1

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

i

Dr. Abdul Rivai Ras

Menjelajahi Sulsel

Tanpa Batas
Mengawal Demokrasi dan NKRI

YAYASAN
BRORIVAI
CENTER
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

ii

MENJELAJAHI SULSEL TANPA BATAS,
MENGAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Oleh : Dr. Abdul Rivai Ras
Editor : Muhammad Alif Andyva, S.IP
Achmad Shabir, S.Pd., M.Pd
Fahri Jaman, ST
Diterbitkan oleh Yayasan BRORIVAI Center
Jl. Botolempangan No. 56
Makassar, Sulawesi Selatan 90115

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini
sebagian atau seluruhnya dengan bentuk dengan cara apa pun juga, baik
secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain
lain tanpa izin tertulis dari penerbit.
Cetakan pertama, April 2018
Desain cover: Ilham Jaya, S. Pd
Layout: Ilham Jaya, S. Pd
Dicetak oleh: PT. Sapta Ganda Prima
Sumber gambar cover: BRORIVAI CENTER
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Abdul Rivai Ras

Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas, Mengawal Demokrasi dan NKRI
Makassar: Yayasan BRORIVAI CENTER, 2018

ISBN 978-602-51739-0-5
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

iii

Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Peta
Daftar Infografis
Tentang Pendiri BRORIVAI CENTER.................................... IX
Prolog: Keberlanjutan dan Perubahan.......................................... XI
Bab 1: Sulsel dalam Pusaran Negara Kepulauan.......................... 1
Bab 2: Modernisasi Politik versus Politik Lokal Sulsel.............. 21
Bab 3: Kehebatan Sulsel dan Konsep Siri Na’ Pacce..................45
Bab 4: Kepemimpinan Sulsel dan Problematikanya................... 61
Bab 5: Paradoks Pembangunan Sulsel........................................ 79
Bab 6: Isu-isu Strategis dan Keberlanjutan Daerah.................. 137
Bab 7: Sepak Terjang, Pemikiran dan Gagasan Brorivai.......... 169
Bab 8: Urgensi BRORIVAI CENTER Mengawal Sulsel.......... 187
Bab 9: Editorial: Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas....................... 207
Epilog: Ketahanan Sulsel Mutlak Berbasis Maritim................. 225
Profil Penulis..............................................................................231
Daftar Pustaka..........................................................................242

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

iv

Detail Daftar Isi
Tentang Pendiri BRORIVAI CENTER
Daftar Tabel

Tabel 1. Komoditi makanan yang memberi sumbangan besar
terhadap garis kemiskinan...................................................... 83
Tabel 2. IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
tahun 2015 s/d 2018................................................................ 86
Tabel 3. Distribusi Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia
Indeks Gini, 2012-2016.......................................................... 90
Tabel 4. Komoditi makanan yang memberi sumbangan besar
terhadap garis kemiskinan Sulsel, Maret 2017....................... 97
Tabel 5. Kawasan Prioritas Pembangunan.......................................... 103
Tabel 6. Pusat Kegiatan di Sulawesi Menurut RTRWN...................... 105
Tabel 7. Perbandingan Wilayah Indonesia.......................................... 182
dengan Beberapa Negara....................................................... 182

Daftar Gambar

Gambar 1. Sketsa Pelabuhan Makassar Tempo Doeloe....................... 4
Gambar 2. Pembangunan Sulawesi Selatan......................................... 6
Gambar 3. Site Plan CitraLand City Makkassar................................ 128
Gambar 4. Master Plan CitraLand City Losari, Makassar................ 129
Gambar 5. Masjid 99 Kubah CPI Makassar....................................... 130
Gambar 6. Proses Pembangunan Reklamasi CPI Makassar............... 135

Daftar Peta

Peta 1. Posisi Strategis Provinsi Sulawesi Selatan................................2
Peta 2. Peta Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepulauan........................3
Peta 3. RTRWN Kawasan Sulawesi....................................................106
Peta 4. Gambar Kawasan Prioritas RTRWN 2007..............................109

Daftar Infografis

Infografis 1. Perkembangan persentase penduduk miskin
Sulsel & Nasional............................................................82
Infografis 2. IPM Sulawesi Selatan dan Indikatornya
tahun 2016........................................................................84
Infografis 3. Perbandingan IPM Sulsel dan Provinsi
lainnya tahun 2016..........................................................85
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

v
Infografis 4. Pertumbuhan ekonomi Sulsel dan Nasional
tahun 2010 s/d 2016........................................................87
Infografis 5. Perbandingan persentase Penduduk Miskin, TPT
dan Gini Rasio periode Maret tahun 2011 s/d 2017........88
Infografis 6. Penduduk bekerja di Sulawesi Selatan, Februari ...........93
tahun 2017.......................................................................93
Infografis 7. Struktur perekonomian Sulawesi Selatan .......................94
tahun 2016........................................................................94
Infografis 8. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas
menurut sektor bekerja di Sulsel tahun 2015..................96
Infografis 9. Peranan PDRB Kabupaten dan
Kota terhadap Sulawesi Selatan, 2016............................98
Infografis 10. Persentasi peranan ekonomi Sulawesi Selatan
terhadap Nasional.........................................................102
Infografis 11. Pemetaan Energi Arus Laut.........................................112
Infografis 12. Pemanfaatan Potensi Laut sebagai
Energi Listrik................................................................113
Infografis 13. Bonus Demografi.........................................................183
Infografis 14. Distribusi PDRB 2015..................................................184
Infografis 15. Volume Pergerakan Petikemas.....................................184
Infografis 16. Penyebaran Galangan Kapal Nasional.........................186

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

vi

Prolog:

Keberlanjutan dan Perubahan

Bab 1

Sulsel dalam Pusaran Negara Kepulauan

Posisi dan Nilai Strategis Sulsel.......................... 1
Maju Tapi Belum Merata..................................... 5
Keterbatasan dan Keunggulan Kepulauan........... 9
Ketertinggalan Sumber Daya Manusia ............... 11
Kesejahteraan yang Menjanjikan......................... 13
Sumber Daya Laut sebagai Alternatif ................. 15
Sulsel sebagai Pilot Project.................................. 17

Bab 2

Modernisasi Politik versus Politik Lokal Sulsel
Pembangunan Politik Sulsel................................ 21
Prasyarat Politik Pembangunan Ekonomi............ 24
Modernisasi Politik.............................................. 26
Pembinaan Demokrasi dan Partai Politik............ 28
Stabilitas dan Perubahan Teratur.......................... 34
Proses Perubahan Sosial Multidimensional......... 37
Dinamika Politik Lokal........................................ 40

Bab 3

Kehebatan Sulsel dan Konsep Siri Na’ Pacce

Lingkungan Budaya dan Adat Istiadat................. 45
Kebersamaan dan Semangat Gotong Royong...... 47
Teguh dan Mandiri dalam Tujuan........................ 50
Saling Menghargai dan Saling Mengangkat........ 54
Harga Diri dalam Konsep Siri Na’ Pacce............. 57

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

vii

Bab 4

Kepemimpinan Sulsel dan Problematikanya

Sejarah Kepemimpinan Sulsel Modern............... 61
Kekuasaan Lokalistik, Paternalistik dan Dinasti .68
Dilema Politik Kekerabatan................................. 73
Advokasi Pembangunan Politik........................... 75

Bab 5

Paradoks Pembangunan Sulsel

Kondisi Sosio-Ekonomi Masyarakat .................. 79
Lingkungan Strategis yang Terabaikan................ 100
Potensi dan Andalan Daerah Belum Optimal...... 116
Mega-Proyek dan Tuntutan Infrastruktur............. 123
Center Point of Indonesia dan Reklamasi ........... 127

Bab 6

Isu-isu Strategis dan Keberlanjutan Daerah

Maritim dan Industri Perikanan........................... 137
Energi dan Pangan............................................... 141
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.......................... 146
Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan...... 149
Pelayanan Birokrasi Berbasis IT.......................... 157
Keamanan dan Lingkungan................................. 159
Perempuan, Anak-anak dan Disabilitas............... 160
Agama dan Kebhinekaan..................................... 161
Infrastruktur Publik.............................................. 162

Bab 7

Sepak Terjang, Pemikiran & Gagasan Brorivai

Mimpi Besar yang Tak Terelakkan...................... 169
Mengawal Demokrasi dan NKRI......................... 174
Mendorong Sulsel Sejahtera dan Berkeadaban.... 176
Mengenalkan Konsep Kepemimpinan................. 178
Hadir Sebagai Alternatif di Kampung Sendiri..... 179
Gagasan Pembangunan Bervisi Maritim............. 181
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

viii

Bab 8
Urgensi BRORIVAI CENTER Mengawal Sulsel
Latar Belakang Pembentukan.............................. 187
Visi dan Misi........................................................ 189
Prinsip Brotherhood, Freedom dan Resiliency.... 190
Jembatan Emas Menuju Era Baru........................ 194
Kontributor dan Mitra Pembangunan.................. 199
Penyeimbang dalam Pikiran, Sikap
dan Tindakan ....................................................... 200
Pendidik Politik, Penggerak Moral,
dan Penggebrak Perubahan ................................. 202

Bab 9

Editorial : Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas

Bekerja Keras Demi Kehormatan dan
Harga Diri............................................................ 207
Tiada Kata Menyerah dalam Perjuangan............. 211
Kembali Kampung Bukan Sekedar Mimpi.......... 214
Mengabdi untuk Kesejahteraan Sulsel
dan Indonesia....................................................... 217

Epilog:

Ketahanan Sulsel Mutlak Berbasis Maritim
Biografi Lengkap Penulis
Daftar Pustaka

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

ix

Tentang Pendiri

BRORIVAI CENTER
Abdul Rivai Ras, seorang perwira yang
telah melalui berbagai penugasan, mulai
dari tingkat operasional hingga tingkat
kebijakan strategis. Ia terus ditempa di
lingkungan akademik, sejak universitas
sampai dunia militer. Tak heran bila lantas
Rivai mendapat kepercayaan sebagai
perwira akademik yang aktif dan banyak
mewarnai kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertahanan negara. Pada puncak pengabdian tertingginya Rivai berjasa ikut mendirikan perguruan tinggi yang tergolong prestigious di kawasan
Asia Tenggara, Universitas Pertahanan. Atas prestasi luar biasa ini,
ia menerima Medali Kepeloporan dari Presiden Republik Indonesia, pada jelang akhir masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono. Abdul Rivai Ras lahir di Bone, 24 September 1967,
Mengecap pendidikan tingkat S1 di Universitas Hasanuddin,
Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur. Rivai lantas mengikuti
pendidikan Perwira Karier ABRI-I, dan melanjutkan berbagai
pendidikan kedinasan militer/non-militer baik di dalam negeri
maupun luar negeri. Pendidikan militer tertingginya di TNI AL
adalah Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, dan pendidikan
tertinggi bidang pertahanan serta kepemimpinan keamanan nasional
(Senior Manager in National Security Leadership) pada Elliot
School of International Affairs, George Washington University, di
Washington D.C. Amerika Serikat (AS). Dengan rasa ingin tahu
yang tinggi, Rivai menempuh berbagai Pendidikan non-militer
program pascasarjana S2 Manajemen Operasional-Strategik, S2
Kajian Ketahanan Nasional, S2 Ilmu Politik Hubungan Internasional
dan program doktoral (S3) Ilmu Politik dari Universitas Indonesia.
Tak cuma itu, pendidikan non militer strategis di luar negeri
juga dirambah. Antara lain pernah di Clingendael Institute of
International Relations dalam bidang Politik dan Resolusi Konflik
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

x

di Belanda, studi kepemimpinan di Innere Fuhrung, Strausberg dan
Berlin, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Giessen University,
Jerman, dan Studi Keamanan Maritim di Naval Postgraduate
School (NPS) di Monterey-California, AS. Perjalanan karier dan
penugasan di dunia militernya pun relatif lengkap, baik di bidang
perencanaan, logistik, operasi dan intelijen. Pengalaman di tingkat
kebijakan strategis beragam, pernah menjadi bagian struktural di
Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan yang membidangi analisa
lingkungan strategis, kerjasama internasional dan kebijakan
strategi. Rivai juga pernah mengabdikan diri di lingkungan Istana
Kepresidenan atau di Kementerian Sekretariat Negara sebagai
Staf Khusus pada Sekretariat Militer Presiden, serta struktural
dalam urusan pengamanan khusus presiden. Di karier akademik,
Rivai cukup menonjol dengan menjadi Dosen Pakar TNI di
pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional sejak 2003 hingga saat
ini, dan penggagas pembentukan Sekolah Kajian Stratejik dan
Global, Universitas Indonesia. Saat ini Dosen Tetap pada Fakultas
Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan dan pernah memimpin
Program Pascasarjana Studi Keamanan Maritim. Ia banyak menjadi
pembicara soal Strategis, Politik, Keamanan dan Pembangunan,
disamping isu-isu kemaritiman, kebijakan pertahanan, dan
hubungan internasional baik di forum nasional maupun global.

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

xi

Prolog:
Keberlanjutan dan Perubahan

Dalam rangka membangun peradaban Sulawesi Selatan dan
Indonesia yang berharkat dan bermartabat tinggi, kini saatnya
kita harus bekerja dan berkarya untuk mendorong demokrasi,
keberdaulatan dan kemandirian ekonomi. Kebijakan dan praksis
pembangunan harus dirancang secara baik agar kiranya mampu
menjawab tantangan abad 21. Kuatnya gelombang globalisasi dan
ragam tantangan nasional maupun internasional menuntut kesiapan,
kecerdasan dan ketangguhan para pemimpin di masa depan baik
pada tingkat daerah maupun tingkat nasional.
Pemimpin dan masyarakat kini harus paham bahwa,
pembangunan itu sebuah proses jangka panjang, bukan sebuah
peristiwa, dan juga bukan proses satu tahun, dua tahun. Karena
kita perlu memahami bahwa bahwa pembangunan itu sebuah
proses jangka panjang, sehingga memerlukan semangat, tekad dan
energi yang besar dan senantiasa berkembang untuk melakukan
pembangunan secara terus-menerus, yakni pembangunan
berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development itu
bukanlah hanya pembangunan yang harus melestarikan lingkungan,
tetapi juga pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus
berangkat dari visi dan strategi besar disertai dengan tahapantahapan pembangunan yang harus dilaksanakan secara dinamis dan
bersungguh-sungguh.
Selanjutnya, juga harus menyadari bahwa, saat ini kita berada
di era perubahan sehingga sejatinya pergerakan munuju tonggak
sejarah baru bagi kepempinan masa depan harus punya kepedulian
terhadap spektrum tentang kesinambungan dan perubahan
atau continuity and change. Dalam konteks Sulawesi Selatan,
kepemimpinan yang sudah baik sejak awal harus diteruskan dan
dijaga sebagai sebuah kesinambungan. Kepemimpinan yang belum
baik dan belum sepenuhnya bisa dicapai haruslah dicapai, serta
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dilakukan perubahan-perubahan untuk bisa mengatasi berbagai
persoalan daerah demi kepentingan bangsa dan negara.
Pemimpin sebelumnya tidak boleh alergi, termasuk calon
pemimpin yang akan datang tidak boleh hanya sekedar karena
keinginan mempertahankan popularitas demi kekuasaan, perubahan
yang diinginkan justru tidak realistik, dan bahkan menambah
beban baru dalam pembangunan. Karena itu, kesinambungan
pembangunan memerlukan kita untuk objektif, terbuka, dan
jujur dalam melakukan evaluasi. Karena dalam setiap tahapan
pembangunan tersebut, siapapun yang memimpin dan yang berada
dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati, Walikota, Gubernur
maupun presiden pasti memiliki tujuan, pencapaian, maupun
keberhasilan. Akan tetapi, belum tentu menjawab keinginan dan
kehendak rakyat, kondisi inilah yang menjadi pekerjaan rumah
untuk setiap pemimpin tersebut.
Oleh karena itu, selaras dengan hakikat kesinambungan dan
perubahan, tujuan yang sudah dicapai harus tetap dijaga serta
ditingkatkan, dan yang belum bisa dicapai perlu adanya perbaikan
dan perubahan, kondisi ini dikarenakan perbedaan tantangan,
peluang dan ancaman lingkungan strategis untuk masing – masing
pemimpin.
Dewasa ini, kita juga dihadapkan kepada perkembangan
teknologi dan informasi serta dinamika isu sosial, politik dan
keamanan yang multi-kompleks, dengan sifatnya yang asimetris.
Dorongan ini kemudian melahirkan kader – kader baru yang
mampu serta siap untuk menghadapi tantangan generasi milenial
pada era digital sekarang ini. Untuk itu, keberlangsungan dan
perubahan terkait kepemimpinan masa depan akan semakin
dinamis. Pemimpin yang disiapkan dan dikehendaki rakyat tidak
selalu melulu mempertahankan masa lalu dan merujuk pada
senioritas dan latar belakang, tetapi kebutuhan pemimpin masa
depan akan terpilih secara alamiah karena mempunyai visi dan
gagasan dan kecerdasan yang berbeda khususnya dalam melakukan
transformasi secara paradigmatik.
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Misalnya saja visi dan gagasannya mengandung nilai
perubahan untuk menggeser pendekatan “kontinental” menuju
“maritim” dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
bangsa. Kedewasaan dalam berpikir seperti ini di tengah
masyarakat yang pendekatannya semakin multi-dimensional dan
dibarengi pendidikan yang semakin maju, akan ikut berpengaruh
dalam lingkungan perubahan. Demikian halnya, dengan mudahnya
akses informasi dan menggeliatnya medan cyber dan horizon
berpikir baru dalam dunia ekonomi-bisnis, politik dan keamanan
akan mendorong model pembangunan yang berkualitas berbasis
manajemen modern.
Kondisi inilah yang harus dipahami oleh para pemimpin
siapapun dan apapun tingkatnya, khususnya calon pemimpin
dan masyarakat yang peduli, bahwa kemajuan berpikir tentang
kesinambungan dan perubahan haruslah bersifat seimbang.
Karena modernisasi politik bukan sekedar kematangan ekonomi,
kecanggihan manajemen dan teknologi, tetapi persoalan moral dan
apresiasi terhadap kebudayaan serta kearifan lokal merupakan yang
tertinggi nilainya dalam kepemimpinan.
Kini, kita akan dan selalu dituntut untuk merespons dan
beradaptasi pada segala perubahan. Namun, keberlanjutan tetap
menjadi pertimbangan strategis, agar tidak menyulut revolusi
brutal dan berbiaya tinggi. Perubahan juga bukan dimaknai sebagai
usaha menolak kepemimpinan yang tradisional atau yang dianggap
tidak lagi relevan, dan sebaliknya kesinambungan tidak dimaknai
sebagai pemaksaan pentingnya regenerasi pemimpin. Karena itu,
keduanya mempunyai keunggulan ketika keputusan itu datang dari
kehendak rakyat. Demikian halnya ada pepatah yang menyatakan
bahwa, “sebaik-baiknya pemimpin adalah orang yang mampu
menyiapkan penggantinya sebagai penerus di masa depan”. Hal ini
memang mudah untuk diucapkan tetapi sulit diwujudkan, karena
sesungguhnya realitas kekuasaan itu indah dan memabukkan.
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Bab 1
Sulsel dalam Pusaran
Negara Kepulauan
"Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan
melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi
tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia,
karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang
menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi
sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa
Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
(R.M. Sunardi, 2000)
Posisi dan Nilai Strategis Sulsel
Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah salah satu pulau besar yang
mempunyai posisi penting secara geopolitik dan geoekonomi
di lingkar kawasan Indonesia Bagian Timur (IBT).1 Daerah ini
memiliki posisi geografis yang unik dan strategis bagi kepentingan
perdagangan, pengembangan industri dan ekonomi.
Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Sulsel yang berada
di titik pusat Indonesia dan berada diantara dua samudera dan
dua benua, serta sebagai jalur komunikasi yang potensial dalam
kerangka poros maritim dunia. (Lihat, Peta 1)

1 Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12’ - 8° Lintang Selatan dan 116°48’ -

122°36’ Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan
dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi
Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. (Lihat,
Wikipedia)
Sulsel dalam Pusaran Negara Kepulauan
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Peta 1. Posisi Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Secara historis, Sulsel memiliki catatan yang panjang dan
menarik dalam urusan pemanfaatan ruang laut dan daratan untuk
kepentingan politik, ekonomi hingga kebudayaan. Catatan-catatan
sejarah tentang tanah di Selatan Sulawesi, keragaman suku dan
budaya, entitas sosial yang mewujud kerajaan-kerajaan otonom
di pesisir, menunjukkan betapa kawasan ini adalah juga simpul
pertumbuhan kebudayaan sekaligus daya tarik bagi pihak lain
dalam dimensi yang luas, kepentingan ekonomi, politik, kekuasaan
hingga kebudayaan.
Salah satu otoritas menarik itu adalah Kerajaan Gowa-Tallo di
abad ke 17. Sebelum dan setelah jatuhnya Kerajaan Gowa di tahun
1669, Pelabuhan Makassar di Gowa adalah titik temu lalu lintas
strategis pengelana dan penjelajah bumi. Kapal-kapal ekspedisi
seperti Wallacea, pelaut dari Eropa hingga armada Jung dari
Tiongkok dilaporkan menjadikan pantai Makassar di Sulsel sebagai
ruaya usaha, tempat transit sekaligus tempat loading logistik
sebelum ke destinasi akhir di timur atau ke barat.
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Peta 2. Peta Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepulauan

Gambaran ini membuktikan bahwa Pelabuhan Makassar
yang berada di Sulsel merupakan bagian dari poros maritim dunia
sejak lama. Catatan-catatan tentang relasi bisnis antara Makassar
dan Singapura, dengan Eropa dengan Australia telah menggeliat
sejak abad 17. Puncaknya di abad ke 18 di mana tarik menarik
Sulsel dalam Pusaran Negara Kepulauan
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kepentingan kutub-kutub kekuasaan perdagangan dan hegemoni
menjadikan Makassar sebagai episentrumnya.
Gambar 1. Sketsa Pelabuhan Makassar Tempo Doeloe

