumnya. Uniknya, Andika 
terpilih secara aklamasi. Di dalam pengukuhan terpilihnya Andika sebagai ketua umum, ia 
menyebut bahwa silat (juga jawaranya) merupakan identitas budaya Banten yang harus 
dilestarikan. Dan ia menyebutkan bahwa PPPSBBI merupakan rumah besar dari perguruan-
perguruan silat di Banten, dan berperan sebagai pelestari silat Banten (Mahyadi, 2018). 

Pada pemilihan gubernur Banten tahun 2017, Andika juga mendapat dukungan utuh 
dari organisasi jawara TTKKDH. Kepentingan TTKKDH terhadap pasangan Wahidin Halim-
Andika Hazrumy terkait dengan faktor-faktor ikatan primordial, seni budaya, trah jawara, 
faktor historis (dengan Chasan Sochib) dan dan pragmatisme ekonomi (Saepudin, 2018). 

Dari penjabaran di atas, terlihat faktor-faktor yang menentukan perubahan budaya 
tradisional Banten, di dalam hal ini merujuk kepada kelompok jawara, yang menyebabkan 
munculnya kekuatan dan kelanggengan politik kekerabatan keluarga besar Chasan Sochib. 

 
Bagan 2 

Bagan Faktor Perubahan Status Jawara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diolah dari berbagai data 

 

Ego 

  Laki-Laki 

 

Perempuan 

 

Hubungan Pernikahan 

 

Hubungan Keturunan  

1 Ratu Atut Chosiyah   8 Airin Rachmi Diany 
2 Tubagus Chasan 

Sochib 
9 Andika Hazrumy 

3 Ratu Tatu Chasanah 10 Andiara Aprilia 
Hikmat 

4 Ratu Lilis 11 Adde Rosi 
Khoerunnisa 

5 Ratu Ria Maryana 12 Tanto Warsono Abran 
6 Tubagus Haerul 

Jaman 
13 Pilar Saga Ichsan 

7 Hikmat Tomet   

Perangkat-
perangkat: 
Golkar Militer 
bisnis 

Kepentingan 
Pemerintahan 
Orde Baru 
untuk 
Menancapkan 
Kekuasaan di 
Banten 

Dinamika Budaya (Perubahan Makna dan 
Peran Jawara) 

Mentalitas Jawara menjadi Pragmatis—
kepentingan materi 

Kepentingan 
bisnis 

Organisasi 
organisasi 

Jawara 
 

Partai-partai 
Politik 

(utamanya Golkar) 
 

Muncul dan Bertahannya Politik Dinasti 
Chasan Sochib (Ratu Atut Choisiyah) 

C.   PEMBAHASAN 
 

1. Proses penghilangan kotoran  
Pada proses ini digunakan minyak jelantah sebanyak 500 mL kemuadian disaring 
dengan menggunakan kertas saring dan diperoleh minyak jelantah bersih berwarna 
coklat kehitaman sebanyak 450 mL. 

 

 
Gambar 1 Hasil Penghilangan Kotoran 

Pada proses penghilang kotoran (despicing) dengan tujuan untuk memisahkan dan 
mengendapkan kotoran partikel halus tersuspensi atau terbentuk koloid seperti 
protein, karbodihrat, garam, gula, dan bumbu rempah-rempah yang digunakan pada 
saat penggorengan bahan pangan (Dahlan dkk., 2013).  

 
2. Proses netralisasi 

Netralisasi dilakukan dengan cara minyak jelantah hasil penghilang bumbu diambil 
sebanyak 400 mL dipanaskan pada suhu 40℃ lalu ditambahkan larutan NaOH 15% 
sebanyak 20 mL dan diaduk selama 10 menit kemudian disaring dengan kertas saring 
dan diperoleh Minyak netral yang dihasilkan berwarna orange dan bersih sebanyak 
360 mL. 

 
Gambar 2 Hasil Netralisasi 

 
Proses netralisasi minyak goreng digunakan untuk memisahkan asam lemak bebas 
dari minyak dengan cara mereaksikan dengan basa. Reaksi yang terjadi anata asam 
lemak bebas dengan NaOH akan membentuk sabun yang dapat membantu pemisahan 
zat warna dan kotoran seperti fosfatida dan protein dengan cara membentuk emulsi 
sehingga mudah memisahkan asam lemak bebas dalam minyak yang bersifat nonpolar 
(Kheang, 2006). Penggunaan NaOH 15% sebagai basa dapat membantu mengurangi 
zat warna dan kotoran yang berupa getah serta lendir yang tidak dapat dihilangkan 
dengan proses despicing. Minyak pada saat hasil despicing dicampurkan dengan 
larutan NaOH 15% yang dipercepat dengan pemanasan dan pengadukan akan 
terbentuk butiran kecil-kecil dan lama-kelamaan warnanya berubah dari coklat 
menjadi kuning orange (Octarya dan Fernando, 2016). 

 
3. Proses pemucatan 

Minyak jelantah hasil netralisasi sebanyak 300 dipanaskan pada suhu 70℃ lalu 
ditambahkan karbon aktif yang telah digerus sebanyak 27 gram dan diaduk selama 60 
menit kemudian disaring menggunakan kertas saring. 
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Perlawanan Kecil Jawara terhadap Keluarga Chasan Sochib. 
Kekuatan politik kekerabatan Chasan Sochib menancap begitu kuat di Banten. Akan 

tetapi hal ini bukan berarti tidak ada perlawanan. Salah satu orang yang melawan kekuatan 
keluarga ini adalah Embay Mulya Syarief. Ia awalnya menjadi karyawan di PT. Sinar Ciomas 
kepunyaan Chasan. Akan tetapi ia keluar dan mulai membangun basis kekuatan politiknya 
sendiri. Bahkan, ia pun sempat akan dibunuh oleh anak buahnya Chasan. Embay turut serta 
mendukung Gerakan-gerakan yang melawan dominasi kekuasaan keluarga Chasan. Pada 
tahun 2002, misalnya, bersama beberapa tokoh Banten seperti Taufik Nuriman, Eki 
Syachrudin, dan Irsyad Djuwaeni, ia mendirikan Majelis Musyawarah Masyarakat Banten 
(M3B), sebuah Gerakan yang mengkritik dominasi politik dan ekonomi keluarga Chasan. 
Embay berdiri di barisan Gerakan yang mengambil ideologi Islam. Pada tahun 2002 pula, 
Embay mendirikan Panitia Persiapan Penerapan Syariah Islam di Banten (P3SIB), lembaga 
yang bertujuan untuk menerapkan Syariah Islam di dalam perda-perda di Banten. Embay 
turut mempergunakan posisi sosialnya sebagai jawara. Dengan posisinya itu, ia membuat 
jaringan kepada beberapa jawara, khususnya di Serang (Hamid & Facal, 2013, p. 58). Akan 
tetapi kekuatannya terasa kecil. Pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2017, ia dikalahkan 
oleh pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumi. 
 
D. PENUTUP 
 
Simpulan 
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, nilai-
nilai tradisi masyarakat Banten turut serta dalam memberi corak pemerintahan Provinsi 
Banten. Hal itu berupa hadirnya peran kelompok jawara yang merupakan bagian dari struktur 
sosial tradisional masyarakat Banten di dalam politik pemerintahan Provinsi Banten. Kedua, 
nilai-nilai tradisi yang turut serta memberi corak itu umumnya bukanlah nilai kejawaraan 
yang termaktub di sanubari masyarakat Banten yang berasal dari masa lalu. Ketika di masa 
lalu, jawara disebut sebagai muridnya ulama (kiai), yang juga menjadi perpanjangan tangan 
kiai kepada masyarakat, maka di masa kini, khususnya setelah munculnya Orde Baru, jawara 
menjadi kelompok yang berorientasi kepada kekuasaan politik dan ekonomi. Kekuasaan 
politik itu diraih untuk mengamankan kepentingan-kepentingan ekonominya. Maka, terlihat 
adanya penentrasi nilai-nilai pragmatis material yang merasuk ke dalam nilai-nilai tradisi 
masyarakat Banten, di dalam hal ini kepada pandangan hidup dan orientasi kelompok jawara. 
Penetrasi ini bersamaan dengan berkelindan rapatnya kelompok jawara dengan pemerintah 
Orde Baru melalui Satkar Jawara (yang kemudian menjadi PPPSBBI) dengan Golongan 
Karya sebagai organisasi politik representasi pemerintahan Orde Baru. 