Meskipun kontribusi itu banyak didominasi dan diwarnai dari
hasil pembangunan sektor pertanian selama ini, namun kemampuan
daerah khususnya daya dukung daratan dalam menopang ekonomi
pada akhirnya akan dapat menemui keterbatasan. Pesatnya
pembangunan yang sedang dilaksanakan di provinsi dengan
jumlah penduduk terkini mencapai 9.522.503 jiwa2 dihadapkan
pada ketersediaan lahan untuk kepentingan pertanian, perkebunan,
kehutanan, dan pertambangan, yang selalu mengandalkan wilayah
daratan seperti pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan
dataran rendah perlu mendapat perhatian serius untuk tetap terjaga
kesinambungannya.
Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah,
dibutuhkan alternatif pembangunan yang mampu menggandakan
dan sekaligus mengakselerasi pemerataan pembangunan. Corak
Indonesia sebagai negara kepulauan tentu tidak dapat dihindari,
sehingga pentingnya diversifikasi pembangunan dan re-orientasi
kebijakan yang bertumpu pada sektor ekonomi maritim yang
2 Lihat Dokumen, Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan, 2017
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mencakup pembangunan konektivitas antar-pulau, pengembangan
industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta
keamanan maritim menjadi keniscayaan di masa depan.
Kondisi ini seiring dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK
tentang gagasan poros maritim dunia, di mana Sulsel kelak menjadi
koridor ekonomi utama yang mampu menghubungkan pintu tengah
Timur-Barat dan Selatan-Utara, termasuk dalam memperlancar
mobilitas penduduk di sejumlah gugusan pulau melalui program
pembangunan Tol Laut Nasional.
Maju Tapi Belum Merata
Kemajuan pembangunan erat kaitannya dengan pengembangan.
Bahkan banyak orang menganggap bahwa pembangunan sama
dengan pengembangan. Namun kedua istilah tersebut tentu
memiliki perbedaan makna.
Secara filosofis, suatu proses pembangunan diartikan sebagai
upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan
keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagai
pencapaian aspirasi warga yang paling humanistik.
Secara sederhana, proses pembangunan merupakan proses
memanusiakan manusia. Pengertian pembangunan dalam artian
ini tidak dilakukan dengan membangun infrastruktur atau fasilitas
fisik yang seringkali menjadi pandangan banyak orang mengenai
pembangunan tersebut.
Pengertian pembangunan menurut UNDP (United Nations
Development
Programme)
menyebutkan
pembangunan
dikhususkan kepada pembangunan manusia sebagai suatu proses
untuk meperluas pilihan - pilihan bagi penduduk, di mana penduduk
dijadikan sebagai tujuan akhir dan bukan alat atau instrumen
pembangunan itu sendiri. Lebih lanjut pengertian pembangunan itu
diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan
atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan
menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi.
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Menurut Todaro, pembangunan harus memenuhi 3 (tiga)
komponen dasar yaitu kecukupan memenuhi kebutuhan pokok,
meningkatkan rasa harga diri serta kebebasan untuk memilih.
Menurut Todaro, pembangunan harus dipandang sebagai proses
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar
atas struktur sosial, sikap - sikap masyarakat dan institusi institusi nasional selain mengejar akselerasi pertumbuhan
ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan.3
Dalam konteks dinamika pembangunan di Sulsel, terdapat
sejumlah kemajuan dalam capaian pembangunan. Ditinjau dari sisi
pertumbuhan ekonomi selama hampir satu dekade, Sulsel relatif
konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini
tercermin sejak tahun 2012 hingga 2016, rata-rata pertumbuhan
ekonominya mencapai 7,7 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu yang sama,
yang hanya mencapai 5,7 persen.
Gambar 2. Pembangunan Sulawesi Selatan

3 Lihat, Todaro, Michael P. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta:
Erlangga, 2000.
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Sementara dalam upaya mengakselerasi pembangunan
di sektor infrastruktur, Sulsel mengalami kemajuan dengan
adanya berbagai proyek besar yang kini sedang berlangsung,
antara lain; pembangunan tol dalam kota, Makassar New Port,
perluasan bandara, pembangunan empat bendungan besar,
underpass simpang lima, jalan layang Maros-Bone, hingga
proyek pengembangan transportasi kereta api.
Disamping pembangunan fisik, yang terpenting adalah
bagaimana mencermati pembangunan yang berkaitan dengan
struktur sosial dan pembagunan manusia itu sendiri, khususnya
dalam melihat dan mengukur perbandingan dari harapan hidup,
melek huruf, pendidikan dan standar hidup bagi masyarakat.
Dari pengamatan dan kajian pembangunan Sulsel 2017,
dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia relatif
membaik namun belum merata. Meskipun berdasarkan data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), posisi Sulsel ternyata
masih berada di bawah angka nasional. Pada tahun 2016, tercatat
IPM Sulsel mencapai 69,76 atau terpaut 0,42 poin dibandingkan
IPM nasional sebesar yang berada pada posisi 70,81. Secara
nasional, IPM DKI Jakarta sebesar 79,60 masih yang tertinggi.
Secara realitas, IPM Sulsel masih berada di bawah angka
nasional. Tetapi, dari tahun ke tahun, IPM Sulsel terus mengalami
kemajuan yang cukup signifikan. Patut disyukuri, bahwa pada
tahun 2016 mengalami kemajuan di mana terjadi kenaikan 0,61
poin menjadi 69,76.
Hingga saat ini, IPM Sulsel masih dalam kategori posisi
sedang atau terhitung berada pada level 60-70. Bila melihat
secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kota, tercatat 19 dari
24 daerah di Sulsel umumnya berada pada level sedang. Hanya
Makassar yang tercatat pada level sangat tinggi dengan capaian
80,53. Selebihnya empat kabupaten/kota berada pada level
tinggi, diantaranya; Parepare (76,48), Palopo (76,45), Luwu
Timur (70,95) dan Enrekang (70,79).
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Berdasarkan data Badan usat Statistik (BPS), dalam rentang
2015-2016, seluruh komponen pembentuk IPM di Sulsel
mengalami peningkatan. Diantaranya Angka Harapan Hidup
(AHH) saat lahir yang naik 0,02 tahun menjadi 69,82 tahun.
Berikutnya, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga terkoreksi 0,17
tahun menjadi 13,16 tahun. Peningkatan AHH seiring dengan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang naik 0,11 tahun menjadi
7,75 tahun.
Komponen terakhir yang tidak kalah penting yakni
pengeluaran per-kapita yang disesuaikan dan terus meningkat.
Pada 2016 tercatat kenaikan Rp. 289 ribu menjadi Rp. 10,28
juta.4
Sedangkan dalam indeks gini ratio Sulsel dinilai semakin
tinggi, di mana ketimpangannya semakin lebar, meskipun
dalam ukurannya mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu.
Sebagai gambaran bahwa gini ratio pada Maret 2013 tercatat
sebesar 0,429 dan menurun hingga September 2013 menjadi
0,392. Sementara gini ratio meningkat kembali menjadi 0,448
pada September 2014. Pada September 2017, gini ratio tercatat
sebesar 0,429, meningkat dibandingkan Maret 2017 maupun
September 2016.
Bila dibandingkan secara nasional, ketimpangan pengeluaran
penduduk di Sulsel lebih tinggi. Tercatat se-nasional sebesar
0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin dibandingkan
gini ratio Maret 2017 sebesar 0,393. Demikian halnya bila
dibandingkan pada September 2016 sebesar 0,394 atau turun
0,003 poin. Provinsi yang mempunyai gini ratio tinggi tercatat di
Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,440, sedangkan gini
rasio terendah di Bangka Belitung sebesar 0,276.
Paling tidak, terdapat sembilan provinsi yang mempunyai
indeks gini ratio di atas rata-rata nasional yaitu Daerah Istimewa
Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Gorontalo,
4 Diolah dari berbagai sumber dan Data BPS 2015
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Sulawesi Tenggara, Papua, Sulawesi Utara dan Jawa Barat. Sulsel
sendiri berada di posisi kedua, sehingga kedepannya memerlukan
suatu upaya program prioritas pembangunan pada sektor tertentu
untuk mengurangi ketimpangan.
Keterbatasan dan Keunggulan Kepulauan
Sulsel adalah Provinsi yang terhitung sangat potensial dan kaya
akan sumber daya alam serta memiliki keindahan alam yang layak
jual, sehingga patut disyukuri dapat menjadi modal dasar dalam
menopang pembangunan daerah. Kondisi Sulsel dengan ratusan
gugus kepulauan, dipandang turut menghadapi banyak keterbatasan
dalam pengelolaannya. Keterbatasan dan berbagai hambatan di
daerah tidak terlepas karena masih minimnya akses transportasi
atau armada cepat dalam menjangkau wilayah kepulauan yang
jauh dan terpencil. Misalnya saja di beberapa daerah yang
memiliki banyak pulau kecil antara lain Pangkajene Kepulauan dan
Selayar mengalami hambatan dalam pengembangannya, sehingga
menyebabkan tingkat kemajuan penduduk wilayah setempat masih
relatif tertinggal dibandingkan di wilayah daratan lainnya.
Sebagai provinsi yang daerahnya dikelilingi oleh laut
dan terdapat sejumlah hamparan gugusan pulau di sekitarnya,
diharapkan segera mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang
sama baik di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum
lainnya, termasuk memberikan dukungan sarana transportasi yang
dapat menunjang mobilitas penduduk dan barang antar-pulau agar
dapat meningkatkan daya saing.
Jika melihat capaian laju pertumbuhan ekonomi di Sulsel,
pertumbuhan di wilayah provinsi ini mengami peningkatan
partumbuhan yang signifikan, bahkan salah satu kotamadya yakni
Makassar menjadi daerah yang memiliki pertumbuhan tertinggi di
dunia. Namun, masih menyisakan pertanyaan karena penurunan
angka kemiskinan dinilai masih cenderung melambat, terutama di
wilayah pulau yang jauh dari ibukota provinsi.
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Secara geografis, Sulsel sesungguhnya memiliki keunggulan
karena terdapat sejumlah kepulauan yang bisa dieksploitasi
menjadi daerah tujuan wisata. Selain itu, dari sisi keamanan daerah
ini dapat menjadi garda terdepan teritorial Indonesia di Bagian
Timur dalam meneguhkan diri sebagai daerah yang berkemampuan
maritim. Tercatat bahwa kawasan ini berada di dekat perairan Alur
Laut Kepulauan (ALKI II) atau jalur Laut Sulawesi ke Samudera
Hindia dan sebaliknya, melewati jalur Selat Makassar, Laut Flores,
dan Selat Lombok yang tergolong strategis, yang dinilai rawan atau
rentan terhadap ketahanan negara.
Lemahnya infrastrukur penunjang pengawasan dan masih
minimnya infrastruktur konektivitas dikhawatirkan akan berdampak
pada stabilitas negara dan kejahatan lintas negara. Keterbatasan
pengelolaan di wilayah kepulauan dan lemahnya infrastruktur
serta armada untuk menjangkau antar-kabupaten, kecamatan/desa
menjadi isu serius yang harus mendapatkan perhatian tersendiri
oleh pemerintah.
Disamping itu, perlu adanya pembangunan pelabuhan
yang memadai dan kapal cepat antar-pulau agar mampu
mengintegrasikan daerah-daerah terluar yang sulit terjangkau dan
sekaligus dapat mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan.
Konsekuensinya adalah alokasi anggaran menjadi penting dan
harus didukung oleh pemerintah daerah.
Dari aspek anggaran, ketercukupan Anggaran Pembangunan
Belanja Daerah (APBD) Sulsel harus menjadi keharusan dalam
rangka memberdayakan masyarakat tertinggal. Proyeksi kenaikan
APBD pada dasarnya bisa menjadi alasan rasional dengan alasan
untuk membangun infrastruktur pelayanan publik yang mencakup
pelabuhan dan penyediaan armada bagi transportasi masyarakat
terpencil dan terluar.
Kondisi sosial dan demografis Sulsel yang tersebar di banyak
pulau mutlak disiapkan untuk membuka akses transportasi
yang merata, dengan harapan pengangkutan maupun distribusi
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bahan pokok dapat memicu percepatan pembangunan di wilayah
kepulauan.
Hal penting yang perlu disadari bahwa, untuk pembangunan
wilayah kepulauan tidak serta merta dapat berorientasi pada
keuntungan, karena secara faktual infrastruktur yang dibangun
relatif cukup mahal dan butuh pengorbanan material yang tidak
sedikit. Karena itu, armada yang disiapkan untuk melayari pulaupulau, diharapkan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Demikian halnya pengelolaan provinsi yang terdiri dari
sejumlah gugus kepulauan itu harus memiliki perlakuan yang
spesifik, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dapat tercapai secara merata. Kini dibutuhkan
keberpihakan dan kebijakan yang adaptif untuk membangun
keseimbangan antara penduduk di daratan, pegunungan maupun
yang tersebar di pulau pulau terpencil yang sampai hari ini masih
dirundung keterbelakangan.
Ketertinggalan Sumber Daya Manusia
Persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat
ditentukan oleh akses yang tersedia untuk mendapatkan
pendidikan, informasi, komunikasi dan trasportasi. Di daerah yang
sulit terjangkau dan relatif terisolasi memberi dampak terhadap
pembangunan manusia. Karenanya kebutuhan akan kebijakan yang
holistik dan komprehensif harus dilakukan.
Sejauh ini, adanya kesan bahwa pemangku kepentingan masih
rabun akan arah dan kebijakan dasar yang seharusnya dilakukan.
Bisa digambarkan seperti penghuni rumah yang tinggal bersama,
tetapi dalam kondisi ketimpangan yang nyata. Ada yang glamour
pakai baju bagus dan kendaraan mewah di saat anggota keluarga
yang lain masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kawasan daerah terpencil dan terluar dihuni oleh anggota
masyarakat yang ekonominya tergolong rendah, jauh dari sejahtera,
dan sangat tertinggal. Masih belum banyak tersentuh oleh program
pembangunan sehingga akses terhadap prioritas pembangunan
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seperti infrastruktur, pemberdayaan potensi, pelayanan sosial,
ekonomi, dan pendidikan masih sangat terbatas.
Jika berkesempatan mengunjungi daerah di seluruh
pelosok Sulsel, maka akan menemui kondisi seperti kendala
akses transportasi, jalan rusak bahkan hanya jalan setapak yang
menghubungkan daerah terpencil dan terluar dengan daerah lain
yang lebih inward dan relatif lebih maju. Kebanyakan daerah
tersebut terhitung miskin, karena miskinnya perhatian dan
keseriusan pemerintah untuk mengelola daerah seperti daerah
pegunungan dan kepulauan yang sesungguhnya memiliki kekayaan
sumber daya alam melimpah.
Lebih mirisnya lagi, pengelola otoritas daerah di beberapa
kabupten dan kota justru memiliki pola pikir yang tidak responsif.
Melihat daerahnya sendiri yang serba kurang dan lemah, malah
tidak berpikir kreatif untuk membuat kebijakan dan program
yang dapat menggali potensi daerahnya karena dianggap tidak
menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung serta
dengan berbagai alasan klasik lainnya.
Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal yang
terpadu, tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan
prioritas yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
mendasar yang dihadapi oleh semua daerah tertinggal. Prioritas
percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut adalah yang
pertama, adanya pemberdayaan ekonomi lokal. Kemudian,
pemberdayaan masyarakat dan komunitas lokal. Yang ketiga,
peningkatan kapasitas kelembagaan, dan yang terakhir peningkatan
akses dan alokasi daerah.
Apabila pemerintah daerah dapat menerapkan solusi tersebut,
maka daerah terpencil dan terluar seperti daerah yang memiliki
banyak gugus kepulauan akan menjadi kawasan yang lebih sejahtera
dan makmur. SDM yang ada di daerah terebut berperan penting
dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dengan SDM
(SDM) yang berkualitas harus saling bersinergi dalam membangun
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daerahnya sehingga dapat meningkatkan dan memajukan daerahnya
yang dulu tertinggal jauh bisa menjadi daerah yang maju dalam
segi pembangunannya.
Kesejahteraan yang Menjanjikan
Selama ini, sektor pertanian menjadi andalan dalam mendorong
kesejahteraan masyarakat. Eksistensi Sulsel semakin mengemuka
karena telah membuktikan diri sebagai lumbung pangan nasional
dan penghasil tanaman pangan untuk kawasan timur. Beragam
varietas unggulan seperti padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan
kacang-kacangan, menjadi produk unggulan yang bisa diandalkan
untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
Sulsel juga sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar.
Keberhasilan dalam bidang pertanian ini, ditopang dengan banyak
saluran irigasi nasional di daerah ini. Terdapat sekitar 69 persen
irigasi nasional untuk wilayah Sulawesi berada di Sulsel. Sisanya,
16 persen berada di Sulawesi Tengah, 7 persen di Sulawesi
Tenggara, 6 persen di Sulawesi Utara dan 2 persen di Gorontalo.5
Selain itu, sektor yang menjanjikan dan masih menemui
kendala dalam pengembangannya adalah sektor perkebunan. Sektor
ini tetap menjadi sektor andalan bagi Sulsel selama ini. Dengan
jenis komoditas yang dihasilkan seperti kelapa sawit, kelapa
hibrida, kakao, kopi, lada, vanili, tebu, karet, teh, jambu mete,
dan kapas perlu dipetakan wilayahnya sumbernya berdasarkan
kabupaten sehingga masing-masing daerah kabupaten mempunyai
nilai andalan sekaligus berdaya saing.
Meskipun secara akumulatif sektor perkebunan ini memberikan
andil bagi peningkatan PDRB Provinsi, tapi juga menjadi nilai
tambah secara ekonomi bagi masing-masing daerah pemasok.
Komoditas yang paling diunggulkan pada sektor ini, adalah kopi
dan kakao. Sentra produksi kakao terdapat di Kabupaten Luwu
Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Pinrang, Bone dan Sinjai.
5

Lihat, Data BPS 2015
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Sedangkan sentra produksi kopi terdapat di Kabupaten Tana Toraja
dan Enrekang.
Keberhasilan dalam sektor perkebunan terutama dalam
budidaya tanaman kakao, Provinsi Sulsel bersama tiga daerah
lainnya di Sulawesi mendapat gelar sebagai penghasil kakao
karena berkontribusi sebanyak 71 persen dari produksi nasional.
Sedangkan, di sektor kehutanan, Sulsel memiliki area hutan seluas
46,76 persen dari daratannya. Keberadaan hutan yang merupakan
sumber daya alam bagi provinsi ini dibagi ke beberapa fungsi
seperti fungsi hutan lindung, hutan produksi dan fungsi-fungsi
khusus. Potensi sumber daya hutan yang ditetapkan sebagai fungsi
lindung hanya sebesar 27,13 persen.6
Dilihat dari keseimbangan fungsi lahan tersebut menunjukan
kondisi ini tidak proposional terutama dikaitkan dengan bentang
alam Sulawesi Selatan yang dipengaruhi oleh gunung yang
membentang dari selatan – utara (Gunung Lompobattang,
Bawakaraeng, Latimojong, Balease, Kambuno, Rante Mario dan
Rantai Kombala).
Kondisi hutan di Sulsel pada saat ini juga mengalami penipisan
sumber daya hutan baik dalam fungsi lindungnya maupun fungsi
produksinya. Ini terindikasi dengan kondisi kawasan hutan yang
hanya 60,27 persen vegetasi berhutan dan sisanya kurang lebih
sebesar 17,9 merupakan lahan kritis dalam hutan. Sementara
pemanfaatan sumber daya hutan dalam fungsi produksi (ekonomi),
belum memberikan sumbangan yang berarti dalam mendongkrak
perekonomian secara langsung maupun daya dukungannya terhadap
industri pengolahan bahan hasil hutan.
Demikian pula terjadi penurunan daya dukung sumber daya
hutan terhadap lingkungan khususnya terhadap Daerah Aliran
Sungai (DAS), menyebabkan terjadinya erosi atau sedimentasi,
banjir, longsor pada beberapa lokasi sungai dan bendungan atau
waduk yang menimbulkan dampak lebih luas. Kondisi ini menjadi
6 Ibid.
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salah satu masalah yang sering dihadapi Pemprov Sulsel dalam
pengelolaannya.
Daerah yang sangat merasakan dampak dari kondisi tersebut
terjadi di sekitar DAS Jeneberang karena luas kawasan hutan yang
tidak proporsional terhadap luas wilayah dengan kondisi vegetasi
yang buruk, persentase lahan kritis dalam kawasan hutan yang besar
dan pengaruh topografi Gunung Lompobattang dan Bawakaraeng
yang mengakibatkan DAS Jeneberang rentan terhadap erosi,
longsor, banjir dan pendangkalan pada bendung.
Salah satu potensi yang juga menjanjikan adalah sektor
pertambangan dengan hasil tambang berupa emas, mangan, besi,
pasir besi, granit, timah hitam dan batu nikel. Keberadaan potensi
tambang ini, sangat potensial bagi perkembangan ekonomi regional
yang menjadi salah satu aktor mendorong tingginya PDRB.
Namun masih memerlukan kajian yang mendalam karena sektor
pertambangan belum menjadi perhatian khusus.
Sumber Daya Laut sebagai Alternatif
Sesungguhnya untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah
yang mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran
dan mengatasi kemiskinan adalah, meningkatkan pembangunan di
sektor maritim melalui pengelolaan sumber daya laut. Salah satu
upaya yang dapat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat
yakni mengembangkan industri perikanan tangkap di sejumlah
daerah di Sulsel.
Industri perikanan ini dapat menjadi alternatif dan sangat
potensial serta realistik. Potensi perikanan tangkap di Indonesia
tergolong besar dan Sulsel dapat menjadikan sebagai peluang
dalam membangun industri pengolahan ikan yang lebih kompetitif.
Kedepannya Sulsel harus dapat dapat merancang kebijakan
yang seimbang antara sektor maritim dan pertanian. Misalnya
dengan membuat perencanaan struktur ruang yang dapat
memperkuat kegiatan agro-industri, perdagangan dan jasa serta
Pariwisata yang kemudian dapat menjadi sektor unggulan. Dalam
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mengembangkan industri pengolahan ikan tersebut dapat berbasis
di sejumlah kabupaten yang memiliki potensi laut dan gugus
kepulauan yang tersebar luas.
Dalam usaha ini, sejumlah pengembangan yang dapat
dilakukan antara lain; membangun kelompok pengelola ikan
terpadu masyarakat pesisir, memanfaatkan dan memelihara fasilitas
penanganan hasil yang tersedia melalui penyiapan chilling room,
pabrik es dan gedung pengolahan ikan. Selain itu, mengembangkan
jangkauan pasar terutama produk olahan hasil perikanan dan
memberikan kemudahan akses administrasi pendirian industri
pengolahan ikan dan pengalengan di daerah sehingga dapat
meningkatkan daya saing volume produksi hasil tangkapan ikan
nelayan yang tersebar di sejumlah tempat.
Pengembangan sektor perikanan bukanlah sesuatu yang
sulit secara investasi. Di Sulsel terdapat sejumlah garapan dari
perikanan laut, darat dan umum. Sektor ini telah berkembang
dengan komoditi perikanan ikan tuna segar dan beku, ikan kerapu,
ikan kakap dan rumput laut. Khusus untuk rumput laut, saat ini
Sulsel merupakan sentral pengembangan produksi rumput laut di
Indonesia yang harus terus menerus dikembangkan, khususnya
untuk jenis glacillaria dan E-Cottoni. Sektor ini, masing-masing
memberikan kontribusi 58 persen dan 36 persen terhadap produk
rumput laut nasional.
Namun sayang, potensi sumber daya pesisir dan laut terutama
sumber daya hayati ikan dan sejenisnya telah dieksploitasi secara
berlebihan baik melalui perikanan tangkap (laut) maupun budi
daya ikan (tambak), sehingga terjadi penipisan sumber daya baik
pesisir maupun laut. Akibatnya, daerah subur dengan sumber
daya laut ini kini mengahadapi masalah berupa keterbatasan dan
berkurangnya potensi tangkap yang sangat mempengaruhi kondisi
sosial – ekonomi masyarakat setempat. Potensi lahan tambak telah
dimanfaatkan hampir sebanding dengan potensi tersedia, sehingga
tidak layak lagi dilakukan perluasan areal tambak karena akan
berdampak ekologis dan akan terjadi benturan fungsi-fungsi lahan.
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Untuk mengimbangi produksi sumber daya laut tersebut
agar tetap menjadikan potensi bahari sebagai aset bernilai tinggi,
sub-sektor yang bisa dilakukan yakni dengan mengembangkan
pariwisata bahari dan termasuk mengembangkan pulau-pulau kecil
yang memungkinkan untuk dibangun sarana objek wisata dengan
segala infrastrukturnya. Namun disadari juga bahwa sektor ini
masih dihadapkan pada kompleksitas masalah baik secara investasi
maupun dalam pengelolaan dan eksploitasinya.
Sulsel sebagai Pilot Project
Pemerintah pusat menempatkan pembangunan bidang maritim
menjadi salah satu prioritas program kerja nasional. Sasaran
pengembangan ekonomi maritim dan kelautan di antaranya
termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan
informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan
upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitasnya.
Dalam konteks tersebut, Sulsel sebagai provinsi yang 2/3
wilayahnya berbatasan dengan laut, memiliki garis pantai sepanjang
1.973,7 km, serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000
km², diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Begitu pula
potensi ekonomi yang terkandung dalam laut dan sepanjang pesisir
Sulsel, bila dikelola dengan benar akan mendatangkan devisa
daerah paling sedikit Rp 11 triliun per-tahun. Uang sebesar itu bisa
digunakan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, yang
bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selama ini, kawasan Sulsel hanya mampu memperlihatkan
peningkatan melalui sektor pertanian dengan mengandalkan
produksi beras, kopi, cokelat, hingga produk pertanian lain seperti
bawang. Perekonomian di Sulsel berkembang pesat sesungguhnya
hanya banyak bertumpu pada sektor pertanian, jasa dan kuliner.
Sektor maritim justru menunjukkan sebaliknya, di mana
perekonomian maritim di Sulsel belum menjadi andalan. Padahal
kekayaan akan potensi kepulauan dan perairan dengan sumber daya
Sulsel dalam Pusaran Negara Kepulauan
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laut yang potensial tak membuat Sulsel menjadi jawara maritim
secara nasional, bahkan jauh tertinggal dari daerah lain yang samasama memiliki kekayaan laut.
Potensi pulau-pulau kecil yang tersebar seperti Pangkajene
Kepulauan hingga Kepulauan Selayar dan sepanjang teluk Bone,
adalah destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan pulau-pulau
di Bali, Lombok dan Papua. di Sulsel. Misalnya terdapat Atol
Takabonerate di Selayar yang mempunyai keindahan luar biasa dan
daya tarik yang memikat tersendiri bagi para wisatawan domestik
maupun manacanegara.
Sayangnya, pemerintah daerah sampai hari ini belum
membangun infrastruktur konektivitas pendukung, seperti shortshipping untuk mempercepat konektivitas antar-pulau. Sulsel
sebagai provinsi yang kaya raya terabaikan oleh kebijakan
pemerintah. Selain peluang menggali aspek sumber daya alam,
Sulsel juga dapat membangun infrastruktur konektivitas maritim
yang kuat, di mana kelak dapat diproyeksikan untuk mengantar
Sulsel menjadi provinsi yang menyaingi bandar pelabuhan
internasional di Singapura.
Oleh karena itu, kedepan Sulsel dapat menjadi Pilot Project
poros maritim dunia dengan memacu pertumbuhan sektor maritim.
Paling tidak Sulsel harus ikut memastikan rencana strategisnya
dalam rangka membangun dan meningkatkan daya dukung
sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan
yang mangkrak mulai dari Selayar hingga Palopo, perbaikan tata
kelola kepelabuhanan, dan melakukan modernisasi sesuai standar
internasional, serta melakukan perbaikan pelayanan dan akses di
seluruh pelabuhan yang tersebar di wilayah Sulsel.
Saat ini, paradigma pembangunan maritim tidak lagi
dipersepsikan hanya meliputi pembangunan yang dilakukan di
laut, tetapi justru pembangunan maritim berhubungan erat dengan
aktivitas manusia di darat, seperti perhubungan laut, pariwisata
bahari dan pantai, perikanan budidaya, dan industri pengolahan
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produk perikanan, termasuk dalam memobilisasi hasil pertanian ke
daerah lain yang melalui laut.
Dengan potensi maritim sebesar itu, ada tiga hal yang
bisa diproyeksikan untuk optimalisasi sektor maritim yakni
pengembangan pelabuhan utama dan pendukung tol laut,
memperkuat pelayaran rakyat dan peningkatan kontribusi sektor
kelautan bagi kesejahteraan nelayan secara khusus dan masyarakat
Sulsel secara umum. Rangkaian pembangunan sektor maritim tidak
kemudian akan meninggalkan dan mengurangi perhatian terhadap
pengembangan sektor pertanian, tetapi justru secara paralel dapat
menciptakan keseimbangan pembangunan untuk kepentingan
masyarakat di kepulauan dan pesisir maupun di daratan dan
pengunungan.
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Bab 2
Modernisasi Politik Versus Politik
Lokal Sulsel
"Pandangan dualisme, yaitu masyarakat yang modern,
kapitalis, dan maju, sedangkan yang lain terisolasi, feodal
atau prakapitalis dan terbelakang adalah kekeliruan karena
keterbelakangan wilayah-wilayah miskin merupakan produk
historis perkembangan wilayah progresif.”
(Frank, 1966)
Pembangunan Politik Sulsel
Pembangunan politik adalah bagian dari pembangunan
nasional secara keseluruhan, di mana pembangunan itu diarahkan
untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga
terwujudnya suatu ketertiban politik. Pembangunan politik
merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang bisa
dipandang sebagai wahana bagi aspek lainnya, karena adanya
saling keterkaitan. Misalnya saja pembangunan ekonomi dapat
mendorong pembangunan politik serta bidang-bidang lainnya.
Membahas isu pembangunan politik, pertama akan menyoroti
tentang arti daripada pembangunan itu sendiri, dan yang kedua
pengungkapan arti politik dengan kaitannya terhadap pembangunan.
Hal ini dikarenakan pembangunan politik mempunyai arti yang
berbeda dengan politik pembangunan. Politik pembangunan
mengandung pengertian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah
untuk melaksanakan pembangunan.
Sedangkan, pembangunan politik mengandung pengertian segala
kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih
baik, sehingga terwujudnya tingkat kehidupan masyarakat dan bangsa
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menjadi suatu bangsa yang modern, yang mampu berhubungan
dengan baik secara nasional maupun internasional dan memperoleh
kehormatan.
Menurut Huntington dan Dominques, konsep pembangunan
politik mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teologis
dan fungsional dalam setiap perubahan.7 Dalam lingkup geografis,
proses perubahan politik menggunakan konsep dan metoda seperti
sosialisasi politik dan komunikasi politik. Kemudian, dalam konteks
derivatif, hal ini berupakan proses modernisasi yang memberikan
konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan
pendidikan, media massa, perubahan status sosial, dan aspek –
aspek lainnya.
Selain itu, secara teologis, pembangunan politik tertuju pada
suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik, mencakup stabilitas
politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi,
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, dan otonomi.
Sedangkan, maksud dari fungsional dapat diartikan sebagai suatu
gerakan perubahan menuju suatu sistem politik ideal yang ingin
dikembangkan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Dalam konteks pembangunan politik Sulsel, secara konseptual
didominasi pada penonjolan konsep geografis dan derivatif. Karena
realitas pembangunan masih tergolong menempatkan performa
politik berbasis geografis yang berorientasi inward looking dan
sarat dengan “politik kekerabatan”. Sementara, konsep derivatif
menempati urutan berikutnya, tercermin pada modernisasi yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.
Kedua pendekatan inipun sesungguhnya belum sepenuhnya
bisa terealisasi dan dioptimalkan karena semua aspek dan
konsekuensi politik yang tercipta dari proses perubahan tersebut
belum menjawab tujuan dan tuntutan pembangunan daerah secara
integral dan komprehensif.
7 Gafar, Afan, Beberapa Aspek Pembangunan Politik, Sebuah Bunga Rampai,
Rajawali Pers, 1989, hal. 31.
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Konsep dan pendekatan pembangunan politik Sulsel ke depan,
diharapkan merujuk pada kombinasi konsep teologis dan fungsional
serta tetap mengambil nilai positif dari pendekatan sebelumnya.
Capaian penting dari pendekatan ini yang dapat dipertahankan
adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendidikan.
Sedangkan, harapan yang dikehendaki bertumpu pada pemerataan
dan demokrasi substansial, sesuai semangat reformasi dan cita-cita
nasional.
Patut juga diakui bahwa pembangunan politik Sulsel yang
relatif stabil telah membangun prasyarat politik bagi pembangunan
ekonomi. Saat ini, perekonomian Sulsel cukup maju, sehingga ikut
mendorong kemajuan dalam bidang yang lain. Hal ini tergambar
pada pesatnya pembangunan infrastruktur publik dengan hadirnya
sejumlah proyek bandara dan transportasi yang berdampak pada
kesejahteraan. Secara teoritis, dengan sejahteranya masyarakat
tentunya akan tercipta suatu masyarakat yang semakin maju dan
berkeadaban.8
Untuk itu, dalam menyoroti pembangunan poltik di Sulsel
terdapat lima isu penting dari sepuluh definisi pembangunan politik
yang dapat diangkat untuk menggambarkan perkembangan Sulsel
dari masa ke masa, yakni; pembangunan politik sebagai prasyarat
politik bagi pembangunan ekonomi, pembangunan politik sebagai
modernisasi politik, pembangunan politik sebagai pembinaaan
demokrasi, pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan
teratur, dan pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan
sosial multidimensional.9
8 Baca, Pye, Lucian W. Aspects of Political Development, 1966
9 Menurut Lucian W. Pye, terdapat sepuluh definsi pembagunan politik yakni;