Hasrat ingin berkuasa, dan orientasi mengamankan bisnis ini yang menyebabkan 
hadirnya politik dinasti Chasan Sochib (Ratu Atut). Melalui pemanfaatan sumber-sumber 
tradisional Banten, yang berupa jawara, dan struktur politik dan bisnis yang ada di Banten 
inilah, keluarga Atut dapat membangun dinasti politiknya. Maka tepat seperti yang dikatakan 
Abdul Hamid, bahwa dinasti Atut/Chasan Sochib berdiri di atas tiga kaki: Jawara (tradisi), 
politik, dan bisnis. Seperti halnya Hamid, Leo Agustino pun menekankan bahwa keluarga 
Chasan Sochib memainkan sumber-sumber tradisional sebagai kaki mereka dalam 
membangun jejaring politik kekerabatannya. 

 
Ucapan Terima Kasih 
Terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan sesama peneliti di Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendagri yang terus memberikan semangat dan motivasi. Rasa terima kasih juga 
dihaturkan untuk para pimpinan dan rekan-rekan kerja pada Pusat Litbang Inovasi Daerah, BPP 
Kemendagri. Terimakasih juga untuk semua pihak yang telah membantu dengan banyaknya diskusi.  

2. Pembuatan Serbuk Rumput Laut 
 
Rumput laut dibersihkan dan dicuci dengan air hingga bersih lalu direndam selama 1 malam, 
seluruh kotoran dan garam yang masih menempel, dipastikan tidak ada dalam sampel, 
kemudian rumput laut dijemur dibawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga kering 
kemudian rumput laut diserbukkan dengan menggunakan blender dan disaring.  
 
3. Pembuatan Sabun Padat. 
 
NaOH sebanyak 40gram dilarutkan di dalam 100 mL aquades (Larutan NaOH 40%), lalu 
dimasukan kedalam minyak jelantah hasil pemurnian dengan perbandingan 1:2 dan 
ditambahkan serbuk rumput laut serta pewangi, kemudian diaduk selama 60 menit dengan 
menggunakan batang pengaduk dan dimasukan kedalam cetakan sabun dan didiamkan 
selama 2 hari hingga kering. 
Analisis sabun padat dapat ditentukan melalui penentuan kadar air, derajat keasaman (pH) 
dan stabilitas busa. 

 
A. Kadar Air 
 
Penentuan kadar air didasarkan pada perbedaan berat sampel sebelum dan sesudah 
dikeringkan. Prinsip analisis kadar air adalah proses penguapan air dari suatu bahan dengan 
cara pemanasan. Prosedur analisi kadar air adalah sebagai berikut: Cawan kosong yang akan 
digunakan dikeringkan dalam oven selama 15 menit, kemudian didinginkan selama 30 menit. 
Cawan kosong setelah dingin beratnya ditimbang. Sebanyak 2gram sampel ditimbang dengan 
menggunakan cawan yang telah diketahui beratnya, kemudian dipanaskan dalam oven pada 
suhu 105oC selama 2 jam. Cawan kemudian didinginkan selama 30 menit dan setelah dingin 
ditimbang kembali. Persentase kadar air dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

                       
Keterangan: 
A = Berat cawan kosong (g) 
B – Berat (sampel+cawan) sebelum dikeringkan (g) 
C = Berat (sampel+cawan) setelah dikeringkan (g) 
 
B. Derajat Keasaman (pH) 
 
Prosedur analisi derajat keasaman (pH) yaitu dengan menimbang 5gram sampel kemudian 
dilarutkan dengan 10 mL akuades. Indikator pH meter dicuci dengan akuades agar pH meter 
dalam keadaan netral (pH 7). Indikator pH meter dimasukkan ke dalam sampel, kemudian 
hasil pH dicatat.  
 
C. Stabilitas Busa  
Prosedur pengukuran stabilitas busa menggunakan metode Awang et al. (2001). Sampel 
sebanyak ±1gram dimasukan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan akuades ±9 
mL. sampe dikocok selama 1 menit. Tinggi busa setelah pengocokan dihitung, kemudian 
didiamkan selama 15 menit dan dihitung kembali tinggi busa akhir setelah didiamkan.  
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A.  PENDAHULUAN 
 
Minyak goreng menjadi salah satu dari bahan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan 
yang dimurnikan, berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya digunakan untuk 
menggoreng makanan. Minyak goreng dari tumbuhan dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, 
biji-bijian, kacang-kacangan, jagung dan kedelai. Pembuangan limbah minyak goreng bekas 
secara terus menerus dapat merusak lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi 
lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia. Minyak goreng bekas yang 
terserap ke tanah akan mencemari tanah sehingga tanah menjadi tidak subur, selain itu limbah 
minyak goreng yang dibuang ke lingkungan juga mempengaruhi kandungan mineral dalam 
air bersih. 

Minyak jelantah umumnya berasal dari minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah 
tangga. Minyak jelantah jika ditinjau dari komposisi kimianya, mengandung senyawa-
senyawa yang bersifat karsinogenik, yang terjadi selama proses pengorengan. Pemakaian 
minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak kesehatan manusia, menimbulkan 
penyakit kanker, dan mengurangi tingkat kecerdasan generasi berikutnya. Penangannan yang 
tepat agar limbah minyak jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak dapat menimbulkan 
kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan. Pemanfaatan minyak jelantah ini 
dapat dilakukan pemurnian agar dapat digunakan kembali sebagai media penggorengan atau 
digunakan sebagai bahan baku produk berbasis minyak seperti sabun (Susinggih, dkk., 2005). 

Sabun merupakan campuran dari senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari 
minyak nabati atau lemak hewani berbentuk padat, lunak atau cair, dan berbusa. Sabun 
dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol 
dalam kondisi basa. Pembuatan sabun dalam kondisi basa, bahan basa yang biasa digunakan 
adalah Natrium Hidroksida (NaOH) dan Kalium Hidroksida (KOH). Produk reaksi berupa 
sabun keras (padat) menggunakan bahan basa yaitu NaOH, sedangkan bahan basa yang 
digunakan berupa KOH maka produk reaksi berupa sabun cair. Garam dari alkali asam lemak 
merupakan sabun dari reaksi saponifikasi dengan cara memanaskan lemak dan Kalium 
Hidroksida (KOH) atau Natrium Hidroksida (NaOH) sampai terhidrolisis sempurna. 

Tujuan dari penelitian ini adalah pemanfaatan minyak jelantah untuk pembuatan sabun 
padat dengan penambahan rumput laut. Sabun padat yang terbentuk akan dikarakterisasi 
kadar air, stabilitas busa dan kandungan pH. 
 
B.  METODE 
 
Proses pembuatan sabun padat dengan bahan dasar minyak jelantah dan rumput laut melalui 
beberapa tahapan berikut ini:  

 
1. Pemurnian Minyak Jelantah. 
 
Proses Penghilangan Kotoran dengan cara, minyak jelantah ditimbang 500 gram, lalu 
dimasukan kedalam wadah, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Proses 
Netralisasi, minyak jelantah hasil penghilang bumbu dipanaskan pada suhu 40℃ lalu 
ditambahkan larutan NaOH 15% sebanyak 5 mL dan diaduk selama 10 menit kemudian 
disaring dengan kertas saring. 