pembangunan politik sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi, sebagai tipe
politik masyarakat industri, sebagai modernisasi politik, sebagai operasi negara
bangsa, sebagai pembangunan administrasi dan hukum, sebagai mobilisasi dan
partisipasi massa, sebagai pembinaan bangsa, sebagai stabilitas dan perubahan
yang teratur, sebagai mobilisasi dan kekuasaan, sebagai satu aspek dari proses
perubahan sosial yang multidimensional.
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Prasyarat Politik Pembangunan Ekonomi
Dalam hal pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi
pembangunan ekonomi di Sulsel masih dipandang belum maksimal
dalam membentuk keadaan masyarakat politik yang terbuka
untuk dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Kondisi
ini diperkuat dengan praktek pembangunan yang menggunakan
pendekatan paradigma “pembangunan konvensional” bukan
paradigma “pembangunan alternatif”.10
Praktek pembangunan konvensional ini sesungguhnya
merefleksikan sikap penguasa yang lebih menekankan dan
mengutamakan pada pertumbuhan, yang sering dinilai sebagai
suatu tindakan penyimpangan kebijakan. Tindakan ini juga
dianggap sebagai pelemahan “pembangunan ekonomi inklusif”
dalam rangka mereduksi ketimpangan. Seperti dalam kasus Sulsel,
pemerintah daerah juga dinilai terjebak dalam ekonomi ekslusif,
yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian daerah dengan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dengan
memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder (manufaktur
dan kuliner) dan tersier (industri jasa). Kedua sektor tersebut
memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi
tetapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja.
Di sisi lain, yakni di sektor primer, terutama sektor perikanan
dan kelautan, kurang mendapatkan perhatian padahal sektor
tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja. Akibatnya, terjadilah
ketimpangan pendapatan antar penduduk yang bekerja pada sektor
sekunder atau jasa dengan sektor primer. Meskipun, keunggulan
pertanian sebagai bagian dari sektor primer relatif berkembang pesat
tetapi masih belum optimal dan dihadapkan pada isu keberlanjutan.
Selain itu, model paradigma pembangunan konvensional ini
memiliki kelemahan. Secara teori, praktek ini dapat menimbulkan
potensi pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap alam,
10 Trijoyono, dalam Zubaedi, Pengembangan Masyarakat - Wacana dan Praktik,
Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hal 138.
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termasuk dapat menciptakan kesenjangan dalam kehidupan
masyarakat maupun dampak buruk lainnya. Sementara wacana
model paradigma “pembangunan alternatif” mempunyai kelebihan
karena bersifat responsif, adaptif dan partisipatif. Meskipun wujud
pembangunan ini lebih mengedepankan keinginan masyarakat,
sesuai dengan kepentingan yang bersifat lokal, tetapi model ini
berusaha untuk menentang segala peraturan atau regulasi yang
dibuat oleh pemerintah daerah, yang notabene selalu berpijak pada
prinsip keadilan, tetapi justru menindas masyarakat.
Mencermati paradigma alternatif ini seiring dengan upaya
pembangunan ekonomi inklusif, karena sifatnya terbuka dan dapat
memberdayakan masyarakat, bukan sebaliknya memaksa gaya
pembangunan dari luar dengan mengajak partisipasi masyarakat
secara paksa dan tidak berbasis kearifan lokal.
Paradigma pembangunan konvensional inilah yang cenderung
diimplementasikan pemerintah provinsi Sulsel, terbukti dengan
banyaknya jumlah hotel dan swalayan modern berjejaring
yang menyerang rakyat dari segala arah dan kemudian banyak
mematikan sektor perdagangan tradisional. Hari ini secara kasat
mata bisa dilihat dengan munculnya sejumlah mega-proyek
seperti proyek Center Point of Indonesia (CPI) maupun proyek
reklamasi, yang dahulu mempunyai nilai alamiah yang tinggi, tapi
sebaliknya saat ini telah menimbulkan kekhawatiran yang tinggi
bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan, peruntukan, maupun
dampak lingkungan yang akan timbul di kemudian hari.
Meskipun keinginan pemerintah bermaksud positif untuk
membantu peningkatan pembangunan ekonomi (pandangan perkapita), dalam rangka memelihara jalannya pertumbuhan ekonomi,
tetapi secara operasional pandangan tentang pembangunan politik
seperti itu pada dasarnya bersifat negatif. Hal ini beralasan
karena lebih mudah untuk mengidentifikasi prestasi sistem politik
yang mungkin menghalangi atau menggagalkan pembangunan
ekonomi daripada menjelaskan bagaimana sistem politik itu
mampu menjadi stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi
Modernisasi Politik versus Politik Lokal Sulsel
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Bukti historis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa
terjadi dalam berbagai macam sistem politik, dengan berbagai
macam kebijaksanaan umum yang ditempuh.
Modernisasi Politik
Bila ditelusuri, arah pengembangan pembangunan dan
perekonomian Sulsel yang akan berorientasi pada industrialisasi
pertanian dengan memperkuat di sektor hilir, yang mencerminkan
adanya perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang
memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan dinamika
perkembangan. Posisi Sulsel sebagai salah satu sentra produksi
pangan di Tanah Air, telah menjadi landasan untuk pengembangan
industrilisasi pertanian. Merujuk pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel untuk lima tahun ke
depan, telah mencanangkan penghiliran pertanian menjadi prioritas.
Selain itu, percepatan program pangan dari sektor kelautan
juga akan dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan strategi
kemaritiman menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara
itu, sektor pertambangan dan kehutanan akan disinergikan dengan
konsep keutamaan kelestarian lingkungan pada seluruh wilayah di
Sulsel.
Saat ini, Sulsel juga sedang menyiapkan program strategis
untuk mendorong pengembangan infrastruktur perhubungan dengan
fokus utama interkoneksi maupun konektivitas antarwilayah dalam
mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus
melakukan inovasi secara terus menerus untuk mengintegrasikan
masyarakat tepencil dan terluar di beberapa daerah. Dengan
harapan, dapat mendorong dapat mendorong mobilitas masyarakat
yang semakin atraktif seiring dengan penyediaan sarana transportasi
yang memadai. Demikian halnya program pendidikan dan
kesehatan yang telah berjalan selama ini yang didukung dengan
dengan sistem peralatan yang padat teknologi agar pemenuhan hak
dasar masyarakat semakin dapat dirasakan dan terpenuhi.
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Selain itu, dalam mendukung pembangunan Sulsel, juga
telah hadir proyek pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pemerintah menargetkan porsi EBT di Indonesia pada tahun 2025
akan mencapai 23 persen dari total bauran energi nasional. Mulai
terbatasnya energi fosil baik itu Bahan Bakar Minyak (BBM), gas,
dan batu bara mengharuskan setiap negara mulai mengembangkan
EBT, mulai dari, tenaga angin, arus laut, hingga tenaga matahari.
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) atau angin yang
menggunakan kincir angin raksasa telah dibangun di Sulsel tepatnya
Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap yang
tergolong terbesar di dunia. Dengan memiliki memiliki 30 Wind
Turbin Generator (WTG) atau kincir angin, PLTB Sidrap akan
menghasilkan listrik sebesar 75 Mega Watt (MW) dan diproyeksikan
akan mampu mengaliri listrik kepada 70.000 pelanggan di wilayah
Sulsel.
Dari kondisi tersebut, nampak bahwa pembangunan yang
berdimensi industrialisasi dan padat teknologi mulai terlihat
berkembang, yang seharusnya berdampak pada peningkatan
kualitas kehidupan politik masyarakat Sulsel. Namun, modernisasi
ini disayangkan karena secara perencanaan pembangunan dalam
mengembangkan industrialisasi masih lebih banyak bersifat
tambal sulam (incremental), karena tidak selaras dengan persiapan
kawasan industri yang memadai.
Demikian pula dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi
gejala de-industrialisasi yang ditandai dengan menurunnya peran
sektor industri dalam perekonomian nasional yang berimbas
terhadap perkembangan industri di Sulsel. Pola pergeseran
struktural seperti yang terjadi di Kota Makassar di mana pergeseran
dari daerah agraris langsung ke daerah perdagangan dan jasa.
Sulsel atau Makassar yang kini sebagai sentra bisnis utama timur
Indonesia sangat didominasi oleh lapangan usaha perdagangan,
hotel, dan restoran serta sektor keuangan.
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Dari dinamika perkembangan pembangunan di Provinsi Sulsel,
nampak mengalami pola transformasi pada sektor industri yang
tidak berjalan normal seperti di Pulau Jawa, karena perekonomian
daerah tak mampu mengembangkan sektor industri pengolahan,
khususnya industri berbasis sumber daya alam yang berorientasi
ekspor Daerah-daerah di kawasan timur Indonesia sejak awal
tak memiliki platform pengembangan industri dan juga kawasan
industri yang fokus membangun rantai pasokan secara nasional,
regional maupun global dengan industri yang ada keterkaitan dalam
core business industry dengan sejumlah daerah maupun negara
seperti Malaysia, China, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.
Pembinaan Demokrasi dan Partai Politik
Pendekatan pembangunan politik Sulsel dapat dilihat dalam
konteks proses demokratisasi. Terdapat satu pandangan mengenai
konsep pembangunan yang berlangsung di Sulsel yakni bagaimana
memperkuat nilai dan praktek dasar demokrasi di wilayah tersebut.
Demokrasi bagaimanapun bentuknya seringkali diklaim sebagai
sistem politik yang paling ideal untuk diterapkan, terutama bagi
Indonesia yang kini sedang dalam proses melakukan konsolidasi
demokrasi.
Meskipun klaim demokrasi selalu didengungkan dalam proses
politik, tetapi lebih banyak hanya sekedar bersifat formalistik dan
prosedural. Pada banyak kesempatan dalam momentum Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada), terjadi sejumlah penyimpangan yang
berakibat munculnya instabilitas. Lemahnya pendidikan politik
di daerah dan menguatnya politik uang (money politics) seperti
di Sulsel berimplikasi pada pelemahan sistem dan kepemimpinan
politik.
Selain itu, kebanyakan masyarakat transisional, khususnya
di daerah-daerah yang masih tertinggal secara pendidikan,
mengedepankan fanatisme dan kebanggaan lokal (local pride),
cenderung menimbulkan instabilitas dalam sistem demokrasi.
Adanya pola transaksional untuk memuluskan kepentingan dalam
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perebutan kekuasaan melalui proses agregasi dan tawar menawar
memberi indikasi sulitnya membangun demokrasi yang substansial
pada tingkat daerah.
Karena itu, maturitas, rasionalitas dan kecerdasan politik sangat
ditentukan oleh pemimpin atau penguasa yang mampu memberikan
panutan atau contoh yang baik. Sejauh ini, dalam pengamatan
lapangan di Sulsel, kebanyakan elit yang berkuasa menggunakan
kekuasaan mereka hanya untuk menghadapi ancaman terhadap
monopoli kekuatan yang dimilikinya.
Pembinaan demokrasi terkini yang menjadi mendesak dan
segera perlu dibenahi adalah peran partai politik. Lemahnya
pendidikan politik dan penerapan demokrasi dalam menjalankan
fungsi partai politik menjadi penyakit yang kritis dalam
pembangunan politik.Sehingga, dari sekian banyak rumusan peran
partai politik bagi pembangunan daerah, hanya satu yang paling
urgen harus diutamakan, yakni menjadi ruang pendidikan politik.
Maraknya Pilkada serentak pada dasarnya dapat memberikan
peluang bagi partai politik untuk menunjukan eksistensinya agar
tetap dipercaya oleh rakyat. Sebaliknya saat ini eksistensi partai
politik kian hari kian tereduksi, hal ini terlihat ketika sejumlah
calon peserta Pilkada lebih memilih jalur independen. Padahal,
secara substantif di negara demokrasi, partai politik adalah lembaga
yang dapat berfungsi efektif dan kredibel dalam menyiapkan
pemimpinnya. Sebagai wawasan pemahaman tentang partai politik
dapat dapat dijelaskan dalam enam fungsi sebagai berikut:
Pertama, Sebagai Sarana Komunikasi Politik. Di negara yang
menetapkan sistem demokrasi seperti Indonesia, partai politik
berfungsi untuk menyalurkan berbagai macam suara maupun
aspirasi masyarakat supaya sampai pada pemerintah. Pendapat yang
telah ditampung selanjutnya akan dipertimbangkan dengan segala
aspek untuk mencapai tujuan yang akan disepakati. Kemudian
aspirasi tersebut dituangkan dalam berbagai macam kegiatankegiatan partai politik.
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Selain itu, partai politik juga berfungsi untuk menyebarluaskan
keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini
fungsi partai politik berperan sebagai perantara antara pemerintah
dan masyarakat. Jika partai politik tidak dapat berfungsi demikian,
maka akan terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan partai politik
untuk kepentingan kelompok maupun golongan.
Kedua, Sebagai Sarana Sosialisasi Politik. Partai politik juga
berperan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik,
Sosialisasi Politik diartikan sebagai proses di mana seseorang
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang
umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya
proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa
kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik dapat membentuk
budaya politik suatu negara.
Pendidikan Politik adalah proses dialogis yang bertujuan agar
anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, normanorma, dan simbol-simbol politik negaranya. Hal ini bisa kita
lakukan melalui contoh kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di
sekolah dan organisasi yang ada di perguruan tinggi, dan contoh
nyata dari sosialisasi politik adalah mengadakan pelatihan-pelatihan
khusus kader, pengarahan-pengarahan mengenai penyelenggaraan
pemilihan umum, dan lain-lain.
Ketiga, Sebagai Sarana Rekrutmen Politik. Partai politik juga
berperan sebagai wadah untuk menampung dan penyeleksian kaderkader politik yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu
pemerintahan dengan jabatan tertentu. Partai politik memperluas
perannya dalam membuka kesempatan bagi warga negara untuk
turut serta berpartisipasi politik dalam suatu negara. Partai
politik senantiasa melahirkan kader-kader yang potensial dalam
setiap perkembangannya dalam persaingan perpolitikan. Hal itu
dilakukan dengan merekrut anggota-anggota muda yang berbakat
dan memberikan pembekalan kader-kader muda.
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Keempat, Sebagai Sarana Pengatur Konflik. Dalam suatu
negara demokrasi seperti Indonesia, perbedaan pendapat tentunya
menjadi hal yang wajar adanya. Berbagai perbedaan suku,
etnis, budaya, status sosial, dan lain-lain tentunya tidak jarang
menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam
persatuan bangsa, maka dari itu Partai politik dituntut untuk dapat
mengatasi masalah-masalah tersebut, minimal dapat meredakan
dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai. Perbedaan dan
persaingan selalu menjadi hal yang harus ditangani partai politik
sebagai pencipta perdamaian politik suatu negara. Partai politik
harus mampu menciptakan suasana harmonis diantara kalangan
masyarakat serta mencontohkan persaingan-persaingan sehat
dalam mencapai tujuan.
Kelima, Sebagai Sarana Kontrol Politik. Dalam menetapkan
keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan terkadang
terjadi kesalahan maupun kekeliruan yang tidak sesuai dengan
kepentingan masyarakat. Dalam hal ini partai politik berperan untuk
mengingatkan dan meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Kontrol kebijakan dilakukan untuk membatasi kesewenangwenangan pemerintah yang dapat merugikan rakyat. Partai politik
juga bertugas untuk melakukan pengawasan serta peninjauan
terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan agar dapat berjalan
dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam melakukan kontrol
politik,
partai politik juga melibatkan masyarakat dalam
memberikan aspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan politik
suatu negara.
Keenam, Sebagai Sarana partisipasi Politik. Partai politik
berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Hal tersebut dikarenakan partai politik menerima dan menampung
aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Sehingga, partai politik tetap pada fungsinya. Negara dengan
sistem demokrasi tentunya membutuhkan peran partai politik
sebagai penampung suara masyarakat untuk disalurkan kepada
pemerintah. Tanpa adanya partisipasi ataupun keterlibatan Partai
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politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tentunya tidak
dapat di ubah jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh
karena itu, dalam hal ini peran partai politik sangat penting.
Negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai
dari perbedaan dan persaingan. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut
sistem demokrasi. Maka dari itu partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga
kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan
tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Supaya terjadi keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan
bernegara.
Bila memperhatikan fungsi-fungsi partai politik ini, seharusnya dapat mendorong pembaruan kehidupan publik, bukan justru
perannya hanya terkesan tampil mengejar kepentingan pribadi atau
golongan semata. Bahkan saat ini partai politik hanya menggambarkan pertarungan antar-elit, sehingga dimaknai tak lebih sebagai
alat mencapai kekuasaan semata. Karena itu, partai politik harus
menunjukkan jati dirinya dan perannya dalam pembangunan daerah, di mana jauh lebih penting daripada peran lembaga-lembaga
sosial lainnya, seperti serikat kerja/buruh, komunitas belajar, dan
LSM-LSM yang lain.
Sebagai wadah pendidikan politik, peran partai politik seharusnya menjadi ruang pembelajaran sekaligus perjuangan. Untuk
itu partai politik juga menjadi sarana penyadaran warga-masyarakat dan perkaderan. Mengingat pentingnya pendidikan sebagai
pewujud peradaban bangsa, maka sudah seharusnya bahwa pendidikan menjadi sentral dari semua kebijakan negara, termasuk oleh
partai politik sekalipun, sehingga menempatkan pendidikan politik
sebagai peran terpenting di antara peran-perannya yang lain.
Partai politik tidak dibangun guna melahirkan dinastidinasti politik. Ia juga tidak dibangun untuk bagaimana menjadi
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partai penguasa atau oposisi, terutama pasca pemilihan berhasil
terselenggara. Tetapi lebih daripada itu, Partai politik dibangun
atas kesadaran pentingnya pembangunan daerah sebagai wujud
pelanjutan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia: mencerdaskan
kehidupan rakyat dan ikut terlibat mendamaikan dunia yang berasas
pada kemanusiaan dan keadilan sosial tanpa kecuali.
Memang dalam realitanya, membangun daerah tidak semudah
membalik telapak tangan. Tetapi, membangun daerah butuh
komitmen dan konsistensi yang kuat, seperti kesetiaan dalam
bergerak. Dibandingkan dengan lembaga-lembaga sosial yang
ada, hanya partai politik-lah yang mampu membawahi itu semua.
Sebab di samping sebagai penyambung lidah rakyat atau penyalur
aspirasi warga-masyarakat, di sisi lain, partai politik adalah ruang
pembelajaran bersama untuk bagaimana hidup dalam ruang
kebersamaan pula (ruang publik).
Menjadi ruang pembelajaran, tak ada hal lain yang harus diupayakan oleh partai politik selain mendendangkan arti pentingnya
kesadaran politik bagi warga negara. Sebab kesadaran politik, meminjam istilah Hannah Arendt, adalah keutamaan yang harus tiap
manusia miliki jika hendak menjadikan eksistensinya benar-benar
utuh sebagai manusia - Arendt menyebutnya sebagai “manusia tindakan”.
Kerja dan karya saja bukanlah sebuah keutamaan. Selama
masih mengindikasikan pencarian atau kepentingan pribadi - kerja
untuk kebutuhan biologis; dan karya, meski sedikit lebih maju
daripada kerja, tapi masih lebih besar untuk kepentingan pribadi,
seperti prestasi, penghargaan, dan lain sebagainya - sekali lagi,
bukanlah keutamaan hidup. Bahwa hanya “tindakan”-lah yang
menjadi keutamaan, yang kemudian menjadikan manusia sebagai
manusia politik.
Tindakan sebagai keutamaan jelas tidak akan lagi terwujud
hanya untuk memanifestasikan kepentingan pribadi, sebagaimana
dalam kerja dan karya menurut cara berpikir Arendt. Diakui atau
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tidak, keutamaan inilah yang sekaligus membedakan eksistensi
manusia dengan mahluk hidup yang lain-lainnya.11 Dan jika ditarik
ke dalam peran partai politik, jenis keutamaan inilah (tindakan)
yang juga sekaligus membedakan partai politik dengan lembagalembaga sosial lainnya pula.
Meski demikian, satu hal yang tak boleh kita lupakan bahwa
terkadang - jika tidak keseringan - peran partai politik justru bertindak dari yang seharusnya. Seolah idealitas tidak akan pernah
bersinergis dengan fakta atau realitas yang melingkupinya. Tetapi
hambatan ini jelas tidak boleh kita pandang sebagai penghalang untuk kemudian berhenti begitu saja. Hambatan semacam ini hanya
harus kita tempatkan sebagai penopang daya bahwa tiada capaian
yang lebih nikmat tanpa aral perintang yang berat yang harus dilalui di dalamnya.
Stabilitas dan Perubahan Teratur
Penting untuk mengingat kembali politik zaman lampau
di mana ketika demokrasi diperbincangkan tanpa dijalankan
esensinya, sehingga “stabilitas” dijadikan salah satu target politik
penguasa sekaligus jadi argumen untuk memberangus berbagai
bentuk perlawanan politik, baik yang berpotensi melahirkan huruhara maupun yang sekadar memperlihatkan ancaman tak berarti.
Bahkan di masa lalu, pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah selalu disibukkan dengan usaha menstabilkan politik,
dengan menghadirkan sejumlah instrumen seperti aparat keamanan
untuk mengendalikan pergerakan massa yang tidak puas dengan
kinerja pemerintah. Itu sebabnya pemerintahan masa lalu,
secara alamiah otoritarianisme runtuh dan akhirnya tak sanggup
memelihara stabilitas yang terlalu mahal untuk dirawat, dijaga dan
dipertahankan.
11 Lihat, Maurizio Passerin d’Enteves, Filsafat Politik Hannah Arendt,
Penerbit Qalam, 2003
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Namun, dalam perkembangannya, setelah demokrasi
dijalankan secara substansial, dengan memberikan hak rakyat
memilih pemimpin politik yang dianggap ideal, stabilitas memang
perlu dijaga namun tak memerlukan energi ekstra dari penguasa
atau aparat penegak hukum. Secara semantik, stabilitas punya
fitur makna yang tiap politikus punya perspektif sendiri dalam
memahaminya. Ada kalangan politikus yang relatif longgar
dalam memaknai stabilitas, yang berpendapat bahwa selama tak
ada kerusuhan besar berskala besar yang dapat merusak tatanan
demokratis, selama itu pula stabilitas politik terjaga.
Namun, ada juga politikus yang dalam memaknai stabilitas
dalam menetapkan kriteria yang terlalu ketat, yakni selama
kehidupan politik tak berlangsung dalam kedamaian, diwarnai cacimaki, fitnah, dan maraknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan
selama masa kampanye, selama itu pula stabilitas terganggu.
Dihadapkan pada dinamika politik Sulsel, potret stabilitas relatif
terjamin karena masyarakatnya secara umum mulai merasakan
peningkatan kesejahteraan ekonomi, sehingga bisa memicu
terciptanya “stabilitas politik”. Namun, sebaliknya bila dicermati
terhadap pembangunan ekonomi yang tumbuh baik dan pesat telah
mengubah kondisi masyarakat Sulsel yang sebelumnya sangat
apatis menjadi lebih peduli politik. Demikian halnya perubahan
teratur pola pikir masyarakat menjadi lebih maju, terukur, terdidik
dan lebih cerdas. Meningkatnya kecerdasan masyarakat, terutama
dalam hal pengetahuan tentang politik, tidak terlepas karena
menguatnya pendidikan politik sehingga membuat masyarakat
merasa perlu untuk masuk langsung dalam ranah politik.
Tidak mengherankan, ketika melihat animo masyarakat,
Sulsel mulai berbondong-bondong menciptakan saluran-saluran
ekspresi politik mereka masing-masing, seperti gerakan-gerakan
demonstrasi, LSM atau partai politik. Banyaknya saluran-saluran
yang muncul ini membuat persatuan politik sulit dicapai, karena
meningkatnya jumlah pemain yang kemudian meningkatkan
dinamisasi dalam lapangan politik.
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Dalam merespon era pemilihan kepala daerah serentak saat
ini, khususnya di Provinsi Sulsel, ada harapan dan tantangan dari
sejumlah kalangan bahwa stabilitas politik perlu dijaga sehingga
isu-isu politik yang tak mendewasakan, seperti penyeberan
kebencian dan “hoax” serta kampanye hitam bisa dihindari. Karena
itu, stabilitas politik sesungguhnya tak bisa dilepaskan dari dua
variabel antara penjaja ide-ide atau program-program politik dan
pembelinya. Disitulah ada dialektika antara elit politik dan warga
yang akan memilih mereka untuk menduduki kursi kekuasaan.
Ketika sejumlah elit politik lokal melihat bahwa publik
mayoritas masih dapat dimainkan sentimen personalnya lewat
politik identitas yang berbasis suku dan memainkan isu latarbelakang “clan” serta rekam jejak. Saat itulah isu-isu yang oleh
kaum yang tercerahkan dianggap sebagai wacana pemecah belah
persatuan dan persaudaraan akan dipakai sebagai sarana untuk
meraih suara rakyat.
Karena itu, politikus harus ikut mengambil bagian untuk
menjaga potensi “ketidakstabilan” dan kekacauan politik yang
mungkin muncul dalam kondisi di mana angka mobilisasi sosial
yang tinggi. Bukan sebaliknya, politikus melakukan pembiaran
terhadap tim suksesnya atau pendukungnya yang menggunakan
isu suku dan senjata kampanye negatif atau kampanye hitam untuk
memenangkan perebutan kekuasaan
Partisipasi politik yang kini timbul secara besar-besaran di
tengah masyarakat yang tingkat intelektualnya terus meningkat
tidak serta merta mampu mengatasi instabilitas politik, bahkan
justru dapat menambah intensitas konflik politik baik secara
kualitatif maupun kuantitatif karena medan aktualisasinya berbeda,
dibandingkan dengan politikus maupun lembaga partai politik.
Untuk itu, kehadiran dan peran partai politik menjadi penting agar
bisa menjalankan salah satu fungsinya yakni dalam mengelola dan
mencegah konflik.
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Proses Perubahan Sosial Multidimensional
Pembangunan politik sebagai proses perubahan sosial yang
multidimensional dapat hadir sebagai sebuah keuntungan maupun
kerugian. Hal ini sangat tergantung pada dampak yang ditimbulkan
sebagai akibat dari proses perubahan itu sendiri, sehingga dipandang
bahwa semua bentuk pembangunan saling berkaitan. Membahas
pembangunan tentu banyak persamaannya dengan modernisasi,
dan terjadi dalam konteks sejarah di mana pengaruh dari luar
masyarakat memengaruhi proses-proses perubahan sosial, persis
sebagaimana perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sistem
politik dan tertib sosial yang saling memengaruhi satu sama lain.
Salah satu kasus pembangunan di Sulsel yang bisa menjadi
lesson learned, adalah pembangunan wilayah dengan membentuk
beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai saluran
untuk mengejar percepatan pembangunan ekonomi nasional.
Pembangunan ini juga tidak terlepas oleh usaha pemerintah untuk
mewujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar global dari
pembentukan sistem hubungan perekonomian yang strategis dalam
kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara
pengekspor, terutama di negara maju.
Pembangunan Kawasan Perkotaan “Mamminasata” merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros
di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk kawasan
metropolitan. Tujuan dari pembukaan Penataan ruang Kawasan
Perkotaan Mamminasata adalah mewujudkan kawasan Perkotaan
Mamminasata sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan/
atau pusat orientasi pelayanan berskala internasional serta penggerak utama di Kawasan Timur Indonesia.
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Penerapan konsep pembangunan kota terintegrasi tentunya
memberi dampak perubahan yang besar pada masyarakat lokal
terutama berada pada kawasan yang mengalami perubahan fungsi
ruang tersebut, yakni tingginya frekuensi pelepasan tanah terhadap
petani yang memiliki dan atau mengolah lahan pertanian produktif.
Transformasi tata ruang berupa pembangunan Mamminasata ini
sering mengambil peran dan memberikan pengaruh besar pada
setiap kelembagaan sosial, menyentuh setiap setiap komunitas dan
memberikan pengaruh pada pandangan hidup individu.
Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dengan mengembangkan sektor perdagangan dan
perindustrian ditandai dengan semakin pesatnya pembangunan yang
berbasis ekonomi pasar terjadi di Sulsel, terutama di kota Makassar
dan kabupaten di sekitarnya (khususnya Kabupaten Gowa, Maros
dan Takalar) yang langsung menjadi kawasan pembukaan kota
Mamminasata.
Secara realitas, dampak pembangunan wilayah ini, menimbulkan komersialisasi kawasan desa (rural commercialization) akibat
pembangunan kawasan Mamminasata yang membuka hubungan langsung antara kota terhadap desa. Perubahan ini disebabkan
oleh adanya kebijakan pembangunan kawasan Mamminasata yang
memasukkan wilayah desa persawahan sebagai bagian dari wilayah pembangunan jalan kawasan Mamminasata yang berimplikasi
pada proses “perubahan sosial” yang bersifat multidimensional.
Proses perubahan sosial ini terjadi karena faktor internal, di
mana semakin tingginya nilai harga jual akibat permintaan akan lahan
yang terus meningkat, mengakibatkan masyarakat lokal terdorong
untuk melepaskan lahannya. Perubahan fisik yang paling tampak
adalah perubahan lingkungan yang sangat drastis khususnya di
Lingkungan Samata yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan
di kawasan persawahan yang ditutup oleh pondasi pemukiman.
Sehingga, menyebabkan kekeringan di lingkungan Samata dan di
sisi lain membawa musibah banjir dan genangan air di Lingkungan
Borongraukang.
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Memburuknya kondisi lingkungan akibat perubahan perubahan lansekap persawahan menjadi jalan dan pemukiman ini menyebabkan teralienasinya masyarakat dengan ruang aktivitas sosial dan
penghidupan mereka dan semakin melemahkan ikatan masyarakat
terhadap orientasi nafkah pertanian. Pada dimensi ekonomi, Lingkungan Samata mengalami perubahan yang drastis pada kelembagaan nafkah, di mana sebagian besar nafkah masyarakat berasal
dari kota atau sektor non-pertanian seperti supir bentor, penjual sayur dan sebagainya.
Berbeda dengan Lingkungan Borongraukang, mengalami
perubahan kelembagaan nafkah yaitu hadirnya tengkulak/distributor
beras yang berasal dari warga setempat. Selain itu, sebagian kecil
petani Borongraukang telah melakukan sistem nafkah ganda di luar
desa sehingga terjadi perubahan alokasi SDM yaitu tenaga kerja
perempuan yang semakin banyak dilibatkan dalam usaha tani.
Berkembangnya etika komersialisme warga khususnya di lingkungan Samata ditunjukkan dengan perilaku masyarakat setempat
yang meng-komodifikasi-kan semua bentuk materi, mulai dari lahan hingga adanya upah terhadap tenaga jasa. Pada dimensi sosialbudaya, perubahan yang paling besar terjadi di lingkungan Samata
adalah pelapisan sosial masyarakat akibat terjadinya keberagaman
nafkah terhadap sektor nafkah di perkotaan semakin besar sehingga
menghadirkan struktur baru dalam pelapisan masyarakat.
Semakin kompleksnya struktur sosial sehingga perubahan
struktur ini mempengaruhi perubahan etika hubungan solidaritas
warga yang dahulunya bekerja bersama namun saat ini hanya
berupa hubungan yang transaksional yang individualistik. Hal
tersebut berdampak pada semakin terpolarisasinya masyarakat
dari setiap kelas dan menunjukkan penajaman ketimpangan sosial
akibat pembangunan.12

12 Lihat, Scientific Repository, Dinamika Perubahan Sosial di Kawasan
Mamminasata – Provinsi Sulawesi Selatan, IPB, 2014
Modernisasi Politik versus Politik Lokal Sulsel