Proses Pemucatan (Bleaching), Minyak jelantah hasil netralisasi dipanaskan pada suhu 
70℃ lalu ditambahkan karbon aktif yang telah digerus sebanyak 7,5% dan diaduk selama 60 
menit kemudian disaring menggunakan kertas saring. 
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Abstrak 

Minyak goreng dapat digunakan hingga 1-3 kali penggorengan, akan berubah warna jika 
digunakan berulang kali. Minyak goreng yang telah digunakan menjadi limbah bagi 
lingkungan masyarakat, jika dibuang ke lingkungan akan menjadikan lingkungan kotor dan 
menjadi bahan pencemar bagi air maupun tanah. Pembuangan limbah minyak goreng bekas 
secara terus menerus dapat merusak lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi 
lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam rangka meningkatkan 
kebersihan Kabupaten Lampung Barat sebagai tujuan Pariwisata, maka dilakukan upaya 
pengurangan limbah minyak jelantah dengan merubah minyak jelantah menjadi sabun padat. 
Penelitian ini bertujuan untuk pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun padat dengan 
penambahan rumput laut yang banyak di pesisir Lampung Barat. Penelitian ini menggunakan 
bahan dasar minyak jelantah dengan penambahan rumput laut Eucheuma cottonii variasi (0: 
2,5; 5; dan 10gram). Tahapan yang dilakukan meliputi preparasi sampel, pemurnian minyak 
jelantah, pembuatan serbuk rumput laut, pembuatan sabun padat, dan uji analisis (kadar air, 
pH, dan stabilitas busa). Hasil penelitian menunjukkan terbentuk sabun padat dari 
pemanfaatan minyak jelantah dan penambahan rumput laut dalam pembuatan sabun padat 
dapat mempengaruhi karakteristik dari sabun. Hasil analisis nilai alkali bebas 17,98%-
24,37%; kisaran pH 11,57-13,33; dan stabilitas busa 34%-56%. Sabun padat yang diperoleh 
dapat digunakan untuk mencuci baju atau mencuci piring. 
 
Kata kunci: sabun padat, minyak jelantah, rumput laut 
 

Abstract 
 

The cooking oil can be used up to 1-3 times in the frying pan, it will change color if used 
repeatedly. Cooking oil that has been used becomes waste for the community, if it is disposed 
of in the environment it will make the environment dirty and become a polluting material for 
water and soil. The continuous disposal of used cooking oil waste can damage the 
environment and have a negative impact on the environment and the sustainability of human 
life. In order to improve the cleanliness of the West Lampung district as a destination for 
tourism, it is done the cooking oil waste reduction efforts to transform waste cooking oil into 
a solid soap. This study aims to utilize cooking oil into solid soap with the addition of 
seaweed which is abundant in the coast of West Lampung. This study used cooking oil as a 
base ingredient with the addition of various variations of Eucheuma cottonii seaweed (0: 2,5; 
5; and 10grams). The steps taken include sample preparation, refining of cooking oil, making 
seaweed powder, making solid soap, and analyzing tests (moisture content, pH, and foam 
stability). The results showed that the formation of solid soap from the use of cooking oil and 
the addition of seaweed in making solid soap could affect the characteristics of the soap. The 
results of the analysis of the free alkaline value 17.98% -24.37%; pH range 11.57-13.33; and 
foam stability 34% -56%. The solid soap obtained can be used for washing clothes or 
washing dishes. 
 
Keywords: solid soap, cooking oil, seaweed 
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ABSTRAK 

Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu besar dan kompleksitas 
permasalahan yang dihadapi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang tinggi, 
memerlukan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) yang yang bertugas di 
wilayah tersebut juga perlu ditingkatkan agar mampu menyelesaikan kompleksitas 
permasalahan yang ada dan mengakselerasi pembangunan di wilayah yang remote dimaksud. 
Diperlukan kerja keras dari para birokrat di daerah 3T yang berperan sebagai akselerator 
pembangunan nasional di kawasan tersebut. Salah satu upaya untuk mengakselerasi 
pembangunan di remote area adalah memacu kinerja para ASN melalui kebijakan afirmasi 
(affirmative action) berupa pengembangan kompetensi ASN di daerah 3T agar mereka dapat 
meningkatkan kompetensinya secara optimal di tengah kondisi keterbatasan dan sulitnya 
jangkauan geografis yang dialami para ASN di daerah 3T. Penelitian ini bertujuan menyusun 
model pengembangan kompetensi ASN yang bekerja di 3T. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian ini  adalah model pengembangan 
kompetensi ASN di daerah 3T yang disesuaikan karakteristik ASN dan wilayah di daerah 3T. 
 
Kata Kunci: Pengembangan Kompetensi; ASN; Daerah 3T 

 

ABSTRACT 

The large area of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the high complexity of 
the problems faced in the frontier, outermost, and disadvantaged (3T) areas, require the 
capacity and competence of the civil servant (ASN) who are on duty in the region to be able 
to solve complexity of problems and accelerate development in the remote area. Hard work is 
needed from bureaucrats in the 3T area who act as accelerators of national development in 
the region. One of the efforts to accelerate development in remote areas is to spur the 
performance of ASN through affirmative action policies in the form of developing ASN 
competencies in the 3T area so that they can increase their competence optimally in the midst 
of limited conditions and the difficulty of geographical reach experienced by ASN in the 3T 
area. This study aims to develop a model for developing ASN competencies that work in 3T. 
This research uses qualitative method through literature study. The result of this study is a 
model of ASN competency development in the 3T area which is adjusted to the characteristics 
of the ASN and the region in the 3T area. 
 
Keywords: Competency Development; Civil Servant; Frontier, outermost, and disadvantaged 

area (Daerah 3T) 

dan secara bebas dapat menyatakan kelemahan dan kekuatan yang ada pada instansi 
pemerintah yang bersangkutan juga untuk mengeliminasi subjektivitas atas dasar kepentingan 
pribadi dan organisasi dalam proses audit.   Selain konsultan, audit komunikasi dapat 
dilakukan oleh ahli internal organisasi yang memiliki kekuasaan otonom dan memiliki 
kewenangan membuat laporan langsung kepada pimpinan instansi. Ada juga gugus tugas 
yang juga dapat mengendalikan audit komunikasi. 
Hasil yang Diharapkan. 
Hasil yang diharapkan dari audit komunikasi intnasi pemerintah adalah: pertama, 
teridentifikasi persepsi dan opini publik terhadap instansi pemerintah. Kedua, terevaluasinya 
pencapaian tujuan suatu program atau berbagai aktivitas program kehumasan. Selain itu, hasil 
yang diharapkan adalah tercapainya kinerja intnasi melalui peningkatan efektivitas program 
hasil evaluasi. Terakhir, terperolehnya informasi bagi pimpinan instansi pemerintah sebagai 
masukan (input) dalam pengambilan keputusan. 
 
D. PENUTUP. 

Simpulan. 

Audit Komunikasi memainkan peran penting mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan dan program yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.  
Pentingnya audit komunikasi diantaranya untuk memahami persepsi publik terhadap berbagai 
kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengukur tingkat keberhasilan 
dan kendala yang dihadapi sehingga melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja 
organisasi. Berkenaan dengan itu, disarankan agar instani pemerintah baik di pusat dan 
daerah melakukan audit komunikasi sebagai salah satu kegiatan evaluasi pelaksanaan 
program-program pemerintah. 
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A. PENDAHULUAN. 

 

Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 (dua) Samudera yaitu Samudera Hindia 
dan Samudera Pasifik serta antara 2 (dua) benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia yang 
merupakan perlintasan jalur perhubungan cukup padat dari barat ke timur dan sebaliknya, 
sehingga Indonesia sangat berpotensi sebagai poros maritim dunia. Sebagaimana dimaklumi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang berciri 
nusantara, dengan 17.504 pulau besar dan kecil yang membentang dari 940 BT - 1410 BT dan 
60 LU – 110 LS, serta memiliki panjang garis pantai sekitar 81.900 km. Di wilayah darat, 
Republik Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara, yakni: Malaysia, Papua Nugini dan 
Timor Leste dengan panjang garis batas darat 3.094,16 km. Di wilayah laut, RI berbatasan 
dengan 10 negara, yakni: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, 
Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, NKRI memiliki 92 pulau kecil terluar yang 
berbatasan langsung di wilayah laut dengan 10 negara tetangga. Dari penjelasan di atas, 
dapatlah dimengerti betapa luas dan kompleksnya urusan pengelolaan perbatasan negara. 

 
Selain wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan negara, masih terdapat 

wilayah-wilayah lainnya yang masuk dalam kategori tertinggal seperti telah ditetapkan dalam 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-
2024, terdapat 62 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dengan berdasarkan 
kriteria: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan 
keuangan daerah dan karakteristik daerah. Masyarakat umum sering menyebut dan 
mengidentikkan kawasan 3T dengan stigma: kawasan yang termarjinalkan penuh dengan 
ketertinggalan, keterpencilan, kekurangan, kemiskinan, keterlantaran, kesengsaraan, dan 
keadaan lain yang  memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari Pemerintah. 

 
Berbagai permasalahan klasik di wilayah 3T lainnya antara lain: berbagai kegiatan 

ekonomi illegal seperti illegal logging, illegal fishing, illegal minning, penyelundupan barang 
dan sejenisnya yang selain melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerawanan dan 
ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain itu, kegiatan illegal lainnya yang berkaitan 
dengan aspek politik, keamanan di daerah 3T adalah pelintas batas tradisional, human 
trafficking, penyelundupan senjata, pembajakan dan sejenisnya. Permasalahan lainnya yang 
tidak kalah mengkhawatirkan adalah pengelolaan SDA. Disebagian kawasan 3T, eksploitasi 
SDA dilakukan secara ilegal dan tidak terkendali sehingga menimbulkan degradasi 
lingkungan dan berbagai dampak seperti banjir bandang, longsor, kabut asap, tenggelamnya 
pulau kecil karena pembalakan liar dan pengerukan pasir. 

 
Pembangunan daerah 3T sentak membuat heboh pemberitaan nasional pasca terbitnya 

agenda Nawacita pada tahun 2014 yang dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni 
membangun dari pinggiran (remote area). Dengan menggunakan aplikasi Google Trends, 
maka dapat dimanfaatkan data raya (big data) untuk memperoleh informasi cepat dan gratis 
terkait tren pencarian di Google yang membahas isu daerah 3T. Dengan rentang waktu lebih 
15 tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2005 hingga artikel ini ditulis pada 6 Juni 2021 
dapat dilihat bahwa tren pencarian di google dengan kata kunci ―daerah 3T‖ mulai banyak 
dibahas sejak tahun 2014 dan trennya dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga tahun 
2021. Isu daerah 3T menjadi hal yang menarik perhatian publik (Gambar 1). 

 

 

Tahap keempat adalah recommending, merekomendasikan program komunikasi yang 
komprehensif dengan tujuan untuk mengakhiri kesenjangan tersebut melalui data-data hasil 
analisis. Hasil audit komunikasi adalah sebuah solusi untuk perbaikan kedepan. 

Praktek prosedur audit komunikasi di lingkup instansi pemerintah sesuai Peraturan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No 27 tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Audit. Secara umum konsep yang digunakan disajikan pada Gambar 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Konsep umum audit Komunikasi Intansi Pemerintah (sumber: Peraturan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No 27 tahun 2011) 

 
Langkah audit komunikasi instansi pemerintah dilakuka pada dua ranah yaitu:  
Pertama, pada level sistem komunikasi instansi secara keseluruhan, yakni dengan 
mengevaluasi. Langkah audit dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-
faktor situasional organisasi mencakup aspek perencanaan kegiatan, metode pelaksanaan, 
tanggung jawab, metode pelaksanaan dan sikap-sikap pegawai sebagai dasar perubahan untuk 
meningkatkan kinerja instansi. 
Kedua, pada level komunikasi khusus apakah implementasi program telah sesuai tujuan dan 
sasaran dan telah memenuhi harapan publik. Audit dimulai dengan menganalisis apakah 
pelaksanaan program telah memenuhi enm belas dimensi-dimensi ebagaimana diuraikan 
diatas. Data yang telah dikumpulkan disandingkan dengan standar kinerja yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Hasil pengkajian menjadi rekomendasi untuk perbaikan program dan 
strategi mengatasi masalah misalnya dengan tindak lanjut berupa pelatihan-pelatihan yang 
diperlukan staf pelaksana. 
 
Metode dan Teknik Pelaksanaan Audit Komunikasi Instansi Pemerintah. 
Metode atau teknik audit komunikasi dilakukan melalui wawancara, kuesioner, konfirmasi, 
data terbuka, pertemuan, laporan hasil audit sementara maupun laporan hasil audit akhir. 
Audit komunikasi dapat dilakukan baik oleh instansi atau pihak lain (menggunakan jasa 
konsultan). Penggunaan jasa konsultan dimaksudkan untuk menghindari hasil audit yang bias 
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Gambar 1. Tren pencarian di Google terkait “daerah 3T” 
 

 
Sumber: Google Trends (2021), diolah 

Prioritisasi pembangunan daerah 3T ini semakin dipertegas dalam Peraturan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024 yang merupakan penjabaran janji kampanye Presiden Joko Widodo di periode 
kedua kepemimpinannya. Sasaran pembangunan kewilayahan akan dicapai melalui 5 (lima) 
prioritas: pengembangan kawasan strategis; pengembangan sektor unggulan; pengembangan 
kawasan perkotaan; pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan 
transmigrasi; serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah.  

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah-
daerah 3T, maka salah satu faktor kunci keberhasilan (key success factor) adalah kehadiran 
negara melalui aparatur sipil negara (ASN) karena ASN merupakan salah satu katalisator 
percepatan pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan fungsi ASN sebagai pelaksana 
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.  

Untuk dapat melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik yang 
prima di daerah 3T, maka diperlukan model pengembangan kompetensi ASN di daerah 3T 
yang berbeda dengan ASN di daerah lainnya. Diperlukan kebijakan afirmatif dalam hal 
pengembangan kompetensi ASN daerah 3T agar kualitas dan kapasitas mereka dapat setara 
bahkan lebih baik dengan ASN di wilayah lain, mengingat tantangan dan hambatan yang 
berat baik secara topografis maupun sosiologis untuk dapat bekerja di daerah 3T. Selain dari 
aspek kesejahteraan yang masih belum mencerminkan keadilan dan kelayakan, dari aspek 
pengembangan kompetensi (bangkom) bagi para ASN di daerah 3T masih terbatas dilihat 
dari penerima beasiswa Bappenas dan LPDP yang masih didominasi dari ASN yang bekerja 
di Pulau Jawa (Pusbindiklatren Bappenas, 2020). 

Dengan dihadapkan pada kondisi geografis-sosial daerah-daerah 3T dan beragam 
tantangan lainnya, upaya mendorong pelayanan publik yang prima masih menjadi perhatian 
utama, secara khusus disebabkan minimnya kualitas dan kuantitas ASN di daerah itu. Sebagai 
salah satu kebijakan transformasi manajemen ASN di era adaptasi kebiasaan baru, kebijakan 
pengembangan kompetensi tidak baik dengan model one size fits for all (pukul rata), yang 
tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi dari ASN yang berbeda-beda dari satu instansi 
ke instansi lain, pemerintah pusat dengan daerah, dan antar pemerintah daerah (pemda). Pada 
pasal 132 dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa 
kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah 
tertentu dan warga negara dengan kebutuhan khusus. Daerah tertentu yang dimaksud adalah 
daerah yang memiliki otonomi khusus, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah konflik, 
daerah terpencil, dan daerah istimewa. Berdasarkan uraian tersebut, maka studi ini ingin 
menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana model pengembangan kompetensi ASN di 
daerah 3T agar mampu meningkatkan kualitas ASN di daerah 3T ? 

berkaitan dengan visi-misi organisasi, dan keutuhan organisasi yang berkaitan dengan arah 
organisasi. Sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap informasi organisasi, tujuan organisasi, 
isu tentang strategi lembaga, informasi tentang perubahan kebijakan, maupun mengenai arus 
informasi. 

Selain dimensi realitas terdapat juga dimensi hubungan. Dimensi hubungan berkaitan 
dengan kemampuan, kebijakan, dan efektivitas staf baik eksternal maupun internal. Hal ini 
berkaitan dengan komunikasi horizontal, komunikasi sub ordinasi dan juga komunikasi 
manajemen atasan. Dimensi yang terakhir adalah dimensi hubungan informatif yang 
digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan. 