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

40

Dinamika Politik Lokal
Politik lokal bukanlah semata-mata desain netral untuk
mewujudkan demokrasi ke tingkat lokal, melainkan sebuah
arena kontestasi bagi pelbagai kepentingan ekonomi dan politik
untuk menentukan bagaimana kekuasaan dan sumber daya lokal
didistribusikan. Kita tidak bisa mengasumsikan ada homogenitas
kepentingan di antara aktor-aktor dalam ranah negara, pasar, dan
masyarakat sipil, tanpa memeriksa bentuk-bentuk kepentingan dan
kekuatan sosial dalam topografi politik kontestasi kekuasaan di
aras lokal.
Secara historis, politik lokal di Indonesia selalu berubah
sepanjang tahun. Pada era sebelum kemerdekaan, politik lokal di
Nusantara menunjukan potret buram karena penguasa memperoleh
kekuasaan dalam kerangka hukum adat yang totaliter. Akibatnya
mayoritas masyarakat hanya diakui sebagai hamba (bukan warga)
yang tidak pernah menjadi objek dari pembangunan semasa itu.
Masyarakat dijadikan objek dari kehidupan politik yang tidak
berpihak kepada mereka. Para penguasa selalu menarik pajak
dan upeti melalui aparatur represif yang menjadikan kondisi
ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Perlakuan penguasa yang
tidak manusiawi itu kemudian mencetuskan perlawanan rakyat.
Kehadiran dan kiprah orang kuat lokal telah menegaskan atas
melembaganya local strongmen dan polisentrisme di masa lalu.
Setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kekuatan masyarakat
mulai masuk ke lembaga-lembaga formal yang merupakan legasi
positif dari kolonial Belanda untuk menyediakan kesempatan bagi
masyarakat awam terlibat dalam konteks implementasi politik
etis. Para elit tradisional harus bersaing dengan masyarakat umum
yang sama-sama berusaha mendapatkan posisi dalam lembaga
pemerintahan.
Sejak jatuhnya kekuasaan rezim otokratik (1966-1998), dan
era reformasi menjemput Indonesia, sistem politik mulai terkoreksi
dan terjadi perubahan haluan dari politik lama yang tersentralisasi
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dan terkontrol kepada politik baru yang terdesentralisasi dan egaliter sehingga membawa angin segar bagi perkembangan politik
lokal di Indonesia. Namun yang terjadi dalam perkembangannya
adalah mulai terjadinya dilema dan perubahan model kepemimpinan dan pemerintahan di daerah yang terkesan seperti munculnya
“raja kecil” sebagai akibat menguatnya otoritas yang dimiliki dan
diterapkannya konsep otonomi daerah.
Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, para local strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk
menjabat kursi sentral di lembaga pemerintah daerah dibandingkan
masa sebelumnya. Dalam konteks lain politik lokal juga mesti dipahami sebagai arena persaingan antara birokrat dari bangsawan,
birokrat dari masyarakat awam, dan para local strongmen.
Sehubungan dengan dinamika politik lokal, kasus Sulsel sangat menarik untuk ditelusuri. Dalam dua dekade terakhir, Sulsel
masih terus dihadapkan pada kondisi yang bersifat paradoksal dalam politik lokal di Indonesia. Di satu sisi, instalasi masif lembagalembaga demokrasi modern telah dilakukan, namun pada sisi lain
desain kelembagaan tersebut telah menghadirkan kekuatan-kekuatan politik tradisional yang cenderung menciptakan oligarki politik,
berbasis “clan” dan mengedepankan “politik kekerabatan”.
Politik kekerabatan dapat ditinjau dalam perspektif elit dan
kekuasaan, di mana merupakan fenomena umum yang ada dalam
setiap masyarakat. Sementara, elit merupakan penggolongan kelas
ranking teratas dalam setiap masyarakat. Menurut Pareto, membagi
elit dalam dua katagori yaitu a governing elite (elit yang memerintah) dan non-governing elite (elit yang tidak memerintah) namun
mempunyai pengaruh terhadap elit yang memerintah.13 Sementara
Mosca juga membagi masyarakat dalam dua kelas yaitu kelas yang
berkuasa (minoritas) dan kelas yang dikuasai (mayoritas).14
13 Lihat dalam T.B. Bottomore, Elites and Society, New York: Penguin Books,
1982, hal. 8
14 Seperti dikutip dalam Ronald H Chilcote, Teori Perbandingan Politik,
Penelusuraan Paradigma, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 477
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Politik kekerabatan di Sulsel relatif cukup kuat karena
mengandalkan hubungan patron-klien atau punggawa-sawi.
Menurut Scott, hubungan patron-klien dapat didefinisikan sebagai
suatu kasus spesifik dari hubungan dua orang yang sebagian
besar melibatkan persahabatan instrumental di mana individu
yang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron)
menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk
memberikan perlindungan ataupun manfaat ataupun kedua-duanya
kepada seseorang yang kedudukannya lebih rendah (klien) yang
pada gilirannya membalasnya dengan memberikan dukungan yang
umum dan bantuan, termasuk pelayanan personal kepada patron.15
Eksitensi jaringan elit dan patron-klien keluarga politik di
Sulsel mempunyai stratifikasi sosial dalam masyarakat berbedabeda, misalnya di daerah Wajo, Bone, Gowa dan Bantaeng. Secara
umum pelapisan sosial dalam masyarakat Sulsel terdiri dari kaum
keturunan raja (To Manurung), kaum bangsawan, kaum maradeka,
dan budak. Meskipun dalam politik lokal kontemporer kekinian
Sulsel relatif mulai ada kemajuan melalui pendekatan rasional
dalam pemilihan pemimpin, namun dominasi aktor yang ikut
dalam kontestasi masih diwarnai oleh para birokrat dari jaringan
bangsawan, birokrat/militer dari masyarakat awam dan para local
strongmen.
Perkembangan politik lokal Sulsel tergolong unik dan
memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan beberapa daerah
di Indonesia. Dalam mengungguli dominasi politik lokal di Sulsel,
terdapat dua faktor penting yang harus dipahami yakni, “dukungan
budaya” dan “kesempatan politik”. Faktor dukungan budaya saat
ini masih sangat diperlukan dalam proses politik. Instrumen patronklien dan stratifikasi sosial dalam masyarakat dianggap sangat
menentukan dalam keberadaan keluarga politik.
Karena itu, meskipun berlaku relatif - jaringan patronase
berdasarkan status kebangsawanan dan etnis yang cukup kuat, dan
15 James C. Scott, Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia,
The American Political Science Review, Vol. 66, Maret 1972.
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didukung dengan patronase ekonomi menjadi modal penting dalam
politik lokal. Yang menjadi unik ketika hubungan patron-klien ini
semakin kuat dan didukung dengan budaya siri’ (terkait dengan rasa
malu dan harga diri) dan pesse/pacce (solidaritas) yang membentuk
ikatan antara patron dengan kliennya.
Sedangkan, “kesempatan politik”, terutama dengan demokrasi
langsung (pilkada langsung), sistem multi partai, sistem pemilu
proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang
lebih besar bagi kandidat dari keluarga politik, terutama dari keluarga
politik yang banyak menguasai sumber daya atau pendanaan yang
memadai untuk memenangkan perebutan kekuasaan.
Inilah realitas politik lokal yang kini berkembang di Sulsel
yang dinilai masih belum sejalan dengan proses demokrasi dan
demokratisasi di Indonesia.
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Bab 3
Kehebatan Sulsel dan
Konsep Siri Na’ Pacce
"Bilamana seseorang dihina atau diperlakukan di luar batas
kemanusiaan, maka ia harus menegakkan siri’nya untuk
mengembalikan “dignity” yang telah dirampas sebelumnya. Jika
tidak ia akan disebut “mate siri”. Demikian halnya “Narekko
sompe’ko, aja’ muancaji ana’guru, ancaji Punggawako.”
(Zainal Abidin Farid 1983)
Lingkungan Budaya dan Adat Istiadat
Budaya masyarakat Sulsel secara umum termasuk ke dalam
kategori budaya masyarakat pantai. Hal ini ditandai dengan
kegiatan perdagangan yang menonjol dan adanya pengaruh agama
Islam yang kuat. Budaya ini dihasilkan oleh masyarakat Makassar
dan Bugis yang merupakan penduduk mayoritas yang terdapat
di Sulsel. Adapun suku Toraja mempunyai ciri kebudayaan
yang berkembang dari kegiatan perladangan berkat kecerdikan
masyarakat beradaptasi dengan lingkungan.
Secara umum, lingkungan budaya dan adat istiadat Sulsel
adalah budaya yang kokoh dan berakar kuat pada sejarahnya
sendiri. Budaya Sulsel merupakan hasil proses kristalisasi dari
berbagai macam budaya yang membentuknya, baik dari dalam
negeri ini maupun dari luar. Baik itu agama/kepercayaan, juga
bahasa, teknologi, (dari zaman purba sampai modern), yang masuk
dan telah tersaring secara bijak oleh nilai-nilai luhur yang tumbuh
di lahan kearifan lokal yang kita miliki, yang merupakan warisan
nenek moyang.
Nilai-nilai dari bangsa lain yang gak cocok untuk tumbuh dan
berkembang di Sulsel, secara alamiah akan ter-eliminasi, karena
kuatnya prinsip hidup dan adat istiadat yang menjadi falsafahnya
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dalam memperjuangan kehormatan dan harga dirinya. Nilai budaya
orang Sulsel pada hakekatnya bagaikan berlian, yaitu sejenis batuan
alam yang terbentuk selama ratusan bahkan ribuan tahun, sangat
keras dan sangat sulit dihancurkan, namun memiliki ketangguhan
alamiah yang mampu memberi makna dalam menunjukkan jati
dirinya.
Sulsel dikenal sebagai kebudayaan tinggi dalam konteks kekinian. Karena pada dasarnya, seni tidak hanya menyentuh aspek
bentuk (morfologis), tapi lebih dari itu dia mampu memberikan
kontribusi psikologis. Disamping memberikan kesadaran estetis,
juga mampu melahirkan kesadaran etis. Diantara kedua nilai tersebut, tentunya tidak terlepas dari sejauh mana masyarakat menjunjung nilai seni dan adat istiadatnya yang khas serta mengapresiasi
dan menginterpretasikan makna dan simbol dari sebuah pesan yang
dituangkan dalam ragam budaya.
Dalam mengenal budaya Sulsel dapat berarti mengenal adat
kebudayaan yang ada di seluruh daerah pelosok tanah Makassar,
Bugis dan Toraja. Demikian juga dalam pemakaian bahasa seharihari ke 3 etnis tersebut lebih dominan. Kebudayaan yang paling
terkenal bahkan hingga ke luar negeri adalah budaya dan adat Tana
Toraja yang sangat khas dan sangat menarik.
Umumnya masyarakat Sulsel dalam bertata-laku selalu
mengedepankan etika sebagai pilar penting dalam berinteraksi
di lingkungan masyarakat. Prinsip ini dikenal dengan istilah
sipakalebbi atau saling menghormati merupakan tata kelakuan yang
menjadi standar perilaku yang kekal dan turun temurun dari generasi
kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan
pola-pola perilaku adat istiadat dari Timur. Sipakalebbi sendiri
bermakna “saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing
dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa
berperilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku
dalam masyarakat”.
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Perilaku budaya dan aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam
lingkungan masyarakat Makassar, Bugis dan Toraja telah menjadi
ciri khas yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat
Sulsel. Dan segala kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan
telah menjadi kebiasaan (tradisi) masyarakat seperti “konsep diri”
menjadi acuan dalam pergaulan di tengah keberagaman saling
terjaga. Seperti dalam pepatah bugis mengatakan bahwa, “ininnawa
mitu denre sisappa, sipudoko, sirampe teppaja”. Artinya: Hanya
budi baik yang akan saling mencari, saling menjaga, dalam
kenangan tanpa akhir.
Dari nilai budaya yang tumbuh berkembang di tengah
masyarakat tersebut kini menjadi akumulasi dan mengkristal
sebagai bagian kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila.
Perwujudan cipta, karya dan karsa orang Sulsel merupakan
bagian dari keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk
mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta
diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada
pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa.
Kebersamaan dan Semangat Gotong Royong
Salah satu adat istiadat dan budaya yang masih kental dan
masih di junjung tinggi oleh warga masyarakat Sulsel adalah
kegiatan gotong royong. Kehidupan warga masyarakat selalu ikut
serta dalam kegiatan gotong royong misalnya apabila ada salah satu
tetangga yang mengadakan syukuran atau hajatan warga masyarakat
di desa selalu, kemudian saling membantu mulai dari acara tersebut
dimulai sampai dengan acara tersebut selesai. Adat istiadat ini
menjadi budaya masyarakat dan masih sangat menjunjung tinggi
nilai kekeluargaan dan saling membantu antara warga yang satu
dengan warga yang lainnya.
Gambaran ini menunjukkan sifat kebersamaan dalam
membangun di lingkungan warga tergolong sangat tinggi. Prinsip
pada idi, pada elo, sipatuo sipatokkong menjadi landasan dalam
membangun persaudaraan yang dikenal dengan makna “sehidup
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semati”. Ini juga berarti bahwa upaya membangun kebersamaan,
saling membantu atau menghidupi dan bangkit bersama menjadi
pegangan dalam mendorong harmoni dan kesejahteraan melalui
gotong royong.
Bila dihubungkan dengan pendekatan kebersamaan ini
tentunya merupakan wujud sebagai makhluk sosial yang saling
membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan yang
baik. Tak dapat dipungkiri bahwa gotong royong merupakan
aset budaya yang harus senantiasa dijaga dan menjadi pola sikap
masyarakat. Gotong royong pun mampu menciptakan suasana
yang harmonis antara masyarakat yakni seringnya terjalin
silaturahmi yang intens antar masyarakat sehingga terjalinlah
solidaritas. Solidaritas tersebut kemudian menumbuhkan rasa
simpati dan empati masyarakat sehingga menjadi alat perekat untuk
memperkuat dan mempererat hubungan masyarakat. Situasi ini
kemudian dimanfaatkan untuk menjadi senjata yang ampuh dalam
menghadapi pembangunan ditingkat daerah maupun nasional.
Berawal dari itu, masyarakat sudah memiliki rasa saling
memiliki serta rasa memerlukan satu sama lain berlanjut pada
kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, apabila kita
sambungkan dapat merujuk pada sifat nasionalisme yang kita
butuhkan pada zaman globalisasi sekarang ini.
Pengertian gotong royong adalah kerjasama antara
sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu atau
pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan
bersama. Gotong Royong dapat juga diartikan prinsip kerjasama,
saling membantu tanpa imbalan langsung yang diterimanya, dan
tercapainya kepentingan bersama/kepentingan umum. Gotong
royong merupakan budaya yang sudah berkembang di Sulsel
sejak lama. Hal ini tercermin dari kebersamaan masyarakat Sulsel,
khususnya masyarakat suku Bugis yang masih mempertahankan
Ma’Bule’Bola, sebuah tradisi mengangkat rumah panggung yang
dilakukan beramai-ramai.
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Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun. Warga yang
hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga sekitar
dengan sukarela. Bobot rumah yang dipindahkan tentu saja tidak
ringan, bisa puluhan ton. Jarak rumah yang dipindahkan ke lokasi
baru juga biasanya tidak dekat. Jika dipikir dengan akal sehat,
kegiatan ini sepertinya mustahil dengan mengandalkan tenaga
manusia. Namun, dengan semangat gotong royong yang menjadi
filosofi dalam tradisi Ma’Bule’Bola, proses mengangkat dan
memindahkan rumah bisa dilakukan.
Selain itu, terdapat pula prosesi mappatettong bola yang juga
melibatkan kebersamaan dalam semangat. Dalam kegiatan ini,
semua terlihat saling membantu sehingga rumah panggung ini bisa
berdiri kokoh selayaknya rumah panggung khas Bugis. Dari sikap
kegotong-royongan ini sangat kental terasa ditengah hiruk pikuk
ibu-ibu yang juga secara bersama sibuk menyiapkan makanan.
Semua terlihat satu yaitu nilai kebersamaan ditengah perkembangan
zaman yang semakin berubah. Hal ini patut kita banggakan jika
masyarakat kita masih tersimpan nilai-nilai kegotong royongan
yang kuat yang menghadirkan generasi yang paham akan arti
kesatuan.
Tak pelik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada
umumnya, istilah gotong royong menempati posisi terhormat
sekaligus membumi. Nenek moyang kita dulu sudah mengenal
gotong royong itu sehingga dulu negara kita adalah negara yang
sejahtera karena nilai gotong royong itu sendiri. Begitupun sejarah
telah mencatat bahwa proses lahirnya bangsa (melalui sumpah
pemuda 1928) hingga proses lahirnya negara (melalui Proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945) merupakan hasil dari gotong
royong dari segenap komponen bangsa.
Presiden Sukarno menggunakan istilah gotong royong sebagi
kata lain Ekasila yang merupakan perasan lanjutan dari Trisila
setelah sebelumnya merupakan hasil peras dari Pancasila. Sejak
era Orde baru hingga Orde Reformasi, kata gotong royong juga
selalu dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan programKehebatan Sulsel dan Konsep Siri Na’ Pacce
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program pembangunan. Hal itu menyatakan bahwa gotong royong
itu sudah mendarah daging bagi bangsa Indonesia sehingga gotong
royong dapat dikatakan sebagai karakteristik atau ciri khas budaya
bangsa Indonesia.
Menurut Garnaut dan Mcawley, sejak Indonesia mengalami
kemerdekaan pada tahun 1945, interaksi sosial yang dimiliki
bangsa Indonesia bersifat kolektif, konsensual, dan kooperatif.
Sifat interaksi sosial berlangsung dalam masyarakat Indonesia saat
itu berpengaruh kuat terhadap pembentukan karakter bangsa dan
budaya. Serangkaian istilah yang melekat dengan budaya Indonesia
yaitu koperasi, musyawarah, dan gotong royong.
Teguh dan Mandiri dalam Tujuan
Simbol keteguhan dan kemandirian masyarakat Sulsel pada
dasarnya tercermin pada “perahu pinisi” secara ikonik. Pinisi adalah simbol besar bagi orang Sulsel dalam mencapai tujuan. Gambar
atau icon pinisi yang digunakan sebagai simbol pemerintahan daerah belum dapat menjadi pemicu dalam kinerja pembangunan Sulsel. Bahkan icon ini tidak banyak dimengerti makna, arah dan tujuannya. Gambaran ini sesungguhnya hanya dimaknai sebagai bukti
bahwa Sulsel adalah provinsi yang sarat dengan lingkungan laut,
bukan menjadi landasan dan filosofi yang menjadi rujukan prioritas
pembangunan, tetapi sebaliknya pemerintah daerah mengaktualisasikannya ke dalam bentuk pembangunan yang berorientasi daratan
atau bersifat kontinental.
Seharusnya simbol ini menjadi patron pembangunan dan
bahkan simbol ini dapat menjadi dasar dalam melakukan tindakan
apa saja dalam kehidupan masyarakat dalam meraih cita-cita,
termasuk dalam menggapai keberhasilan tujuan pembangunan
daerah.
Secara spesifik, perahu pinisi itu bukan hanya sebagai simbol
kultural, namun juga sebagai rintisan adanya fenomena revolusi
industri perahu di tanah Bugis - Makassar jauh sebelum revolusi
industri di dunia barat. Realitas ini telah ditunjukkan berabad-abad
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lamanya dan boleh jadi seusia dengan masuknya mazhab ahlul
kitab dan mazhab Islam di tanah Sulawesi. Fenomena ini boleh
jadi berkorelasi dengan penyebaran Islam yang pertama kali ke
Indonesia.
Fenomena
sejarah-kultural-sosiologis
dalam
strategi
pembangunan, terlihat ketika aktivitas perdagangan lintas negara
di masa lalu diwarnai dengan kehadiran produk pinisi sebagai
sarana konektivitas penting dalam perekonomian dan mobilitas
penduduk. Peradaban kita kemudian dapat berkembang karena
kehebatan perahu pinisi ketika itu mampu menjelajahi dunia dan
banyak memberi dampak kesejahteraan rakyat. Tentu kemajuan
teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi saat ini tidaklah
sehebat dahulu. Namun paling tidak, ditengah keterbatasan sarana
transportasi yang bernilai ekonomis ketika itu menjadikan perahu
pinisi sebagai salah satu sarana yang paling unggul di dunia.
Sungguh miris, jikalau ada pemimpin atau pemerintah
menyampaikan pidato di depan publik bahwa “perahu pinisi”
tidak lagi relevan untuk dapat dijadikan acuan dan simbol dalam
pembangunan. Alasannya adalah, era saat ini membutuhkan
kecepatan dan ketepatan, sehingga sangat ditentukan oleh sarana
transportasi yang canggih dan modern. Bahkan kini, manusia
sudah menggunakan teknologi antariksa untuk mencapai tujuan
ke bulan. Pandangan ini tentu sangat merugikan dan menggiring
persepsi bahwa pinisi identik dengan ketertinggalan. Sebagai
masyarakat Sulsel, seyogyanya menentang pandangan ini dan
perlu diluruskan karena dapat melemahkan semangat ke-bahari-an
sebagai masyarakat yang hidup di Nusantara.
Bagi masyarakat Sulsel, perahu pinisi menjadi fakta sejarah, di
mana orang Sulsel telah mempunyai kemajuan berpikir dan berkarya
sejak dahulu, melampau bangsa-bangsa lain. Arti sesungguhnya
dari eksistensi pinisi adalah kemajuan bukan keterbelakangan. Hal
ini tercermin dari nilai historis, sosiologis, ekonomis dan kultural
perahu pinisi tersebut, yang telah mendorong peradaban masyarakat
Sulsel. Karakter ulet dan tangguh dalam berusaha adalah wujud dari
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refleksi produk perahu pinisi yang menjadi karya bernilai tinggi
dan telah menjadi alat perjuangan di masa lalu.
Bahkan pinisi telah menjadi landasan filosofis bagi masyarakat
Sulsel untuk menjadi pemimpin dan saudagar serta perantau tangguh
di manapun mereka berada. Setidaknya pinisi telah menjadi falsafah
kehidupan berkaitan dengan keteguhan dan kemandirian dalam
mencapai tujuan. Bahkan pinisi dapat memberi stimulus tentang
bagaimana meramu kebijakan guna membangkitkan semangat
kepemimpinan ataupun pembaharuan dalam berbagai bidang
khususnya dalam pembangunan sektor maritim. Inilah makna
sesungguhnya dan nilai tertinggi dari eksistensi perahu pinisi bagi
masyarakat Sulsel yang sekaligus dapat digunakan sebagai acuan
dalam pembangunan daerah.
Merujuk pada sejarah dan karakter geografis Sulsel, maka
sungguh sangat naif bila icon pinisi hanya digunakan sebagai
simbol-simbol pemerintahan di Sulsel. Karena itu, pemimpin di
masa depan harus mampu mengartikulasikan makna pinisi tersebut
dan memanifestasikannya kedalam bentuk pembangunan yang
sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Salah satu inspirasi yang dapat dikembangkan dalam wujud
pembangunan di daerah adalah mengembangkan produk-produk
unggulan industri dan jasa maritim kompetitif baik dan skala
nasional maupun internasional. Seperti diketahui produk perahu
pinisi menjadi suatu contoh sebagai maha karya perpaduan
arsitektur orisinal dan keteknikan lintas peradaban timur-barat di
masa lalu.
Kini, pinisi selalu menjadi icon penting pembangunan ekonomi
baik di Indonesia maupun di mancanegara. Bahkan ketika Jokowi
mencanangkan konsep Poros Maritim Dunia, telah dilakukan
deklarasi diatas geladak kapal pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa,
Jakarta.
Ini menunjukkan bahwa pinisi tidak sekedar sebagai
simbol, tetapi secara substansi menjadi bukti “keteguhan” dalam
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memperjuangkan semangat negara maritim, menuju masyarakat
yang sejahtera dan “mandiri”. Berkaitan dengan konsep teguh
dan mandiri dalam tujuan, tidak terlepas dari sebagian masyarakat
Sulsel sebagai pelaut ulung yang selalu menghadapi hantaman