Dimensi-Dimensi Audit Komunikasi Instansi Pemerintah. 
Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, pemerintah telah melakukan audit komunikasi 
di instansi pemerintah, berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
No 27 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. Terdapat 16 (enambelas) dimensi yang digunakan untuk menganalisis dan 
mengevaluasi komunikasi yang berlangsung dalam implemementasi kebijakan dan program 
pemerintah.  
Enam belas dimensi audit komunikasi instansi pemerintah, meliputi: 1. Proses Penyampaian 
pesan,2. Gaya Komunikasi, 3.Model komunikasi antara instansi pemerintah dengan 
publiknya, 4. Saluran komunikasi, 5. Media komunikasi, 6. Ketepatan waktu, 7. Frekuensi 
komunikasi,8. Kejelasan arti pesan, 9.Keterbukaan dan kejujuran, 10. Partisipasi intnasi 
pemerintah dan publik,11. Umpan balik, 12. Peran dan fungsi masing-masing anggota 
insttansi pemerintah dalam berbagai kelompok. 13. Pemecahan masalah dan pembuatan 
keputusan, 14. Norma-Norma yang digunakan, 15. kepemimpinan dan kewenangan dan 
terakhir. 16. Ppenghargaan dan sanksi. 
 
Prosedur, Tahapan  dan Metode Audit Komunikasi Instansi Pemerintah. 
Secara konseptual, Moore dan Jones (dalam Rahayu, 2020) menguraikan prosedur atau 
tahapan audit komunikasi menjadi empat tahap.  

Tahap pertama adalah finding out what we think atau menyelidiki apa yang ―kita‖ 
pikirkan, berkaitan dengan tujuan ideal yang ingin dicapai instansi pemerintah melalui 
penyenggaraan kebijakan program. Pada tahap ini, dilihat kekuatan dan kelemahan dimensi-
dimensi komunikasi saat kebijakan dan program dilaksanakan oleh instansi pemerintah. 

Tahap kedua adalah finding out what they think, menyelidiki apa yang ―mereka‖ 
pikirkan, Maksudnya ―mereka‖ di sini adalah semua internal public dan external public dari 
instansi yang akan diaudit, yakni mengetahui apa yang dipikiran pihak internal dan eksternal 
untuk menentukan kedekatan pandangan mereka terhadap implementasi program. 

Tahap ketiga adalah evaluating the disparity, mengevaluasi perbedaan antara dua sudut 
pandang, untuk melihat keberhasilan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Caranya dengan 
membandingkan apa yang organisasi (instansi pemerintah) pikirkan dengan apa yang 
―mereka‖  atau publik pikirkan, kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau lembaga 
dapat dikatakan berhasil apabila antara pemerintah dan instansi memiliki kesepahaman atan 
kesamaan makna mengenai kebijakan atau program.  
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B. METODOLOGI PENELITIAN 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Craswell (1994), penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada proses dan hasil, peneliti mempunyai 
kecenderungan/ketertarikan untuk memahami fenomena yang terjadi. Teknik penelusuran 
kepustakaan (literature study) digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan kebijakan 
pengembangan kompetensi ASN di daerah 3T. Data dan informasi bersumber dari jurnal 
ilmiah, buku dan berita online yang relevan dengan substansi pembahasan. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan cara Miles dan Buberman (Sugiyono, 
2018) melalui tiga tahap, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Kerangka pikir studi model pengembangan kompetensi ASN di daerah 3T dapat 
digambarkan dalam gambar 2. 

 
Gambar 2. Kerangka pikir model pengembangan kompetensi ASN di daerah 3T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tim Penulis 

C. PEMBAHASAN  

1. Model-model pengembangan kompetensi 

Pengembangan kompetensi merupakan komponen penting dalam manajemen sumber 
daya manusia karena SDM adalah aset organisasi yang harus terus dikembangkan. Melalui 
pengembangan kompetensi SDM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja, 
efisiensi, pengembangan karier, ataupun finding talent. Oleh karenanya, dalam strategi 
manajemen sumber daya manusia dibutuhkan suatu model pengembangan kompetensi yang 
relevan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu. Namun demikian, sebelum 
melangkah lebih jauh, diperlukan penyamaan persepsi mengenai berbagai konsep 
pengembangan kompetensi antara lain: 

 
a) Konsep pengembangan kompetensi 

Ide dan konsep yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi telah 
dikembangkan dan diimplementasikan di sektor bisnis/privat dan mulai diadopsi di sektor 
publik sekitar tahun 1980-1990-an (EGPA, 2002). Konsep pengembangan kompetensi dapat 
didefinisikan keseluruhan desain dari berbagai pengukuran yang bisa digunakan untuk 
mempengaruhi kompetensi dalam individu pegawai, sekelompok pegawai, atau seluruh 
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dalam bentuk kelebihan muatan (overload) atau kekurangan muatan (underload) merupakan 
sumber distorsi paling besar dalam sistem komunikasi.  

Hardjana (2000:16-17) membagi delapan tujuan pokok audit komunikasi sebagai 
berikut: 1. Menentukan ―lokasi‖: dimana kelebihan muatan informasi (overload) ataupun 
kekurangan muatan informasi (underload) terjadi. 2. Menilai kualitas informasi yang 
dikomunikasikan oleh dana tau kepada sumber-sumber informasi. 3. Mengukur kualitas 
hubungan – hubungan komunikasi, secara khusus mengukur sejauh mana kepercayaan 
antarpribadi. 4. (trust), dukungan, keramahan, dan kepuasan kerja karyawan secara 
keseluruhan dilaksanakan. 5. Mengenali jaringan-jaringan yang aktif-operasional untuk 
desas-desus (rumor), pesan-pesan social, dan pesan-pesan kedinasan (Job Related). 6.  
Mengenali sumber-sumber kemacetan (bottlenecks) arus informasi dan para penyaring 
informasi (gatekeepers) dengan memperbandingkan peran-peran komunikasi dalam praktek. 
7. Mengenali kategori-kategori dan contoh-contoh tentang pengalaman-pengalaman dan 
peristiwa-peristiwa komunikasi yang tergolong positif ataupun tergolong negatif. 8. 
Mengembangkan pola-pola komunikasi yang terjadi pada tingkatan pribadi, kelompok, dan 
organisasi dalam berkaitannya dengan topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu, dan 
kualitas interaksi. 9. Memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang perubahan atau 
perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktek-praktek kebiasaan, 
dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis audit komunikasi.  

Dalam praktek di instansi pemerintah, Menurut Jehan (2020), urgensi pemerintah 
melakukan audit komunikasi, adalah pertama, pemerintah dapat mengetahui posisi instansi 
pemerintah di mata publiknya. Selanjutnya, dengan audit komunikasi dapat mengetahui 
tingkat keberhasilan program komunikasi yang diukur berdasarkan tujuan komunikasi 
tersebut. Kedua, melalui audit komunikasi pemerintah juga dapat mengetahui efektivitas 
pesan yang disampaikan, serta mengetahui seberapa efisien anggaran yang dikeluarkan dalam 
proses komunikasi dalam instansi pemerintah. Melalui audit komunikasi pemerintah juga 
dapat mengetahui kekurangan dari tiap program komunikasi yang telah dilakukan untuk 
kemudian dijadikan acuan untuk merancang strategi komunikasi baru yang berikutnya dapat 
lebih baik.  

Kaitannya dengan pemerintah, audit komunikasi memiliki perannya tersendiri. Pertama, 
dengan melakukan audit komunikasi, pemerintah dapat mengetahui posisi instansi 
pemerintah di mata publiknya. Selanjutnya, dengan audit komunikasi dapat mengetahui 
tingkat keberhasilan program komunikasi yang diukur berdasarkan tujuan komunikasi 
tersebut.  

Melalui audit komunikasi pemerintah juga dapat mengetahui efektivitas pesan yang 
disampaikan, serta mengetahui seberapa efisien anggaran yang dikeluarkan dalam proses 
komunikasi dalam instansi pemerintah. Melalui audit komunikasi pemerintah juga dapat 
mengetahui kekurangan dari tiap program komunikasi yang telah dilakukan untuk kemudian 
dijadikan acuan untuk merancang strategi komunikasi baru yang berikutnya dapat lebih baik. 
Sehingga tujuan pelayanan publik yang prima dan berkualitas dapat tercapai. 
Fokus Utama Audit Komunikasi. 
Dalam mencapai tujuannya, terdapat fokus-fokus utama dalam audit komunikasi. Pertama 
adalah dimensi informatif. Dimensi ini digunakan untuk mengukur kepuasan anggota 
terhadap informasi yang disalurkan. Seperti kualitas informasi, perspektif organisasi yang 
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pegawai dalam suatu organisasi (Ellstrom, 1997). Horton (dalam EGPA, 2002) melihat 
manajemen kompetensi atau disebut Competency Based Management (CBM) melibatkan 
proses identifikasi kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berkinerja di seluruh aktivitas 
organisasi dengan membangun kerangka kerja (framework) dan menggunakannya sebagai 
pondasi dari proses rekrutmen, seleksi, pengembangan, penghargaan, dan aspek lainnya 
dalam manajemen sumber daya. Horton menjelaskan lebih lanjut perbedaan mendasar dari 
pendekatan kompetensi dan pendekatan tradisional pada manajemen sumber daya yakni 
manajemen kompetensi menitikberatkan pada pengetahuan yang bervariasi, kemampuan, 
serta sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai tingkatan kinerja yang mendukung 
tercapainya tujuan strategis organisasi. Di sisi lain, pendekatan tradisional menitikberatkan 
pada pekerjaan serta kualifikasi dan pengalaman formal individu sebagai indikator dari 
prediksi performa pada pekerjaan tersebut. 

b) Model pengembangan kompetensi 

Di antara model yang digunakan dalam pengembangan kompetensi ASN adalah 
Model 70:20:10 for Learning and Development. Model 70:20:10 for Learning and 
Development merupakan model yang dikembangkan oleh Morgan McCall, Michael M. 
Lombardo, dan Robert W. Eichinger dari hasil riset Center of Creative Leadership (CCL)  pada 
tahun 1996. Lombardo dan Eichinger (2006) menuliskan hasil penelitian yang didasari oleh 
survei kepada 200 eksekutif dan menyimpulkan bahwa pengembangan dan pembelajaran 
individu yang efektif terdiri dari 70% pengalaman pada saat kerja (tugas dan permasalahan), 
20% dari umpan balik serta belajar dari contoh baik dan buruk dari kebutuhan, kemudian 
10% dari kelas dan membaca. Pengembangan kompetensi yang cenderung bersifat klasikal 
salah satunya pelatihan hanya mendapat porsi 10% dari keseluruhan pembelajaran. Sedangkan 
hal yang melibatkan pengalaman pada saat kerja, coaching dan mentoring memiliki porsi yang 
lebih besar.  Kedua hal tersebut cenderung bersifat non-klasikal. Komponen lebih rinci model 
ini dapat dilihat pada gambar 3.  

 Gambar 3. Model 70:20:10 for Learning and Development 

Sumber: Lambardo, dkk (2006) 

2. Pengembangan kompetensi PNS 

Dalam pasal 203 ayat (3) peraturan pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimandatkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan 
kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Pengembangan 
kompetensi PNS adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi PNS dengan standar 

C. PEMBAHASAN 

Definisi Audit Komunikasi. 
Istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh George Odiorne melalui karya 
klasiknya, ―An Application of Communications Audit‖ yang diterbitkan dalam jurnal 
Personnel Psychology 7 (dalam Hardjana, 2000:235) menyatakan bahwa proses-proses 
komunikasi bagaimanapun dapat diperiksa, dievaluasi dan diukur secara cermat dan 
sistematik sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan.  

Kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi ataupun 
program komunikasi khusus dapat diukur, sehingga kualitas dan kinerja organisasi dapat 
diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematis, sehingga efektivitas maupun 
efisiensi komunikasi dapat meningkat. Para praktisi dan konsultan komunikasi cenderung 
memberikan definisi teknis operasional yang singkat dan tegas. Menurut Anthoni Booth 
(dalam Hardjana, 2000:1) audit komunikasi adalah proses pembuatan analisis atas 
komunikasi-komunikasi di dalam organisasi oleh konsultan internal atau eksternal dengan 
tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.  

Pengertian lain mengenai audit komunikasi menurut Goldhaber (dalam Hardjana, 
2000:9-10) menjelaskan bahwa audit komunikasi ialah pemeriksa diagnosis yang dapat 
memberikan informasi dini untuk mencegah kehancuran kesehatan organisasi yang lebih 
besar. Berdasarkan definisi audit komunikasi di atas, maka disimpulkan bahwa audit 
komunikasi merupakan kajian yang komprehensif terhadap pelaksanaan sistem komunikasi 
keorganisasian yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam 
melakukan evaluasi, audit komunikasi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 
program apakah berjalan sesuai tujuan awal perencanaan program yang dibuat.  

Secara singkat audit komunikasi dipandang penting dihubungkan dengan efektivitas 
implementasi kebijakan dan program untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dalam konteks 
ini, audit komunikasi untuk digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program di 
suatu organisasi sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang akan dicapai, menelusuri 
kesesuaian makna program yang dipikirkan oleh pihak internal instansi pemerintah dengan 
pihak eksternal. Adanya kesenjangan makna dapat menjadi dasar diperlukan suatu evaluasi 
untuk memeriksa dan mengukur secara sistematis hambatan yang muncul dan bisa 
berdampak kegagalan.  

 
Tujuan dan Urgensi Audit Komunikasi Instnasi Pemerintah. 
Audit komunikasi penting karena pemerintah perlu mengetahui bagaimana sistem 
komunikasi yang sudah ditetapkan bagi organisasinya dilaksanakan untuk menghadapi situasi 
tertentu. Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan efektifitas sistem komunikasi di 
organisasi pemerintah. Maksudnya dengan adanya audit komunikasi dapat diketahui dampak 
kegiatan-kegiatan komunikasi pemerinta cukup besar dalam upaya pencapaian sasaran dan 
tujuan untuk mendorong kinerja pemerintah. Selanjutnya bagaimana cara yang tepat untuk 
meningkatkan dampak komunikasi tersebut.  

Tujuan audit komunikasi, menurut laporan ICA Communication Audit Gerald 
Goldhaber dan Donald Rogers, 1979 (dalam Hardjana, 2000:16), adalah untuk memperoleh 
informasi tentang ―muatan informasi dalam kaitannya dengan topik-topik penting, sumber 
dan saluran informasi, kualitas informasi dan kualitas komunikasi‖, karena muatan infomrasi 
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kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier yang dilakukan pada tingkat instansi 
dan nasional (pasal 203 ayat (1) dan (2)). Untuk itu, pengembangan kompetensi dilaksanakan 
dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang 
bersangkutan (pasal 203 ayat (3)), sebagai dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu 
dasar bagi pengangkatan jabatan (pasal 204). Oleh karenanya, menjadi keniscayaan jika hak 
dan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi PNS diberikan paling sedikit 20 
(dua puluh) jam pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun (pasal 203 ayat (4)). 

Pengembangan kompetensi dilaksanakan pada 3 (tiga) area kompetensi yang harus 
dimiliki PNS, yakni kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural. Dalam hal menjamin 
efektivitas pengembangan kompetensi, pengembangan kompetensi PNS dilakukan melalui 
tahapan: 

 
a) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi (instansional dan 

nasional) 
Penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS dilakukan dengan menganalisis 
kesenjangan kompetensi (gap competence analysis) dan analisis kesenjangan kinerja (gap 
performance analysis), di mana analisis kesenjangan kompetensi PNS dilakukan dengan 
membandingkan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan (SKJ) yang 
diduduki, sementara analisis kesenjangan kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil 
penilaian kinerja PNS dengan target kinerja jabatan yang diduduki. (pasal 206 ayat (1), 
(2), dan (3)). 
Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi meliputi: (a) jenis kompetensi yang 
perlu dikembangkan; (b) target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya; (c) jenis 
dan jalur pengembangan kompetensi; (d) penyelenggara pengembangan kompetensi; (e) 
jadwal atau waktu pelaksanaan; (f) kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar 
kurikulum dari instansi pembina kompetensi; dan (g) anggaran yang dibutuhkan. (pasal 
207 ayat (3)). 
Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi  tingkat instansi 
dilaksanakan melalui tahapan: (i) inventarisasi jenis kompetensi yang perlu 
dikembangkan dari  setiap PNS; (ii) verifikasi rencana pengembangan kompetensi; dan 
(iii) validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. 