gelombang besar dan menempatkan perahu pinisi sebagai sarana
perjuangan untuk mengejar tujuan hidupnya. Ilustrasi ini tertuang
dalam pepatah adat bugis yang juga sekaligus menjadi falsafah
yakni: “pura babbara’ sompekku, pura tangkisi’ golikku, ulebbirenni
tellennge’ nato’walie’ ” - Artinya, layarku sudah berkembang,
kemudiku sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada kembali.
Pepatah ini sangat khas di mata orang Sulsel bahwa, semangat
yang mengandung makna kehati-hatian dan didasarkan atas
acca (mendahulukan pertimbangan yang matang). Kondisi ini
menggambarkan betapa Pelaut Bugis tak akan berlayar sebelum
tiang, jangkar, serta tali-temali diperiksa cermat dan teliti.
Disamping itu, juga memperhatikan waktu dan musim yang tepat
untuk berlayar. Ketika semua sudah sangat meyakinkan, barulah
berlayar menuju pulau harapan.
Pepatah tersebut juga menunjukkan pentingnya pemimpin
untuk menyiapkan konsep pembangunan daerah-nasional yang
mengedepankan nilai-nilai kultur suci-luhur, siri na’ pacce yang
disemangati oleh nilai – nilai agama yang suci guna membangun
jiwa-jiwa yang sadar akan arti penting karya manusia yang
terkandung dari para penggagas-pencipta perahu pinisi tersebut.
Suka atau tidak, icon perahu pinisi memiliki corak visioner/
missioner yang dapat digunakan sebagai pijakan pembangunan.
Meskipun perahu pinisi hanya digunakan menjadi sebuah
simbol, maka seyogyanya arti penting dibaliknya bukan lagi menjadi
jati diri orang Sulsel, melainkan menjadi stigma karya orang lain,
dan tidak diketahui menjadi milik siapa. Namun demikian, Tuhan
telah menakdirkan kepada kita yang memahami konsepsi dari siri
na’ pacce bahwa semangat patriotik, keberanian, kesucian dengan
falsafah bendera merah putih, telah dicerminkan dan dibuktikan
oleh nenek moyang kita, orang Sulsel.
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Seperti halnya karya fenomenal perahu pinisi menjadi
perwujudan kemandirian industri, yang mana pada awalnya tidak
menggunakan paku dalam menghubungkan kayu-kayu dalam proses
pembuatan perahu ini. Disamping itu, karya perahu pinisi, bukan
saja terhenti hanya menjadi hasil produksi serta pemanfaatannya
kala itu dalam bidang perdagangan dunia saja, tetapi juga telah
menjadi simbol patriotik bangsa Indonesia dulu, kini, dan kelak
masa akan datang sebagai harapan sejati.
Saling Menghargai dan Saling Mengangkat
Masyarakat Sulsel sangat sadar dengan prinsip bahwa kita
tidak dapat hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain.
Namun, terkadang prinsip yang kita pegang sering tidak sejalan
dengan prinsip orang lain. Yang akhirnya menimbulkan perasaan
tidak nyaman di hati bahkan kadang sampai terjadi permusuhan atau
persaingan. Apalagi jika kita adalah tipe orang yang sangat ketat
menjaga prinsip. Sebenarnya permasalahan ini sangat mungkin
terjadi pada semua orang, dan masalah ini solusinya ada pada diri
kita masing-masing. Kita tidak mungkin lari dari diri kita sendiri.
Bagi orang Sulsel dengan tipe pemegang prinsip kuat,
permasalahan ini harus segera mendapat perhatian dan fokus mencari
solusinya. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah
kesadaran diri sendiri bahwa kita harus dan wajib merubah diri
sendiri menjadi lebih fleksibel, lebih memprioritaskan untuk lebih
menghargai orang lain bahkan kepada saingan atau musuh. Watak
ini tercermin pada “sipakalebbi”, yang artinya saling memuliakan
posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur kemasyarakatan
dan pemerintahan, dan senantiasa berperilaku yang baik sesuai
dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.
Aktualisasi prinsip sipakalebbi dapat terwujud bilamana kita
bisa meningkatkan kemampuan menghargai orang lain melalui:
Pertama, menghargai orang lain bukan berarti kita menunjukkan
kelemahan. Sejak dahulu, orang masih banyak yang mengajarkan
bahwa sikap penghormatan kepada musuh akan menunjukkan
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kita lemah. Malah sebaliknya, bagi orang Bugis, Makassar dan
Toraja berpandangan, jika kita tetap bisa hormat kepada saingan
kita, kita akan semakin merasa percaya diri, dan tidak ada celah
bagi saingan untuk menjatuhkan kita. Kelemahan sesungguhnya
adalah ketika kita menunjukkan sikap negatif dan melukai perasaan
orang lain. Memang memulai hal ini sangatlah berat, namun jika
secepatnya dimulai, dan dilatih bertahap, maka akan terasa mudah
dan kebiasaan kita menghargai orang lain akan berimbas baik juga
untuk diri kita.
Hal ini sejalan dengan pemikiran orang tua terdahulu yang
selalu menyampaikan nasihat dengan mengatakan pentingnya
“sipakatau”. Makna ini sangat dalam, di mana pentingnya saling
memanusiakan, menghormati/menghargai harkat dan martabat
kemanusiaan seseorang sebagai makhluk ciptaan Allah tanpa
membeda - bedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat
terhadap norma adat/hukum yang berlaku.
Kedua, harus kita saling mengingatkan agar selalu berhati hati dengan ucapan dan tindakan kita, karena jika tidak hati-hati
akan menjerumuskan kita ke perangkap kemarahan terhadap orang
lain. Banyak orang sukses yang bisa menahan amarah, bahkan
berterima kasih kepada saingan dan musuh mereka.
Saling mengingatkan itu penting, karena dapat mencegah
terjadinya kesalahpahaman. Dalam konteks adat Sulsel dikenal
dengan ungkapan sipakainge atau saling mengingatkan satu sama
lain dalam hal kebajikan.
Ketiga, merujuk pada pesan-pesan moral orang Sulsel yaitu,
“ininnawa mitu denre sisappa, sipudoko, sirampe teppaja”, yang
artinya hanya budi baik yang akan saling mencari, saling menjaga,
dalam kenangan tanpa akhir. Karena itu, sikap menghargai orang
lain merupakan nilai manusia yang terbaik didunia, tak ternilai
harganya. Di manapun dan kemanapun kita bepergian, jika kita
selalu bersikap menghormati dan menghargai orang lain, maka hati
orang lain akan terbuka dan akan berbalik menghormati kita.
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Penghormatan tidak dapat dibangun dengan ancaman dan
kekerasan. Ketaatan dan rasa hormat memiliki sesuatu yang sama,
tetapi berbeda. Rasa hormat hanya ada dalam hubungan yang
dibangun di atas saling pengertian dan kebajikan.
Keempat, rasa menghargai dan menghormati, meredam
permusuhan itu patut dilakukan. Jika kita selalu berpikir
“membunuh” atau menjatuhkan pesaing atau musuh atau bahkan
lawan politik, tidak akan pernah ada caranya. Akan selalu muncul
musuh-musuh baru. Manusia adalah makhluk sosial, hidup di dunia
yang beradab harus saling bekerjasama.
Kita semua tahu bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri,
namun sering kita tidak mau menerapkan dalam kehidupan seharihari kita, seperti dalam ungkapan orang Sulsel bahwa: tedong mate
dituju bola na dek na itai, jarum tetdeng dituju bola na tau’e naulle
mita’i, yang artinya kesalahan orang lain dia dapat lihat tetapi
kesalahan sendiri dia tidak nampak. Ungkapan ini menarik untuk
dicermati, karena mengandung makna sebelum mengoreksi orang
lain, lebih awal mengintrospeksi diri.
Masyarakat Sulsel sebenarnya mempunyai adat empati
dan saling mengangkat, bukan sebaliknya saling membunuh
atau menjatuhkan, apalagi dalam menghadapi lawan politik.
Dalam politik juga sesungguhnya lawan itu adalah teman dalam
berdemokrasi.Seperti yang dikenal dalam kebiasaan adat bugis
bahwa matanek pada disoppo maringeng pada ditiwi (orang yang
saling membantu).
Peribahasa ini memiliki artinya bahwa, hidup ini akan terasa
indah manakala di antara sesama mau saling membantu dalam
rangka meringankan beban satu sama lain. Di saat yang satu
mengalami kesusahan, datang yang lain untuk menolong dan
membantu. Di saat yang satu butuh bantuan, datang yang lain yang
rela menolongnya. Sungguh indah bila hal ini selalu terjadi dalam
lingkungan kehidupan masyarakat Sulsel. Bila ada orang lain
yang meminta bantuan kepada kita, akan jauh lebih baik bila kita
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membantunya, tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita.
Namun, jika belum bisa atau belum mampu membantu maka tidak
usah malu dan ragu untuk mengatakan kepada orang yang meminta
bantuan tersebut.
Kebiasaan saling menolong antara sesama dalam hal kebaikan
akan membuat hidup dan kehidupan kita semakin harmonis. Sebab,
ada rasa peduli di antara sesama. Rasa peduli terhadap sesama inilah
yang mampu merobohkan tembok permusuhan dan pertikaian.
Sehingga akan tercipta rasa saling peduli dan memberi antar
sesama, baik dalam suka maupun duka. Seperti pepatah adat bugis
yang mengatakan bahwa pentingnya saling membantu atau dalam
bahasa kiasan bugis disebut mabela tettek silorongi, makawek
sipakalewa (walau bagaimanapun mereka saling membantu).
Harga Diri dalam Konsep Siri Na’ Pacce
Harga diri adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang
dirinya sendiri. Penghargaan diri juga kadang dinamakan martabat
diri atau gambaran diri.16 Secara umum, harga diri juga dimaknai
sebagai nilai diri atau kehormatan diri. Seseorang dikatakan
memiliki harga diri atau kehormatan apabila ia menghargai dirinya
sendiri dan orang lain pun menghormatinya.
Harga diri seseorang tampak dalam perilakunya, baik dalam
bertutur kata maupun tindakannya. Orang yang memiliki harga
diri akan selalu menghargai orang lain seperti menghargai dirinya
sendiri. Ia bersikap rendah hati, tetapi tidak rendah diri.
Orang dapat dikatakan memiliki harga diri apabila ia selalu
berusaha berbuat baik dengan sesamanya, menghormati orang lain,
dan dapat mengendalikan diri. Ia menyayangi orang lain seperti
menyayangi diri sendiri, tidak membiarkan dirinya diinjak-injak
orang, dan tidak membiarkan dirinya terjerumus ke jurang kehancuran.
16 Santrock, J. W. Psikologi Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 112-113
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Ia benar-benar menghormati dirinya dan sesamanya, sebab
ia menyadari bahwa harga dirinya dapat dikembangkan bila
membiasakan diri menghormati dan menghargai orang lain.
Dengan demikian, orang yang tidak mau menghargai dan
menghormati orang lain, pertanda ia lemah harga dirinya. Orang
Sulsel selalu menujung tinggi pentingnya kesetiaan dalam
bermasyarakat demi kehormatan. Prinsip ini tertuang dalam
pesan moral orang Sulsel “laoni mai to siattinglima tositonra ola
tessibelleang”. Yang memiliki makna, marilah kita bergandengan
tangan berjalan seiring tanpa saling mengkhianati dalam
membangun diri.
Dalam lingkungan kehidupan masyarakat Sulsel, harga diri erat
kaitannya dengan konsep “siri” sebagai sistem nilai. Makna “siri”
dalam masyarakat bugis-makassar sangat begitu berarti sehingga
ada sebuah pepatah bugis yang mengatakan “siri pa ranreng,
nyawa pa lao”, yang artinya: “Apabila harga diri telah terkoyak,
maka nyawalah bayarannya.” Begitu tinggi makna dari siri ini
hingga dalam masyarakat Bugis-Makassar, kehilangan harga diri
seseorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh si
pihak lawan bahkan yang bersangkutan sekalipun.
Bagi orang Sulsel, harga diri merupakan hal terpenting agar
nilai dan kehormatan dirinya mendapat tempat tertinggi. Pendekatan
harga diri juga tercermin dari lapisan status yang dimiliki. Sulit
dimengerti ketika berbicara soal harga diri selalu dipersepsikan
sebagi sebuah tindakan yang selalu dijaga sedemikian rupa sehingga
tidak dilecehkan oleh pihak lain.
Dalam kompetisi poltikpun, harga diri menjadi penting. Bila
terjadi kekalahan sesungguhnya bisa menyulut konflik. Pengertian
harga diri ini bila dikaitkan dengan konsep siri na’ pacce harus
dipahami secara kontekstual, karena pengertiannya dapat berbeda
dengan pandangan masyarakat di luar Sulsel.
Bila diurai pengertian konsep Siri Na’ Pacce maka dapat
ditemukan dua suku kata yakni, “siri’ berarti: rasa malu (harga
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diri), sedangkan pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang
berarti: Pedih/Pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi, pacce berarti
semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan
atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan
empati).
Kata Siri, dalam bahasa Makassar atau Bugis, bermakna
“malu”. Sedangkan pacce (Bugis: pesse) dapat berarti “tidak tega”
atau “kasihan” atau “iba”. Struktur siri dalam Budaya Bugis atau
Makassar mempunyai empat kategori, yaitu:
Pertama, Siri’ Ripakasiri’. Adalah siri yang berhubungan
dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat
keluarga. Siri jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk
dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.
Kedua, Siri’ Mappakasiri’siri’. Siri jenis ini berhubungan
dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, “Narekko
degaga siri’mu, inrengko siri’.” Artinya, kalau Anda tidak punya
malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa
malu (siri). Begitu pula sebaliknya, “Narekko engka siri’mu, aja’
mumapakasiri’-siri.” Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan
membuat malu (malu-maluin).
Tiga, Siri’ Tappela’ Siri (Bugis: Teddeng Siri’). Artinya
rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena sesuatu hal.
Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk
membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga
untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana
waktu yang telah ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu
yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati
janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri.
Empat, Siri’ Mate Siri’. Siri yang satu berhubungan
dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis/Makassar,
orang yang mate siri’-nya adalah orang yang di dalam
dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun.
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Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu,
atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup.
Dari keempat kategori ini, menjadi akumulasi dari struktur
siri dan menempatkan kata pacce atau pesse dalam satu kesatuan
makna, yakni terbentuknya suatu budaya (karakter) yang dikenal
dengan konsep Siri Na’ Pacce dalam dalam prinsip kehidupan
orang Sulsel.
Aktualisasi konsep siri na’ pacce ini telah dikembangkan
sebagai nilai dasar dalam budaya politik Bugis-Makassar. Praktek
ini dapat ditemukan dalam enam nilai penting sebagai pegangan
(akkatenningeng) dalam menjalankan pemerintahan daerah di
Sulsel.
Adapun keenam pegangan yang dimaksud:(a) konsisten (ada
tongeng), bahwa seseorang patut dijadikan pemimpin apabila katakatanya dapat dipegang; (b) kejujuran (lempu'), bahwa seorang
raja/pemimpin memelihara kejujuran dan tidak mengambil hak
rakyatnya; (c) ketegasan (getteng), bahwa ketegasan dan keteguhan
pemimpin berpegang pada prinsip pengayom masyarakat; (d)
kepatutan (asittinajang), bahwa seseorang diangkat menjadi
pemimpin berdasarkan kepatutan/ kepantasan, yang berhubungan
dengan kemampuan jasmani dan rohani; (e) saling menghargai
(sipakatau), bahwa dalam interaksi sosial harus saling menghargai;
dan (f) tawakal (mappesona ri pawinruk seuwae), nilai religius
yang menjadi pedoman tindakan manusia dan pertanggungjawaban
kepada penciptanya.
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Bab 4
Kepemimpinan Sulsel dan
Problematikanya
"Pemimpin besar hampir selalu menjadi penyederhana yang
besar, yang dapat menyederhanakan melalui argumen, debat dan
keraguan semata-mata untuk menawarkan kepada semua orang
agar bisa dan mengerti solusi.”
(Colin Powell, 2000)
Sejarah Kepemimpinan Sulsel Modern
Daerah memiliki kedudukan dan peran penting sejak
diterapkannya otonomi daerah di Indonesia pada Era Reformasi.
Praktik sentralisasi dan dominasi oleh Pemerintah Pusat kini telah
berganti menjadi desentralisasi dan dekonsentrasi. Bersandingan
dengan praktik otonomi daerah itu, juga telah diterapkan sistem
pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya
secara langsung. Ini memungkinkan berlangsungnya rekruitmen
politik secara terbuka, kompetitif, dan berdasarkan pilihan politik
konstituen.
Dalam bingkai otonomi daerah dan pemilihan kepala
daerah secara langsung tersebut, “kepemimpinan politik” pada
tingkatan lokal menjadi salah satu faktor penting bagi suksesnya
pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemimpin politik di
tingkat lokal merupakan motor penggerak bagi berjalannya roda
pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembuatan keputusan di
daerah dilakukan oleh pemimpin politik di tingkat lokal tersebut,
khususnya oleh pemimpin politik lokal yang menduduki posisi
suprastruktur politik pada lembaga eksekutif dan legislatif daerah.
Dalam kenyataannya saat ini, praktek otonomi daerah dan
sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menghasilkan
pencapaian kualitas dan kuantitas pembangunan yang tidak seragam
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antara tiap daerah. Ada daerah yang mampu berkembang pesat,
namun ada pula daerah yang hanya mampu berkembang seadanya
dan bahkan ada daerah yang tidak menunjukkan kemajuan berarti
sama sekali. Ini menunjukkan otonomi daerah dan pemilihan kepala
daerah secara langsung menjadi berkah bagi sebagian daerah dan
menjadi problematika serta musibah bagi sebagian daerah lain.
Padahal, masing-masing daerah sebetulnya memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif yang seharusnya dapat diberdayakan
sebagai modal dasar bagi pembangunan di tingkat lokal.
Dalam konteks kepemimpin politik Sulsel modern tidak
terlepas dari karakter kepemimpinan yang dipengaruhi oleh sejarah
kerajaan di masa lalu hingga proses Sulsel menjadi daerah otonom
pada tahun 1960-an. Dinamika sejarah kepemimpinan Sulsel
masa kini sesungguhnya sangat diwarnai oleh nuansa warisan
kepemimpinan masa lalu sehingga menjadi rujukan oleh sejumlah
pemimpin dalam melakukan praktek politik lokalnya cenderung
bergaya aristokrasi yang kemudian melahirkan kekuasaan oligarki
di Sulsel.
Kepemimpinan masa lalu itu tergambar pada kompetisi
politik antara Kerajaan Bone dengan pemimpin Bugis lainnya
yang mewarnai sejarah pemerintahan Sulsel. Ratu Bone sempat
muncul memimpin perlawanan menentang Belanda yang saat itu
sibuk menghadapi Perang Napoleon di daratan Eropa. Namun
setelah usainya Perang Napoleon, Belanda kembali ke Sulsel dan
membasmi pemberontakan Ratu Bone. Sejak abad ke XVI dan
XVII, setidaknya terdapat tiga kerajaan besar yang berpengaruh
luas di Sulsel yaitu kerajaan Luwu, Gowa dan Bone, yang telah
mencapai kejayaan pada masa tersebut. Ketiga kerajaan ini telah
menunjukkan kegigihannya dalam setiap perlawanan melawan
penjajah yang terhitung sejak tahun 1905-1906.
Pada tahun 1905, Belanda juga berhasil kembali menaklukkan
Tana Toraja, sehingga perlawanan di daerah ini terus berlanjut
hingga awal tahun 1930-an hingga tercapainya kemerdekaan 1945.
Karena itu tidak mengherankan kalau para pemimpin Sulsel dalam
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perebutan kekuasaan cenderung melakukannya dengan pendekatan
geopolitik berdasarkan cluster kerajaan. Pemimpin yang lahir di
Sulsel lebih banyak mengerucut pada kelompok etnis Bugis dan
Makassar yang basisnya meliputi bekas wilayah kekuasaan masingmasing kerajaan yang ada sebelumnya.
Dilihat dari sejarah kepemimpinan di Sulsel diawali pada
kepemimpinan Gubernur yang mencakup Pulau Sulawesi. Pasca
merdeka gubernur pertama Sulawesi dipimpin oleh DR. G.S.S.J.
Ratulangi (1945 – 1949). Dan pada saat Undang-undang (UU)
Nomor 21 Tahun 1950, di mana provinsi ini kembali dikukuhkan
menjadi provinsi Administratif Sulawesi sehingga kepemimpinan
berlanjut secara berturut-turut oleh B. W. Lapian (1950 – 1951), R.
Sudiro (1951 – 1953), A. Burhanuddin (1953), Lanto Dg. Pasewang
(1953 – 1956) dan terakhir A. Pangerang Pettarani (1956 – 1959).
Pada tahun 1960 dikeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 di mana
daerah ini dilebur menjadi daerah otonom Sulsel dan Tenggara.
Dalam perkembangannya, terjadi perubahan lagi dengan
dikeluarkannya UU Nomor 13 Tahun 1964, di mana dilakukan
pemisahan dari daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara
menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan, kemudian terus
disempurnakan dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Semenjak tahun
1960, kepemimpinan poltik baru Sulsel di mulai dengan diawali
oleh gubernur pertama A. A. Rivai (1960 – 1978) dan dilanjutkan
Ahmad Lamo (1966 – 1978), Andi Oddang (1978 – 1983), Prof.
Dr. A. Amiruddin (1983 – 1993), H. Z. B. Palaguna (1993 – 2003),
H. M. Amin Syam (2003 – 2008), Ahmad Tanribali Lamo Pejabat
Gubernur Sementara (2008), dan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH,
M.Si, MH (2008 – 2018).
Dari sejumlah gubernur yang memimpin Sulsel sejak tahun
1960, terdapat 6 orang pemimpin yang berlatar belakang milter/
TNI yakni; A.A. Rivai, Andi Oddang, H.Z. B. Pallaguna, H.M.
Amin Syam, dan Ahmad Tanribali Lamo, 1 orang akademisi/dosen
yakni A. Amiruddin, serta 1 orang birokrat/politisi yakni Syahrul
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Yasin Limpo, yang juga kebetulan ayahnya seorang purnawirawan
TNI. Demikian hal secara etnisitas, terdapat 5 putra bugis yakni,
A.A. Rivai, H. Z. B. Pallaguna, H.M. Amin Syam, (Bone), Andi
Oddang (Barru) dan A. Amiruddin (Wajo), semantara rumpun
turunan bugis lainnya yakni Ahmad Lamo maupun Ahmad Tanri
Bali Lamo (Enrekang).
Kepemimpinan Sulsel secara bertahap mulai berubah dengan
ditandainya gaya dan corak kepemimpinan putra dan etnik
Makassar (Gowa) yakni Syahrul Yasin Limpo. Era kepemimpinan
Syahrul Yasin Limpo tergolong mengalami banyak perubahan
secara transformasional karena dihadapkan pada momentum
pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun
2005 dan bertepatan di era otonomi daerah. Disamping itu, yang
bersangkutan adalah seorang birokrat yang pernah meniti karier
dari bawah hingga menjadi elit puncak penguasa pada politik lokal
Sulsel. Karier birokrasinya juga dilengkapi dengan karier politik di
mana pernah memimpin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulsel.
Karena dari sejumlah pemimpin yang pernah ada, mengalir banyak
darah militer sebagai Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo adalah
gubernur yang pertama kali dipilih secara langsung dan datangnya
dari seorang birokrat asli.
Meskipun produk hasil pemilihan kepala daerah secara
langsung lebih menekankan pada upaya mencari pemimpin yang
berkualitas dengan proses yang demokratis, tetapi kemudian dalam
pemilihan kepala daerah secara langsung juga memberikan peluang
bagi pelaksanaan proses demokrasi lokal serta menguatnya politik
lokal bahkan membangunkan kembali politik kekerabatan seperti
yang kita kenal dalam struktur dan perilaku politik di Sulsel. Hal
ini juga seiring dengan ditandainya kelahiran pranata politik baru
ditingkat lokal yang memungkinkan keterlibatan secara menyeluruh
dari segenap elemen masyarakat termasuk elemen kerabat keluarga
yang berbasis jaringan patron-klien dalam proses pemilihan kepala
daerah.