 
b) Pelaksanaan pengembangan kompetensi 

Pelaksanaan pengembangan kompetensi harus sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan dan dapat dilaksanakan dalam bentuk, antara lain: 
1. Pendidikan 

Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan dilaksanakan 
untuk memenuhi rencana strategis instansi, kebutuhan standar kompetensi jabatan dan 
pengembangan karier. Dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar pada pendidikan 
formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

2. Pelatihan 
Pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS dalam bentuk pelatihan dapat dilaksanakan 
secara mandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di instansi pemerintah yang 
terakreditasi, bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi 
melaksanakan pelatihan, atau bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan 
independen yang terakreditasi. Bentuk pengembangan kompetensi dalam bentuk 
pelatihan ini terdiri atas: 
a)  Pelatihan klasikal 

Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi yang menekankan 

A. PENDAHULUAN 
 

Komunikasi berperan penting meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Komunikasi 
yang efektif akan memudahkan implementasi kebijakan dan program oleh pemerintah. 
Seringkali program yang telah disiapkan dengan baik menemui kegagalan karena lemahnya 
komunikasi yang terbangun antara pemerintah dengan publik (khalayak). Kegagalan muncul 
karena berbagai faktor gangguan komunikasi, diantaranya kegagalan pemerintah dalam 
mengemas pesan sehingga pesan yang dsampaikan ke khalayak tidak mencapai kesamaan 
makna. Artinya terjadi kesenjangan antara pesan program dan kebijakan pemerintah dengan 
pesan diterima publik.   

 
Komunikasi yang berlangsung kurang efektif berdampak pada tidak efektifnya tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih dari itu justru menimbulkan beragam 
kesalahpahaman (misunderstansing) yang menghambat keberhasilan program-program 
pemerintah. Diantara dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya tingkat kepercayaan 
terhadap pemerintah. Oleh karena audit komunikasi dibutuhkan untuk menganalisis dan 
mengevaluasi secara menyeluruh proses komunikasi program yang disampaikan oleh 
pemerintah. 

 
Audit komunikasi dilaksanakan di berbagai institusi, tidak hanya instansi pemerintah, 

Emmanuel (1985:46) menulis: In essence, a communication audit is a comprehensive and 
throught study of communication philosophy, concept, structure, flow, and practice within on 
organization, be it small or large, profit or non profit, private or public. A communication 
audit should be able to uncover information blockages, organizational hindrance to effective 
communication and lost opportunities. (Pada dasarnya, audit komunikasi merupakan kajian 
yang menyeluruh dan seksama tentang filsafat komunikasi beserta konsep-konsep struktur, 
arus, dan praktek komunikasi dalam suatu organisasi, baik itu organisasi kecil atau besar, 
organisasi usaha atau nirlaba, dan swasta atau publik. Suatu audit komunikasi diharapkan 
dapat menyingkap kemacetan-kemacetan informasi, hambatanhambatan terhadap komunikasi 
efektif, dan peluang-peluang yang disia-siakan).  

Artikel hanya membatasi pada audit komunikasi di lingkup instansi pemerintah, dengan 
menjelaskan terhadap esensi konsep audit komunikasi meliputi definisi, tujuan dan urgensi 
audit komunikasi, fokus utama, dimensi-dimensi, prosedur dan tahapan, metode dan hasil 
yang diharapkan dari pelaksanaan audit komunikasi instansi pemerintah. 
 
B. METODE. 

Kajian menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2018). Cresswell and Cresswell 
(2018) menyatakan bahwa metode riset kualitatif fokus pada proses atau produk atau hasil.  
Peneliti sangat tertarik untuk memahami bagaimana sesuatu terjadi (qualitative research 
focuses on the process that is occurring and the product or outcome. Researchers are 
particularly interested in understanding how things happen). Teknik yang digunakan adalah 
review kepustakaan yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah juga didukung oleh 
peraturan pemerintah yaitu Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No 27 
tahun 2011 tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah.  
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pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Bentuk pelatihan klasikal yang 
dilakukan antara lain seperti: pelatihan struktural kepemimpinan; pelatihan manajerial; 
pelatihan teknis; pelatihan fungsional; pelatihan sosial kultural 
seminar/konferensi/sarasehan; workshop atau lokakarya; kursus; penataran; bimbingan 
teknis; sosialisasi; dan jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan  
klasikal lainnya. 

b) Pelatihan Non-klasikal. 
Pelatihan non-klasikal dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses 
pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. Bentuk pelatihan 
non-klasikal dilakukan paling sedikit melalui jalur: coaching; mentoring; e-learning; 
pelatihan jarak jauh; detasering (secondment); pembelajaran alam terbuka (outbond); 
patok banding (benchmarking); pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan 
usaha milik negara/badan usaha milik daerah; belajar mandiri (self development); 
komunitas belajar (community of practices); bimbingan di tempat kerja; 
magang/praktik kerja; dan jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan  
non-klasikal lainnya. 
Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan dengan memanfaatkan Sistem 
Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur  (SIPKA) yang dikelola dan 
dikembangkan oleh LAN. Dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi, instansi 
pemerintah dapat mengembangkan sistem pembelajaran secara dalam jaringan yang 
bertujuan untuk memperluas kesempatan pemenuhan hak pengembangan kompetensi 
yang diintegrasikan ke dalam SIPKA. 
 

3. Evaluasi pengembangan kompetensi 
 

Evaluasi pengembangan kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara 
kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Evaluasi 
pengembangan kompetensi tingkat instansi dilaksanakan melalui mekanisme penilaian 
terhadap: (i) Kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan 
pengembangan kompetensi; dan (ii) Kemanfaatan antara pelaksanaan pengembangan 
kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja  pegawai. 
 
4. Karakteristik ASN di Daerah 3T 

Keterisolasian kawasan perbatasan negara mengakibatkan keterbatasan sarana prasarana 
dan kualitas SDM aparatur dalam melakukan pengawasan kawasan perbatasan. Di kawasan 
yang menjadi perbatasan negara misalnya, banyak jabatan Camat yang kosong sebagai akibat 
sulitnya akses dan minimnya fasilitas sarana prasarana. Padahal bila merujuk pada Peraturan 
Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, jabatan Camat selain memiliki peran dan 
tugas sebagaimana camat di kawasan non-perbatasan, Camat di Kecamatan Perbatasan dapat 
membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan untuk titik-
titik perlintasan yang tidak berstatus PLBN, yang dalam pelaksanaannya ditugaskan oleh 
Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait kepada Bupati atau 
Walikota. Sehingga dalam hal ini, posisi jabatan Camat di wilayah perbatasan negara sangat 
krusial dan strategis untuk kepentingan nasional khususnya dalam memastikan pelayanan 
publik di wilayah perbatasan negara. 

Tantangan fungsi pengawasan perbatasan negara itu juga dapat diamati pada kinerja 
ASN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 
fungsi pengawasan yang bersifat 7 x 24 jam mengakibatkan ketidakseimbangan antara work-
life balance. Disamping itu, banyak pegawai yang bertugas di kawasan perbatasan dan daerah 
terpencil, tetapi memiliki homebase yang jauh dari tempat pegawai ditempatkan. Hal ini 
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Abstrak 
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mengakibatkan banyak PNS Ditjen Bea Cukai menghindari penugasan di wilayah perbatasan 
negara sehingga sebagian besar PNS yang ditugaskan di wilayah tersebut adalah PNS muda 
yang kapasitas, kualitas dan pengalamannya relatif minim. 

Pada instansi lainnya, Kementerian Kesehatan menempatkan tenaga medis di rumah 
sakit dan puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui program 
Nusantara Sehat. Badan Pusat Statistik juga menempatkan sejumlah 1.717 pegawai yang 
bertugas di 75 satuan kerja yang terdiri dari 29 satker berada di wilayah terluar dan terdepan, 
34 satker berada di wilayah tertinggal, dan 12 satker berada di wilayah terluar, terdepan, dan 
tertinggal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) juga memiliki sejumlah 605 PNS dan 
666 pegawai dengan status PPNPN yang tersebar di 34 satuan kerja kantor pertanahan 
berlokasi di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa selain ASN dengan status PNS, 
juga terdapat ASN berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang 
bekerja di instansi pusat dan bertugas di daerah 3T. Sehingga dalam konteks penempatan, 
perlu mendapatkan perhatian terkait pengembangan kompetensi yang berbeda dengan ASN di 
daerah lainnya agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal di wilayah remote 
area. 

Tantangan, hambatan dan kendala yang besar dihadapi ASN di daerah 3T baik secara 
topografi, jarak tempuh dan permasalahan yang kompleks dan berbeda dengan ASN di 
wilayah lainnya utamanya di wilayah perkotaan membutuhkan kemampuan kompetensi dan 
kapasitas ASN di daerah 3T yang jauh lebih besar dibandingkan ASN di daerah lainnya. 
Inovasi pengembangan kompetensi untuk para ASN di daerah 3T menjadi suatu keniscayaan 
agar dapat mengakselerasi kompetensi dan kapasitas mereka yang muaranya adalah mampu 
mengakselerasi pembangunan di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. 
 
5. Model Pengembangan Kompetensi ASN di Daerah 3T 

Merujuk data pemetaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
terhadap ASN yang bekerja di daerah 3T, terdapat sejumlah 182.697 PNS yang tersebar di 62 
pemerintah kabupaten daerah tertinggal dan 28 instansi pusat (gambar 4). Jumlah tersebut 
terdiri dari 15% pejabat struktural, 40% pejabat fungsional tertentu (JFT), dan 45% 
merupakan pejabat pelaksana/fungsional umum (JFU). Selain itu, juga terdapat sejumlah 
7.506 PNS di 222 kecamatan perbatasan yang tersebar di 40 pemerintah kabupaten dan 35 
instansi pusat. Jumlah ASN di kecamatan perbatasan tersebut terdiri dari 24% pejabat 
struktural, 21% pejabat fungsional tertentu (JFT), dan 55% merupakan pejabat 
pelaksana/fungsional umum (JFU). 

Gambar 4. Komposisi ASN di Daerah 3T per Oktober 2020 

 
Sumber: Deputi Sistem Informasi Kepegawaian, BKN, 2020 (diolah) 
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Model pengembangan kompetensi bagi hampir 180 ribu ASN di daerah 3T tersebut 
haruslah difokuskan untuk mendukung RPJMN periode 2020-2024 yang merupakan fondasi 
dalam pencapaian Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur yang telah 
dirumuskan Presiden melalui Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2019. Pada tahun 2045 
yang menandai 100 tahun kemerdekaan dirumuskan cita-cita besar yang menargetkan 
Indonesia menjadi perekonomian terbesar ke-5 di dunia dengan meningkatkan peran luar 
Jawa menjadi 48,2% dan Kawasan Timur Indonesia menjadi 25,1%. Sejak Nawacita jilid I, 
pengembangan di daerah 3T merupakan agenda primadona Presiden untuk mengurangi 
kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada RPJMN 2020-2024 terdapat 5 sasaran utama 
yang disusun dalam percepatan pembangunan nasional di daerah 3T (tabel 1). 

Tabel 1. Target Pembangunan Daerah 3T dalam RPJMN 2020-2024 

Indikator Capaian RPJMN 
2015 – 2019 

Target RPJMN 
2020 - 2024 

1) Jumlah kecamatan lokasi prioritas 
perbatasan negara yang ditingkatkan 
kesejahteraan dan tata kelolanya 
(kecamatan) 

187 222 

2) Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan 
Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat 
Kawasan Strategis Nasional (PKSN) 

N/A 0,52 

3) Jumlah daerah tertinggal (Kabupaten) 
 122  (terentaskan 62) 37  (terentaskan 25) 

4) Persentase penduduk miskin di daerah 
tertinggal (%) 26,1  (2018) 23,5 - 24 

5) Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di daerah tertinggal 58,11  (2018) 61,7 – 62,2 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2020), diolah 

Pengembangan kompetensi difokuskan pada peningkatan 4 (empat) kapasitas utama 
yang dibutuhkan untuk akselerasi pembangunan daerah 3T tersebut, yakni: (1) fiskal; (2) 
iptek; (3) sarana dan prasarana; dan (4) birokrasi. Mesin birokrasi, yaitu ASN baik PNS dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 3T dituntut sebagai katalisator. Untuk 
melakukan percepatan kinerja dan kompetensi baik secara manajerial, teknis dan sosio-
kultural, maka dapat diadopsi model pelatihan terintegrasi. Model pengembangan kompetensi 
terintegrasi adalah dengan substansi yang holistik sesuai dengan sasaran RPJMN tersebut 
(targeted issues), dan juga dengan melibatkan seluruh stakeholders perangkat negara tanpa 
memandang perbedaan tingkatan jabatan (struktural, fungsional, dan administrasi), dan juga 
asal instansi. Baik camat, kepala satuan kerja di instansi daerah 3T, dan para perangkat ASN 
lainnya bersinergi untuk diberikan pengembangan kompetensi dan bersama-sama 
menghasilkan output strategis sebagai proyek perubahan yang membawa dampak nyata bagi 
pembangunan daerah 3T. 

Sedangkan untuk pengembangan kompetensi dapat didukung melalui pendidikan karya 
siswa yang dapat disediakan oleh penyedia dari pemerintah atau mitra pembangunan dalam 
maupun luar negeri baik gelar dan non-gelar. Pendidikan yang diambil adalah bersifat 
vokasional yang langsung dihadapkan pada persoalan-persoalan praktek dan empiris 
pelayanan publik di daerah 3T. 

D. PENUTUP 

Simpulan 

Luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu besar dan kompleksitas 
permasalahan yang dihadapi di wilayah remote area yang tinggi, memerlukan kapasitas dan 
kompetensi ASN yang yang bertugas di wilayah tersebut juga perlu ditingkatkan agar mampu 
menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang ada dan mengakselerasi pembangunan di 
wilayah remote area dimaksud. Di sisi lain, pada tahun 2019 Pemerintah melalui 
Kementerian PPN/Bappenas telah merumuskan Dokumen Visi Indonesia 2045 menandai 100 
tahun kemerdekaan yang memandatkan cita-cita besar Indonesia menjadi perekonomian 
terbesar ke-5 di dunia dengan meningkatkan peran luar Jawa menjadi 48,2% dan Kawasan 
Timur Indonesia menjadi 25,1% dengan prioritas pengembangan di daerah 3T. 

Dalam dokumen Visi Indonesia 2045 disampaikan terdapat 4 (empat) kapasitas yang 
dibutuhkan untuk akselerasi tersebut, yakni: (1) fiskal; (2) iptek; (3) sarana dan prasarana; 
dan (4) birokrasi. Mesin birokrasi, yaitu ASN dituntut sebagai katalisator. Untuk memperoleh 
ASN yang berkinerja tinggi, maka ketimpangan kapasitas dan kompetensi ASN di wilayah 
remote area perlu diselesaikan dengan melakukan pengembangan kompetensi secara 
afirmatif kepada para ASN yang bertugas di wilayah 3T. Tujuan utama pengembangan 
kompetensi ASN secara afirmatif di daerah 3T diorientasikan untuk meningkatkan 
produktivitas dan kinerja ASN yang muaranya adalah percepatan pembangunan, peningkatan 
kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 

Saran 

Pengembangan kompetensi ASN di daerah 3T tidak mesti sama dengan pengembangan 
kompetensi di wilayah lainnya. Karakteristik yang berbeda dan permasalahan yang lebih 
kompleks di wilayah tersebut memerlukan kebijakan afirmatif pengembangan kompetensi di 
daerah 3T. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui memperluas jangkauan pelatihan melalui 
media daring sehingga dapat menjangkau ASN di daerah 3T untuk dapat mengembangkan 
kompetensinya tanpa harus jauh-jauh meninggalkan lokasi tugasnya. 

Perlu disusun kebijakan yang dapat mewadahi pengembangan kompetensi ASN di 
daerah 3T melalui kebijakan pengembangan kompetensi afirmatif yang dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan yang ada dan hirarki regulasi yang berlaku. 
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