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Kepemimpinan Sulsel dan Problematikanya

65

Di tinjau dalam pendekatan teori, menurut Schumpeter dalam
Amirudin dan A. Zaini Bisri: proses demokratisasi lokal terjadi
manakala di daerah lahir pranata politik, yang memungkinkan
terciptanya tiga situasi yaitu (1) political equality, (2) local
accuntability, dan (3) local response. Tiga situasi ini tentunya
perlu mendapat perhatian, apabila terjadi ketidakmampuan dalam
mengontrol secara politik dapat memimbulkan permasalahan atau
sebaliknya dapat menguatkan kualitas proses politik dan demokrasi
pada tingkat lokal.
Secara realitas dalam masyarakat, sejak dilaksanakan pemilihan
kepala daerah secara langsung, pada 1 juni 2005, memunculkan
beberapa permasalahan. Permasalahan yang menonjol yaitu,
pertama, dilihat dari perilaku kepala daerah setelah terpilih adalah
akan terciptanya kepala daerah yang meng-ego-kan kekuasaan.
Hal ini disebabkan kerena kepala daerah merasa telah diberikan
kekuasaan secara penuh oleh rakyat, sehingga memunculkan
fenomena kepala daerah dalam melakukan perombakan atau tukar
pasang perangkat daerah/pejabat daerah yang disesuaikan dengan
kepentingan politik seorang kepala daerah bersama dengan elit
politik di daerah.
Kedua, memunculkan pola rekrutmen calon kepala daerah
dalam nuansa partai politik yaitu kepala daerah hanya dicalonkan
melalui partai politik, sebagaimana di- atur dalam Pasal 59 UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 yang telah di cabut oleh Mahkamah
Konstitusi dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005
tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian
kepala daerah.
Hal ini di pandang bahwa dampak dari penyelengaraan pilkada
langsung sesungguhnya dapat memunculkan otoritarianisme,
oligarki, dan kapitalisme dalam pilkada. Otoriatarianisme muncul
sebagai konsekuensi pemilihan secara langsung yang memberikan
legitimasi penuh dan kuat kepada kepala daerah terpilih. Sedangkan
fenomena kapitalisme terjadi akibat kombinasi faktor legal dan
pendekatan pragmatis yang di tempuh para kandidat kepala daerah.
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Dihadapkan dengan kepemimpinan Sulsel modern,
kecenderungan ini sempat merambah dan melanda proses politik
di Sulsel. Namun karena desakan dan kontrol publik yang cerdas
dan kritis, secara gradual pola kepemimpinan transformasional
mulai muncul. Berbeda pada kepemiminan sebelumnya yang
masih diwarnai dengan pendekatan “kepemimpinan situasional”.
Arti kepemimpinan situasional di sini adalah gaya kepemimpinan
yang selalu menyesuaikan dengan zamannya, dengan tahap
perkembangan masyarakatnya dan sejauh mana kesiapan
masyarakatnya menerima sistem dan budaya politik yang sudah
ada. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan
proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi seperti halnya
pada era Orde Baru dan pada era terjadi transisi politik di era Orde
Reformasi.
Kepiawaian dan gaya pemimpin yang di miliki oleh masyarakat
Sulsel saat ini, tentunya perlu di apresiasi karena kemampuannya
untuk mengakomodir kepentingan rakyat melalui realisasi ideidenya antar lain pendidikan dan kesehatan gratis. Kecenderungan
lebih hanya menjawab model “kepemimpinan birokrasi” ala
konsep civilian government, yakni birokrasi yang memperjuangkan
kepentingan masyarakat sipil (civil society).
Menurut Ernest Gellner, terdapat empat hal yang harus
dilakukan yakni, pertama, birokrasi mampu menciptakan
tatanan sosial tanpa melalui pemaksaan. Maksudnya bahwa
proses demokratisasi mengalami penguatan yang dilakukan oleh
masyarakat yang berkesadaran non-hegemoni. Kedua, birokrasi
pemerintahan yang mampu memenuhi perannya sebagai penjaga
perdamaian diatas berbagai kepentingan besar. Birokrasi tidak
boleh terlibat dalam conflict of interest agar mampu menjadi pelayan
bagi kepentingan publik. Ketiga, adanya regulasi pemerintah yang
menjamin kebebasan dan hak-hak kewargaan, sehingga mampu
menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari
eksploitasi dan penindasan. Keempat, pemerintah tidak melakukan
proses dominasi dan atomisasi masyarakat.
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Merujuk dari empat hal tersebut, di nilai kepemimpinan politik
di Sulsel hari ini mencerminkan “kepemimpinan birokrasi” yang
lahir dari kemampuan intra-personal pemimpin dan kombinasi
“kepemimpinan transformasional”, karena adanya faktor
tekanan dari pihak eksternal, yakni masyarakat. Secara birokrasi,
memandang dari sudut latar dan kebiasaan birokratis yang berkuasa
memiliki gaya kepemimpinan yang selalu mengikuti setiap alur
prosedur dan melakukan tanggung jawab rutinnya, sehingga sedikit
ruang bagi masyarakat untuk melakukan inovasi karena semuanya
sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi
oleh setiap lapisan. Sementara, gaya kepemimpinan baru mulai
hadir ketika baru masuk pada masa pemerintahan kedua setelah
diterapkannya pemilihan kepala daerah langsung dan kuatnya arus
konsolidasi demokrasi.
Hal ini tercermin, pada gaya kepemimpinan politik yang
dikembangkan dapat menginspirasi perubahan positif pada
masyarakat. Corak kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo yang
memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses termasuk
dalam hal membantu para masyarakat untuk mengatasi kebutuhan
dasarnya. Syahrul Yasin Limpo yang kental dengan kehidupan
birokrasi mulai tergerus dan berpindah pada gaya perubahan atau
transformasional terjadi pada saat mendekati akhir masa jabatannya.
Kecenderungan ini terlihat ketika semangat yang positif para
birokrat dan instrumen pemerintahan daerah Sulsel mempunyai
semangat yang lebih enerjik dalam memberikan kepedulian
terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun kini di akui belum
sepenuhnya membentuk pembangunan secara merata.
Demikian halnya, pencapaian kualitas dan kuantitas
pembangunan di tingkat lokal Sulsel tidak terlepas dari adanya
pengaruh faktor kapasitas kepemimpinan, pemahaman aspek
hukum tata negara dan hukum administrasi negara, serta manajemen
pemerintahan dan pembangunan daerah.
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Kekuasaan Lokalistik, Paternalistik dan Dinasti
Kekuasaan lokal merupakan representasi lokasi kekuasaan,
atau oposisi terhadap kekuasaan terletak pada level yang lain pada
region atau negara bangsa. Lokal menyediakan basis di mana
kepentingan bersama dinegosiasikan dengan pemerintah daerah
atau pemerintah nasional. Singkatnya lokal di sini menyangkut
di mana kekuasaan tersebut diletakkan. Karena itu, kekuasaan
yang lokalistik identik dengan rezim lokal yang diartikan sebagai
kompleksitas bekerjanya, institusi, aktor, sumber daya dan strategi
politik yang digunakan oleh para pelaku politik lokal dalam
memengaruhi maupun merespons kebijakan yang menyangkut
urusan publik.
Melihat kekuasaan “politik lokalistik” di Sulsel erat hubungan
dengan kompleksitas dari bekerjanya institusi, aktor, sumber daya
di lokal tersebut atau dapat pula diekspresikan dalam tindakantindakan yang terkait pengelolaan urusan publik di mana yang
informal memiliki akses yang stabil terhadap sumber daya institusi
sehingga dapat terlibat dan punya peran yang berkelanjutan dalam
proses kebijakan yang menyangkut urusan publik.
Kekuasaan lokalistik nampaknya terjadi mulai dari level
kekuasaan provinsi hingga kabupaten dan kota di wilayah tersebut
tidak banyak memberi potensi yang baik untuk memajukan proses
demokratisasi di tingkat lokal. Hal ini terjadi karena banyak
dipengaruhi oleh banyak faktor terkait dengan “rezim lokal”,
yang mana sangat ditentukan oleh karakter masyarakatnya yang
paternalistik dan elemen nilai dalam aspek informal.
Kekuasaan lokalistik dalam prakteknya selalu dihubungkan
dengan “orang kuat” atau strongmen dalam politik lokal. Orang
kuat yang dimaksud adalah elit politik lokal yang sangat mungkin
memperoleh pembatasan (constraining) atau pemberdayaan
(enabling) dari struktur (structure). Struktur yang berbeda oleh
elit politik lokal yang berasal dari berbagai kalangan. Elit politik
lokal dari kalangan tertentu dapat memberi makna struktur yang
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ada sebagai pembatasan; namun bagi elit politik lokal dari kalangan
berbeda struktur tersebut dimaknai sebagai pemberdayaan.
Adapun elit politik lokal yang dimaksud adalah mereka yang
menduduki posisi jabatan politik di ranah lokal. Perjalanan sejarah
mencatat bahwa posisi mereka sebagai elit politik lokal mengalami
“pasang naik” dan “pasang surut” paralel dengan perubahan yang
terjadi. Mereka yang pada rentang waktu tertentu mengalami
pembatasan dari struktur yang ada, berubah nasibnya menjadi
mengalami pemberdayaan pada kurun waktu yang lain. Demikian
pula ada di antara mereka yang semula mengalami pemberdayaan
berubah menjadi mengalami pembatasan dari struktur.
Bagi masyarakat awam dan pedesaan Sulsel memandang
bahwa eksistensi “orang kuat” sangat menentukan. Orang kuat yang
di maksud adalah orang-orang atau keluarga yang mendominasi
dunia politik dan ekonomi sehingga di pandang sebagai orang yang
mempunyai status sosial yang berbeda berdasarkan atas keturunan
maupun kekuatan yang menguasai sumber daya. Sejumlah individu
ditempatkan pada status sosial yang lebih tinggi berdasarkan atas
kedekatan hubungan kekerabatan mereka dengan tokoh mitologis
yang juga dikenal dengan nama “To Manurung”.
Kelompok ini adalah mereka yang menguasai sumbersumber daya tertentu berdasarkan atas “sejarah” kedatangan atau
hubungan kekerabatan mereka. Perbedaan status sosial ini telah
membuat masyarakat kemudian terlihat seperti sebuah masyarakat
yang terkotak-kotak yang mempunyai lapisan struktur sosial yang
berbeda-beda. Masing-masing lapisan sosial terdiri dari individu
dengan status sosial yang kurang lebih sama. Mereka yang memiliki
“darah” to manurung ditempatkan dalam lapisan sosial yang tinggi
dan jika bukan yang tertinggi dalam masyarakat maka hanya
dianggap paling pantas untuk menempati kedudukan-kedudukan
yang ada dalam sistem politik yang berlaku.
Di antara mereka yang berasal dari lapisan sosial yang kurang
lebih sama terlihat untuk menjalin hubungan perkawinan. Di
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masa lampau, hal ini telah membuat masyarakat terbagi menjadi
beberapa lapisan berdasarkan atas “kemurnian darah” keturunan To
Manurung yang di anggap mengalir dalam diri masing-masing
individu tersebut.
Di daerah pedesaan masa kini kecenderungan ini telah
menghasilkan pelapisan-pelapisan sosial baru berdasarkan atas
pekerjaan atau status sosial tertentu, seperti misalnya lapisan
“pegawai”, “guru”, “haji”, “pengusaha” dan sebagainya, dan tinggirendahnya kedudukan sosial seseorang berdasarkan atas tempatnya
dalam sistem pelapisan sosial yang ada sangat menentukan
legitimasi mereka untuk menempati kedudukan tertentu dalam
sistem politik yang ada.
Pandangan masyarakat seperti ini telah membuat posisiposisi dalam sistem politik yang ada tetap hanya “pantas” diduduki
oleh individu-individu yang berasal dari lapisan sosial tertentu,
terutama yang berasal dari kalangan bangsawan. Asumsi bahwa
dalam sistem demokrasi suatu jabatan politik terbuka untuk siapa
saja tidak sepenuhnya berlaku di sini. Mereka yang berasal dari
lapisan sosial tertentu yang menurut tradisi dianggap tidak atau
kurang pantas menguasai kedudukan tertentu akan sangat sulit
mendapatkan dukungan dari masyarakat jika mereka berkeinginan
menempati kedudukan tersebut.
Dalam kondisi sosial-budaya seperti di atas, pemahaman
mengenai proses demokratisasi yang berlangsung di Sulsel tidak
akan tepat jika tidak memerhatikan sistem pelapisan tradisional
yang pernah ada serta kekuatan nilai-nilai yang mendasari sistem
pelapisan tersebut sebagai perangkat pedoman untuk berperilaku
dan bertindak dalam masyarakat.
Kondisi ini tentu menjadikan keberadaan dan kekuatan
perangkat nilai-nilai pelapisan tradisional ini tidak sama antara
daerah satu dengan daerah yang lain. Dugaan sementara yang
masih perlu di teliti lebih lanjut kebenaran empirisnya adalah
bahwa di daerah-daerah di mana pernah terdapat kerajaan-kerajaan
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atau sistem politik tradisional yang cukup kokoh, kehadiran “kaum
bangsawan” akan masih terlihat jelas, dan mereka merupakan
lapisan sosial atau “orang kuat” yang di anggap pantas untuk
menempati posisi-posisi dalam sistem politik yang berlaku.
Proses demokratisasi politik yang tengah berlangsung di
Sulsel sangat perlu di nilai berdasarkan hubungannya pandangan
masyarakat mengenai sistem pelapisan sosial mereka. Di daerah
di mana sistem pelapisan tradisional masih di kenal dan menjadi
salah satu bentuk organisasi sosial yang jelas, proses demokratisasi
yang tengah berjalan disitu perlu di pantau secara seksama, karena
bukan tidak mungkin berbagai proses politik yang pada sisa luarnya
terlihat demokratis, ternyata sisi dalamnya, yaitu perangkat nilai
serta pandangan hidup yang mendasarinya tidak menunjukkan ciriciri demokrasi.
Karena itu, untuk memuluskan pergulatan kekuasaan politik
dan melanggengkan kekuasaan, pendekatan paternalistik dan
pembangunan politik dinasti masih terus berlangsung. Pengertian
kekuasaan dan pendekatan paternalistik di sini adalah suatu sistem
yang di bangun oleh orang yang terhitung kuat dan mempunyai
derajat sosial yang tinggi. Pendekatan ini menempatkan penguasa
atau pimpinan sebagai pihak yang paling dominan.
Paternalisme ini tumbuh sumbur di daerah karena dipengaruhi
oleh kultur feodal yang sebagian besar wilayah semula merupakan
daerah bekas kerajaan. Wilayah-wilayah seperti Bone, Gowa
dan Luwu adalah bekas kerajaan yang mempunyai sistem nilai,
norma, dan adat kebiasaan yang selalu menjunjung tinggi dan
mengagungkan penguasa sebagai orang yang harus dihormati
karena mereka telah memberikan kehidupan dan pengayoman bagi
warga masyarakat.
Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan kekuasaan
ini banyak dipengaruhi oleh budaya yang bersifat yang hierarkis
dan tertutup yang menuntut seseorang untuk pandai menempatkan
diri dalam masyarakat. Pada budaya ini terdapat nilai tentang
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pentingnya peranan atasan dalam memberikan perlindungan
terhadap bawahan. Perlindungan yang diberikan oleh atasan atau
pimpinan berwujud status dan pangkat, yang kedua atribut tersebut
merupakan hak istimewa bagi seorang bawahan yang kemudian
menentukan status sosial seseorang di mata masyarakat.
Sementara dalam konteks pembangunan “dinasti politik”, masih
sulit untuk dihindari karena kekuasaan lokalistik dan paternalistik
yang masih tetap menguat. Pada dasarnya, sistem dinasti politik
adalah merupakan strategi politik yang dibuat ataupun dibangun
untuk tetap memperoleh dan mendapatkan kekuasaan. Harapannya
dengan menggunakan sistem dinasti politik, kekuasaan dapat
diwariskan kepada keturunan ataupun keluarga. Sistem dinasti
politik ini dapat dilihat dan ditelaah melalui dua aspek konotasi
positif maupun negatif. Masing masing konotasi memiliki kekuatan
dan kelemahan.
Mencermati sistem kepemimpinan di daerah, pada umumnya
memiliki sistem kepemimpinan kesukuan dan kekerabatan,
sehingga tidaklah menjadi hal yang aneh ketika sistem politik
dinasti masih tetap eksis. Sejarah menunjukkan bahwa sistem dinasti
pada kelompok ataupun golongan tertentu di manapun di wilayah
Indonesia, khususnya di Sulsel cukup efektif dalam mengendalikan
rakyatnya. Sebagai salah satu contoh, suku-suku di Indonesia yang
mempunyai sejarah kerajaan yang pernah sukses adalah Kerajaan
Bugis-Makassar. Sehingga menjadi inspirasi dalam pembentukan
watak kepemimpinan dinasti terus menjadi pilihan.
Dinasti politik pada dasarnya memiliki pola perebutan pucuk
pimpinan yang akan dimiliki ataupun ditempati berdasarkan garis
keturunan atau yang sering disebut politik regenerasi berdasarkan
ikatan genealogis dan kekerabatan. Bila “kebetulan” generasi
pemilik kekuasaan adalah generasi yang memang kompeten dan
mumpuni, maka sistem perpolitikan dinasti akan sangat membantu
mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari rakyat.
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Masyarakat yang dipimpin secara langsung dan tidak langsung
memberikan penuh kepercayaan kepada dinasti pemimpin mereka,
tidak memandang pantas atau tidak dalam memimpin. Kekuatan
dari sistem politik dinasti adalah, apabila sudah dipercaya ataupun
masyarakat telah memiliki keyakinan pada satu garis keturunan
tertentu, maka pengendalian ataupun pengaturan terhadap sistem
sosial dapat di lakukan dengan mudah. Kondisi sosial masyarakat
menjadi bagian yang menyatu dengan sistem kekerabatan
kepemimpinan tersebut.
Sedangkan, sistem politik dinasti dapat mengandung konotasi
negatif ketika sistem perpolitikan tersebut dipadu-padankan pada
pengambilan kekuasaan. Makna kepemimpinan bukan lagi menjadi
hal krusial pada sistem dinasti dengan konotasi negatif. Hal
terpenting adalah bagaimana menjaga keutuhan kekuasaan pada
generasi yang sama. Di Indonesia, kondisi ini sudah banyak terjadi
dan ironisnya pada seluruh lapisan pemerintahan mulai tingkat
daerah hingga tingkat nasional
Banyaknya para pemilik kekuasaan yang masih belum rela
apabila “trah” kekuasaannya dipindah tangankan pada orang lain
bukan dari generasinya membuat politik dinasti tetap berkembang
pesat. Yang menjadi menarik adalah, mengapa masyarakat yang
seharusnya memegang kekuasaan tertinggi hanya bisa mengikuti
permainan politik dinasti.
Penyebab utamanya adalah karena sistem perpolitikan di
Indonesia masih memungkinkan atau bahkan memfasilitasi untuk
membenarkan sistem perpolitikan dinasti. Kondisi ini menjadi
lumrah apabila suatu partai politik yang didirikan ataupun dimotori
oleh individu tertentu, maka secara tidak langsung generasi dari
individu tersebut secara mudah mendapatkan kekuasaan.
Dilema Politik Kekerabatan
Hingga kini, hubungan antara sistem kekerabatan dengan
berbagai gejala sosial-budaya lain dalam masyarakat Sulsel menjadi
dilema dalam politik. Hal ini karena masih menguatnya kekuasaan
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yang berbasis pada patron-klien. Padahal yang seperti kita ketahui,
nilai-nilai dasar demokratisasi tidak sejalan dan bahkan berlawanan
dengan nilai-nilai kekerabatan.
Situasi ini beralasan karena nilai-nilai demokrasi tidak
membolehkan seseorang menempatkan kerabat pada jabatan
tertentu bilamana kerabat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat
yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sementara, nilai
kekerabatan menekankan pentingnya seseorang mengutamakan
kerabatnya dibanding mereka yang bukan kerabat, meskipun
kerabat ini tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan
disepakati bersama.
Dalam kaitannya dengan aktivitas politik, nilai-nilai demokrasi
yang diberlakukan pada sebuah sistem politik tidak akan selalu
dapat mengalahkan kekuatan nilai-nilai kekerabatan yang lebih
mengutamakan kerabat sebagai pihak yang pertama-tama harus
ditolong jika terjadi perselisihan, kecelakaan, atau persaingan.
Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan,
nilai-nilai demokrasi yang baru tidak selalu merupakan nilainilai yang dianggap lebih menarik dan penting, bahkan seringkali
dianggap lebih buruk karena mendatangkan anarki. Terdapat
persepsi bahwa demokrasi adalah proyek nasional yang berlaku
tunggal yang harus menyeragamkan masyarakat, padahal secara
struktur sosial dan budaya berbeda di setiap lapisan masyarakat di
Indonesia.
Oleh karenanya, nilai-nilai demokrasi ini tidak akan sertamerta menjadi perangkat nilai yang diterima sebagai landasan
untuk diwujudkan berbagai perilaku dalam berbagai situasi dan
arena sosial. Disinilah proses demokratisasi biasanya mengalami
kendala yang serius khususnya di tingkat lokal-daerah.
Sebagai sebuah wilayah di mana nilai-nilai kekerabatan masih menjadi pedoman utama warga masyarakat dalam berinteraksi sosial, masyarakat Sulsel pada umumnya lebih mementingkan
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nisasi yang pada dasarnya tidak begitu mereka pahami maknanya
dan efeknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Terkadang
berbicara tentang ideologi partai, bagi sebagian masyarakat Sulsel
merupakan sesuatu yang asing dan masih sulit dimengerti.
Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kehadiran berbagai
macam partai yang seharusnya dianggap sebagai indikator
penting dalam proses demokratisasi ternyata tidak begitu banyak
membantu mempercepat kehidupan politik yang lebih demokratis.
Apalagi masih banyak partai yang belum dewasa, pragmatis
dan transaksional. Realita ini semakin mendorong menurunnya
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sehingga
pendekatan hubungan kekerabatan masih lebih unggul dalam
proses politik. Indikasi ini digambarkan pada pemilihan kepala
daerah melalui jalur independen masih menjadi opsi penting untuk
meraih kekuasaan.
Advokasi Pembangunan Politik
Pembangunan juga hanya mengarah pada sektor ekonomi,
namun pembangunan juga tidak terlepas dari adanya sistem
politik. Pelaksanaan pemilu secara teratur selama Orde Baru dan
Reformasi menunjukkan perkembangan demokrasi. Pembangunan
di bidang politik ini memberikan kepercayaan kepada bangsa
Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh sesuai yang
diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila.
Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak
hanya dipengaruhi oleh situasi politik yang ada di tingkat Pusat,
tetapi dipengaruhi juga oleh adanya pembangunan politik di tingkat
Daerah. Keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis
perlu didukung oleh pemerintahan yang bersih dari praktek Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara
optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran dari berbagai
informasi untuk menjelaskan hasil-hasil kemajuan pembangunan.
Pembangunan politik di daerah diharapkan tumbuh dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat secara simultan agar
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dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya
sistem politik yang mampu mengedepankan kedaulatan rakyat,
demokrasi, dan keterbukaan. Adapun pembangunan politik
yang harus direspons oleh daerah adalah mendorong program
perbaikan struktur politik dengan cara meningkatkan alokasi
nilai-nilai yang bersifat otoritatif seperti, dengan mengoptimalkan
distribusi dan penggunaan kekuasaan secara demokratis. Selain itu
mengembangkan program peningkatan kualitas proses politik serta
program pengembangan budaya politik.
Program perbaikan struktur politik merupakan program
pembangunan yang bertujuan untuk menyempurnakan regulasi
atau peraturan daerah sesuai dengan dinamika kehidupan politik
lokal maupun nasional, serta aspirasi masyarakat dalam mencermati
perkembangan lingkungan strategis, mengembangkan institusi
politik demokrasi, dan mewujudkan netralitas aparat sipil negara,
polisi dan militer, serta mewujudkan mekanisme pelaksanaannya.
Program peningkatan kualitas proses politik merupakan
program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatkan kualitas partaipartai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta partisipasi politik
rakyat. Dengan adanya program ini dapat mewujudkan pilkada atau
pemilu yang demokratis dan transparan, serta dapat mewujudkan
sistem kaderisasi dan mekanisme kepemimpinan daerah yang
transparan sehingga dapat tersedianya fasilitas penyaluran aspirasi
masyarakat.
Program pengembangan budaya merupakan program
pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya,
meningkatkan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol politik
masyarakat, serta membangun karakter bangsa yang kuat untuk
menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu,
rukun, damai, demokratis, dan sejahtera.
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Selain dari adanya pembangunan politik di daerah,
pemerintah mempunyai peran penting yang sangat menentukan
terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan umum
dan pembangunan. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan
adalah melalui pelaksanaan program pengawasan aparatur negara,
program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program
peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program peningkatan
kapasitas SDM.
Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan politik di
Provinsi Sulsel tidak hanya dibutuhkan dari adanya pembangunan
politik yang mengandalkan masyarakat, tetapi juga harus bertumpu
pada peran penting pemerintah khususnya orang orang yang
memegang fungsi otoritas tertinggi di pemerintahan daerah. Selain
itu, diperlukan adanya komunikasi, informasi, dan media massa
sebagai sarana sosialisasi agara dapat mendorong pembangunan
sistem politik yang demokratis. Ini menjadi penting karena
berkaitan erat dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
dan memperkuat demokrasi. Dari indikator-indikator inilah
pembangunan politik di daerah akan menghasilkan pembangunan
yang demokratis dan sejahtera, sehingga terwujudlah aspirasi
masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan politik
secara menyeluruh baik di tingkat lokal maupun nasional.
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Bab 5
Paradoks Pembangunan Sulsel
"Ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi dalam
pembangunan, bukan saja kesenjangan akan ekonomi dan
keadilan di berbagai wilayah, tetapi juga telah menimbulkan
krisis moral pada tingkat yang kritis, hal ini karena pembangunan
hanya dilihat dari aspek ekonomi dan hegemoni kekuasaan saja,
padahal etika dan moral yang seharusnya menjadi pedoman
pembangunan justru dibelakangkan.”
(Philip Quarles van Uppord & Ananta Kumar Giri, 2003)
Kondisi Sosio-Ekonomi Masyarakat
Sepanjang perjalanan menjelajahi Sulsel dalam kurun tiga
tahun terakhir (2015-2018), saya melihat ketimpangan sosial
semakin melebar di setiap daerah. Kabupaten yang disangka
makmur, ternyata menyimpan banyak cerita kelam. Pembangunan
mega-mega proyek serta keindahan ibukota, tidak dibarengi dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Malah banyak keluarga miskin yang kehilangan haknya untuk
mendapatkan subsidi pemerintah. Modusnya pun sama di setiap
daerah, umumnya terjadi pada kasus distribusi beras pra-sejahtera
atau dulu dikenal dengan nama beras miskin atau raskin. Nama
keluarga miskin dicoret dari daftar warga miskin lalu digantikan oleh
keluarga mampu, yang notabene tidak sepantasnya mendapatkan
bantuan pemerintah.
Ada pula keluarga miskin yang sejak awal memang tidak
pernah memperoleh bantuan sepersen pun dari pemerintah daerah.
Seperti yang dialami oleh keluarga Aris (50 th), transmigran asal
Jawa yang hidup bertetangga dengan Rumah Jabatan Bupati Luwu.
Di gubuk yang hanya beralas tanah berdinding tripleks bekas,
Aris dan keluarganya hidup dalam kondisi yang memprihatinkan
bersama dengan tumpukan sampah hasil memulungnya.
Paradoks Pembangunan Sulsel
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Ada juga Handayani (34 th), seorang janda beranak satu di
Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kabupaten Luwu Utara.
Sebagai guru ngaji di desa setempat, Handayani tidak pernah
sekalipun mendapatkan bantuan pemerintah daerah termasuk
insentif guru ngaji. Nasibnya tak jauh beda dengan Nenek Wangi
yang tinggal sebatangkara di Jl Peda-Peda, Kelurahan Ponjalae,
Kota Palopo.
Atau Nenek Dania (85 th) warga Desa Dandang, Luwu
Utara, yang sudah puluhan tahun hidup sebatangkara di gubuk
reot berukuran 2x3 setelah ditinggal mati suaminya. Satu-satunya
pekerjaan Dania adalah menyapu halaman rumah tetangga dengan
honor Rp 10 ribu per bulan. Dania tidak punya anak dan semua
saudaranya telah meninggal dunia.
Kondisi malang juga dialami Nenek Sawe (80 th), warga Jalan
Gajah Kelurahan Maccorawalie, Pinrang. Puluhan tahun hidup
sebatangkara dan mengandalkan belas kasihan tetangga. Tinggal di
gubuk kecil berdinding seng bekas dan beralaskan tanah, membuat
Nenek Sawe terkadang makan tanah jika tak mampu lagi menahan
lapar. Mirisnya, tak jauh dari rumahnya, seorang pejabat Anggota
DPRD hidup berlebihan di istana besarnya.
Tidak jauh berbeda dengan kehidupan Kakek Daraba (57 th),
yang hidup sendiri dalam gubuk berukuran 2x4 meter di Kelurahan
Juppandang, Enrekang. Bertetangga dengan hotel mewah tidak
membuat kondisi Kakek Daraba membaik. Gubuknya tetap
berlantai tanah berdinding kain dan tidur beralas karton bekas.
Adapula Daeng Papi (65 th), warga miskin yang bermukim di
Jalan Abdul Jalil Sikki, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
Sudah tiga tahun Daeng Papi hidup sebatang kara di gubuk reot
berukuran 3x4 pasca ditinggal mati ibunda tercinta.
Kemiskinan juga dialami pasangan Ronda serta isterinya
Manisi di Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
Atau Pelu Perinding bersama istrinya Natalia Sarunggu
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di Dusun Rante Bone, Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara yang
hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Ada pula pasangan suami-isteri Basri (50 th) dan Sia (50 th) di
Amassangang Timur, Kelurahan Laleng Bata, Kabupaten Pinrang.
Pasutri yang tinggal bersama dua anaknya itu, Akbar (18 th) dan
Resky (16 th), bertahan hidup di gubuk berukuran 3x6 meter
persegi. Dan masih banyak keluarga miskin lainnya yang tidak
sempat disebutkan satu per satu dalam buku ini.
Potret di atas hanya bagian kecil dari kehidupan warga miskin
di Sulsel yang sempat terekam oleh media massa dan menjadi viral
di sosial media. Data sesungguhnya jauh lebih besar dari yang kita
jumpai melalui perangkat teknologi saat ini. Ibarat gunung es yang
terlihat kecil di atas permukaan air laut, namun sebenarnya teramat
besar jika dilihat secara utuh.
Jika kita cermati lebih jauh, kondisi sosial dan ekonomi
masyarakat Sulsel sesungguhnya sudah berada di titik nadir. Hanya
saja pemerintah dan masyarakat seperti sama-sama menutup mata
terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitar mereka.
Menurut data BPS, jumlah masyarakat Sulsel yang hidup
dibawah garis kemiskinan tak pernah bergeser dari angka 9-10
persen. Angka yang notabene cukup besar dan seharusnya bisa
dikurangi dengan program-program pembangunan yang berpihak
kepada rakyat kecil.
Data terakhir, per September 2017 jumlah penduduk miskin di
Sulsel sebesar 825,97 ribu jiwa atau sekitar 9,48 persen dari total
8,6 juta penduduk. Jumlah ini bertambah dibanding data Maret
2017 di mana penduduk miskin Sulsel masih berada diangka 813,07
ribu jiwa. Sedang pada September 2012 jumlah penduduk miskin
mencapai 812,27 ribu jiwa. (Lihat, Infografis 1)
Di mana garis kemiskinan ditetapkan sebagai penduduk yang
belanja per bulannya di bawah 283,5 ribu rupiah. Bila dikonversi
ke tingkat rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga di
Sulsel sebesar 4,4 jiwa, maka rumah tangga miskin adalah mereka
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dengan pengeluaran rumah tangga per bulan di bawah 1,24 juta
rupiah.
Kemiskinan terparah tercatat pada September 2013 yang
mencapai 863 ribu jiwa atau sebesar 10,32 persen penduduk Sulsel.
Serupa dengan kondisi September 2015 di mana penduduk miskin
di Sulsel mencapai 10,12 persen atau sebesar 864 ribu jiwa.
Infografis 1. Perkembangan persentase penduduk miskin
Sulsel & Nasional.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2017
tentu tidak lepas dari pengaruh inflasi komoditas pangan yang
terjadi sepanjang beberapa tahun terakhir di Sulsel. (Lihat, Tabel
1). Komoditas pangan seperti beras, daging sapi, bandeng, hingga
bumbu-bumbu dapur menjadi langka akibat permainan kartel dan
mafia. Di sisi lain, meningkatnya harga perumahan, listrik dan BBM
semakin menambah ruwet masalah perekomian masyarakat kecil.
Untuk
mendalami
tentang
kemajuan
pembangunan Sulsel, dalam bab ini kembali mengulas tentang perkembangan pembangunan manusia. Persoalan ini sangat
penting karena menjadi keharusan dan merupakan sumber daya utama yang menentukan kemajuan suatu negara.
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Ukuran keberhasilan pembangunan manusia ini tertuang dalam
IPM. (Lihat, Infografik 2)
Tabel 1. Komoditi makanan yang memberi sumbangan besar
terhadap garis kemiskinan.

IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran
kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu
alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2016,
IPM Sulsel meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,88 persen
sehingga mencapai 69,76. IPM Sulsel menempati urutan ke-14 seIndonesia.
Terdapat 12 provinsi dengan kategori IPM tinggi, yang
tertinggi adalah DKI Jakarta; 21 provinsi dengan kategori IPM
sedang termasuk Sulsel; dan 1 provinsi dengan kategori IPM
rendah yaitu Papua. Untuk provinsi yang berada di wilayah
Sulawesi, pertumbuhan IPM tercepat ada pada Sulawesi Tengah
dengan pertumbuhan 1,06 persen. Sulbar dan Sulut juga memiliki
pertumbuhan yang cukup cepat dibandingkan Sulsel, masingmasing 1,02 dan 0,94 persen. (Lihat, Infografis 2)
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Infografis 2. IPM Sulawesi Selatan dan Indikatornya
tahun 2016

Hampir seluruh kabupaten di Sulsel berada pada kelompok
IPM sedang, kecuali Enrekang dan Luwu Timur yang memiliki
IPM tinggi. Sedangkan semua kota minimal merupakan kelompok
IPM tinggi, bahkan Kota Makassar memiliki IPM sangat tinggi.
Jeneponto masih merupakan daerah dengan IPM terendah di
provinsi ini. Dimensi kesehatan dan pendidikan, masih menjadi
“PR” penting bagi Jeneponto. Melihat pada disparitas IPM
Kabupaten/Kota, nampak IPM Kabupaten/Kota di provinsi ini lebih
banyak mengumpul pada batas bawah IPM. Artinya, pemerataan
pembangunan manusia diindikasikan belum merata sepenuhnya.
Intervensi pemerintah terhadap pelayanan masyarakat harus terus
dilakukan oleh Sulsel. (Lihat, Tabel 2)
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Infografis 3. Perbandingan IPM Sulsel dan Provinsi
lainnya tahun 2016

Indikator pembentuk IPM belum sepenuhnya merefleksikan
peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Hendaknya
pembangunan hanya tidak semata meningkatkan Indeks, namun
lebih pada dimensi peningkatan kualitas manusia yang lebih
holistik.
Satu-satunya prestasi yang selalu dibangga-banggakan oleh
Pemerintah Sulsel selama ini hanyalah pertumbuhan ekonomi
yang sejak tahun 2010 sampai sekarang selalu lebih tinggi dari
rerata pertumbuhan ekonomi nasional.
BPS Provinsi Sulsel mencatat ekonomi daerah ini pada tahun
2017 tumbuh 7,23 persen. Dengan sektor pertanian masih menjadi
tumpuan utama pekonomian Sulsel. Selama 2017, lapangan usaha
pertanian kehutanan, perikanan dapat menciptakan nilai tambah
Rp 95,9 triliun atau berkontribusi 22,89 persen dan tumbuh 5,34
persen dibandingkan tahun sebelumnya.
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Tabel 2. IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
tahun 2015 s/d 2018

Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,23 persen tersebut patut
dibanggakan sebab berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional yang hanya sebesar 5,07 persen. Capaian ini sebetulnya
sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai
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gambaran pada 2010 pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 8,63
dan angka tertinggi adalah 8,87 pada tahun 2012. Walaupun sedikit
melambat, pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat sebagai tertinggi
kedua di Indonesia setelah Provinsi Maluku Utara.
Infografis 4. Pertumbuhan ekonomi Sulsel dan Nasional
tahun 2010 s/d 2016

Hanya saja teramat disayangkan, pertumbuhan ekonomi
yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat kecil. Dari tahun ke tahun kesenjangan ekonomi
masyarakat di Provinsi Sulsel semakin melebar seiring dengan
pertumbuhan ekonomi. Begitupun dengan angka kemiskinan juga
semakin tinggi.
Badan Pusat Statistik mencatat angka gini ratio Sulsel
meningkat drastis dari 0,392 pada September 2013 menjadi 0,429
pada September 2017. Prestasi terburuk pernah diukir Pemerintah
Provinsi Sulsel pada September 2014 di mana angka gini ratio
mencapai 0,448. Di mana ketimpangan ekonomi masyarakat paling
parah terjadi di wilayah perkotaan, utamanya ibukota kabupaten dan
kotamadya. Angka gini ratio di perkotaan cukup tinggi mencapai
0,444. Sedangkan gini ratio di pedesaan relatif lebih rendah berkisar
pada angka 0,332.
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Infografis 5. Perbandingan persentase Penduduk Miskin, TPT
dan Gini Rasio periode Maret tahun 2011 s/d 2017

Gini ratio merupakan ukuran ilmiah tingkat ketimpangan atau
kesenjangan ekonomi masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara
0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang
semakin tinggi pula. Begitupun sebaliknya, semakin mendekati
angka 0 maka tingkat kesenjangan juga semakin rendah.
Yang paling memiriskan adalah kenyataan bahwa Provinsi
Sulsel tidak hanya berprestasi dalam hal pertumbuhan ekonomi
yang selalu melampaui rerata nasional. Angka gini ratio Provinsi
Sulsel rupanya juga konsisten selalu lebih tinggi dari rerata angka
gini ratio nasional.
Bila dibandingkan secara nasional, ketimpangan pengeluaran
penduduk di Sulsel lebih tinggi. Tercatat se-nasional angka gini
ratio per September 2017 hanya sebesar 0,391. Angka ini menurun
sebesar 0,002 poin dibandingkan periode Maret 2017 sebesar
0,393. Dibandingkan dengan periode September 2016 angka gini
ratio nasional adalah sebesar 0,394 atau turun 0,003 poin. Angka
gini ratio terendah dalam dua dekade terakhir adalah pada Maret
2009 yang hanya sebesar 0,295.
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Tahun ini (2018), Sulsel masuk dalam kelompok sembilan
provinsi yang mempunyai gini ratio di atas rata-rata nasional.
Provinsi yang mempunyai gini ratio tinggi tercatat di Daerah
Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,440, sedangkan provinsi
dengan gini ratio terendah bahkan jauh lebih rendah dibanding
rerata nasional adalah provinsi Bangka Belitung sebesar 0,276.
Sulawesi Selatan sendiri merupakan provinsi dengan angka gini
ratio tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta. Tentu saja fakta ini
merupakan sebuah prestasi yang paling buruk.
Tingginya angka gini ratio Sulsel sehingga dinobatkan menjadi
ranking kedua provinsi dengan kesenjangan terbesar menunjukkan
bahwa sesungguhnya provinsi kita ini tidak sedang dalam keadaan
baik-baik saja sebagaimana yang sering digembar-gemborkan oleh
para pejabat publik melalui pidato-pidatonya maupun publikasi di
media massa.
Sesuai dengan kriteria ketidakmerataan versi bank dunia,
Sulsel saat ini sudah berada dalam kategori menuju ketimpangan
pendapatan penduduk yang parah. Kriteria Bank Dunia ini
didasarkan atas porsi pendapatan yang dinikmati oleh tiga lapisan
penduduk, yakni 40 persen penduduk berpendapatan rendah,
40 persen penduduk berpendapatan menengah, serta 20 persen
penduduk berpendapatan tinggi.
Berdasarkan kriteria distribusi pendapatan ini, ketimpangan atau
ketidakmerataan distribusi pendapatan dinyatakan parah apabila 40
persen penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12
persen total pendapatan di suatu wilayah provinsi. Ketidakmerataan
dianggap sedang atau moderat apabila 40 persen penduduk miskin
menikmati antara 12-17 persen total pendapatan di suatu wilayah.
Sedangkan jika 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah
menikmati lebih dari 17 persen total pendapatan di suatu wilayah
provinsi, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak dan
distribusi pendapatan dianggap cukup merata.
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Badan Pusat Statistik dalam publikasi "Sulsel Dalam Angka"
menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat saat ini
tergolong sedang. Namun menuju ke arah ketimpangan yang parah.
Berdasarkan data di bawah (Lihat, Tabel 3), tingkat ketimpangan
pendapatan masyarakat Sulsel tampak curam. Bagaimana tidak,
pada tahun 2016 misalnya sebanyak 47,41 persen peredaran uang
di Sulsel itu dikuasai oleh orang-orang kaya saja.
Tabel 3. Distribusi Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia
Indeks Gini, 2012-2016

Yang mana jumlah orang-orang kaya di Sulsel tidak lebih
dari 20 persen dari total 8,6 juta penduduk Sulsel. Di sisi lain, 40
persen penduduk Sulsel masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Yakni penduduk yang tidak mampu menyisihkan penghasilan
setiap bulannya lantaran seluruh penghasilan habis digunakan demi
menyambung hidup. 40 persen penduduk berpenghasilan rendah
ini hanya menikmati 14,40 persen total pendapatan yang beredar di
Sulsel sepanjang tahun 2016. Data ini hanya terpaut 3 persen saja dari
garis batas kategori ketimpangan parah versi kriteria Bank Dunia.
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Tabel di atas menggambarkan bahwa seiring dengan
pertumbuhan ekonomi Sulsel yang semakin tinggi setiap tahunnya
selalu diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Dengan kata lain, pembangunan perekonomian yang digalakkan
pemerintah provinsi Sulsel selama 10 tahun terakhir hanya
berorientasi pro-growth, namun tidak berorientasi pro-poor atau
berpihak pada masyarakat kecil. Selain itu program pembangunan
perekonomian yang digalakkan pemerintah provinsi selama satu
dekade terakhir juga tampak tidak berprinsip pro-job. Terbukti
jumlah pengangguran terus bertambah setiap tahun sementara
jumlah lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap angkatan
kerja secara masif. (Lihat, Tabel 3)
Bila diperhatikan secara seksama penyebab kesenjangan di
Sulsel salah satunya adalah karena investasi di Sulsel sebagian
besar masih bersifat padat modal, bukan padat karya. Ini membuat
kesempatan kerja masyarakat berkurang. Mestinya pemerintah
provinsi Sulsel harus lebih banyak mendorong investasi yang
padat karya supaya bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja,
pendapatan meningkat, dan akhirnya konsumsi akan meningkat,
sehingga kemiskinan berkurang sebagai akibat dari bertambahnya
pendapatan masyarakat menengah ke bawah.
Bicara tentang lapangan kerja, BPS mencatat angka pengangguran di Sulsel terus melonjak dalam setahun terakhir. Hal tersebut
terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menembus 5,61 persen pada periode Agustus 2017. Padahal, TPT di Sulsel
pada periode yang sama pada tahun lalu hanya 4,6 persen. Jumlah
pengangguran di Sulsel saat ini tercatat sebesar 213.695 orang. Ada
kenaikan 27.404 orang dari data tahun sebelumnya di mana jumlah
pengangguran hanya sebanyak 186.291 orang.
Sebagai perbandingan, total angkatan kerja di Sulsel saat
ini berkisar 3,81 juta orang menurut data tahun 2017. Jumlah ini
mengalami penurunan sebanyak 68.645 orang dibanding data tahun
sebelumnya di mana angkatan kerja mencapai 3,88 juta orang.
Paradoks Pembangunan Sulsel

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

92

Hal tersebut berbanding lurus dengan menurunnya jumlah penduduk
yang bekerja dari angkatan kerja.
Jika tahun 2016 jumlah penduduk yang bekerja adalah 3,69 juta
orang, maka di tahun 2017 penduduk yang bekerja hanya mencapai
3,59 juta orang. Artinya, menurunnya jumlah angkatan kerja tidak
membawa pengaruh positif pada tingkat pengangguran di Sulsel.
Dengan kata lain, turunnya jumlah pencari kerja tidak membuat
angka pengangguran menurun, melainkan sebaliknya, jumlah
pengangguran semakin bertambah seiring dengan menghilangnya
lapangan pekerjaan di beberapa sektor.
Hal ini mengindikasikan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan
telah gagal menciptakan lapangan kerja baru bagi warganya.
Sementara penduduk usia kerja terus meningkat dari tahun ke
tahun. Data menunjukkan jumlah penduduk usia produktif di Sulsel
pada 2016 adalah 6,16 juta orang, dan melonjak drastis pada 2017
menjadi 6,25 juta orang.
Menurunnya jumlah penduduk Sulsel yang bekerja jelas
diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan iklim
industri di Sulsel. Sebagai gambaran, program pembangunan
pemerintah provinsi Sulsel di sektor pertanian, sesungguhnya
telah mengakibatkan 76.350 orang buruh tani kehilangan mata
pencaharian.
Mekanisasi pertanian yang digalakkan pemerintah selama ini
memang telah meningkatkan produksi pertanian, namun di sisi lain
jasa buruh tani tergeser oleh keberadaan mesin-mesin pertanian
yang tergolong canggih serta lebih efektif dan efisien dibanding
tenaga manusia.
Kita tidak bisa menyalahkan kemajuan teknologi.
Karena teknologi sudah menjadi tuntutan zaman saat
ini. Namun seharusnya pemerintah sudah memikirkan
langkah antisipasi atas melonjaknya jumlah pengangguran
dengan membuka lebih banyak lapangan kerja baru.
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Sektor pertanian tidak lagi bisa diandalkan sebagai sektor unggulan
yang bisa menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar.
Masih banyak potensi perekonomian di Sulsel yang hingga
hari ini terabaikan dari program-program pemerintah. Sementara
sektor-sektor tersebut mampu menyerap angkatan kerja jauh lebih
banyak ketimbang sektor pertanian yang kini sudah menggunakan
mesin dan peralatan modern.
Bukan hanya pertanian, sektor-sektor lain juga mengalami
penurunan serapan angkatan kerja. Data BPS mencatat pada Agustus
2017, jumlah penduduk Sulsel yang bekerja pada sektor konstruksi
berkurang 29.989 orang, sektor industri berkurang 19.818 orang,
sektor pertambangan dan penggalian berkurang 11.532 orang, dan
sektor perdagangan juga berkurang 3.012 orang. Artinya sepanjang
tahun 2017 total sebanyak 140.701 orang penduduk Sulsel telah
kehilangan mata pencaharian dan jumlahnya terus bertambah
sampai hari ini.
Infografis 6. Penduduk bekerja di Sulawesi Selatan, Februari
tahun 2017

Berkaca pada mayoritas penduduk yang bekerja dalam
membangun ekonomi provinsi ini, sebetulnya roda perekonomian
Sulsel bertumpu pada pertanian. Maka bila dipandang dari
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perspektif produktivitas sektor-sektor perekonomian di mana
penduduk Sulawesi Selatan bekerja, maka akan tampak adanya
ketidakseimbangan struktur ekonomi.
Perekonomian Sulsel berdasarkan PDRB atas dasar harga
berlaku 2017 mencapai Rp.418,93 triliun dan atas harga konstan
(harga tahun 2010) mencapai Rp.288,91 triliun. PDRB perkapita
penduduk Sulsel mencapai Rp. 48,21 juta. Struktur perekonomian
Sulsel menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,89 persen pada
tahun 2017 dan 23,3 persen pada tahun sebelumnya.
Infografis 7. Struktur perekonomian Sulawesi Selatan
tahun 2016

Jika kita bandingkan berbagai fakta terkait penyerapan tenaga
kerja dengan struktur perekonomian Sulawesi Selatan, maka akan
terlihat ketidakseimbangan antara keduanya. Sektor pertanian yang
berkontribusi sebesar 23 persen dalam perekonomian, menyerap
sebanyak 40 persen tenaga kerja. Sebaliknya, sektor industri
pengolahan yang hanya mampu menyerap sekitar 8 persen pekerja
ternyata mampu berperan sebesar 14 persen dalam perekonomian.
Akibatnya, produktivitas pekerja di sektor pertanian menjadi
rendah. Padahal sektor ini menjadi tumpuan banyak pekerja di
wilayah ini.
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Meski 23 persen perekonomian Sulawesi Selatan bersumber
dari sektor pertanian, namun sektor ini sebenarnya tidak
menyumbang produktivitas yang besar. Sektor pertanian Sulawesi
Selatan hanya mampu memberikan produktivitas sekitar 0,6 persen
PDRB untuk setiap 1 persen penduduk bekerja. Bandingkan dengan
sektor industri pengolahan di mana lapangan usaha ini memberikan
produktivitas sekitar 1,99 persen PDRB untuk setiap 1 persen
penduduk bekerja.
Fakta ini berpengaruh tentunya pada pendapatan petani.
Sehingga tidak mengherankan bila mayoritas penduduk miskin
di Sulsel adalah mereka yang berprofesi sebagai petani. Data
kemiskinan menunjukkan bahwa sebanyak 37,04 persen penduduk
miskin usia 15 tahun ke atas di Sulsel bekerja di sektor pertanian
(Lihat, Infografis 8).
Walaupun sektor pertanian merupakan yang terbesar di
Sulawesi Selatan, namun pemerintah provinsi Sulawesi Selatan
justru gagal mensejahterahkan para petani yang menjadi ujung
tombak utama pertumbuhan ekonomi Sulsel. Tingkat kesejahteraan
petani dilihat dari angka nilai tukar petani (NTP) gabungan terus
menerus mengalami penurunan (Lihat, Tabel 4). NTP adalah salah
satu indikator ilmiah yang digunakan dunia internasional dalam
mengukur tingkat kesejahteraan petani.
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Infografis 8. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas
menurut sektor bekerja di Sulsel tahun 2015

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulsel yang berada
pada angka 101,52 persen pada bulan Januari 2018 mengalami
penurunan 0,41 persen menjadi 101,10 persen pada Februari 2018.
Sebelumnya NTP Sulsel sudah mengalami penurunan 0,18 persen
bila dibandingkan dengan NTP bulan Desember 2017 sebesar
101,71 persen.
Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah
demi meningkatkan kesejahteraan petani Sulsel di tengah
diberlakukannya impor beras di tanah air. Menjadikan kesejahteraan
petani sebagai tonggak keberhasilan pembangunan mungkin bisa
menjadi salah satu solusi mengurangi angka kemiskinan di Sulsel.

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Paradoks Pembangunan Sulsel

97
Tabel 4. Komoditi makanan yang memberi sumbangan besar
terhadap garis kemiskinan Sulsel, Maret 2017

Kembali berbicara tentang pertumbuhan ekonomi Sulsel
tahun 2017 yang tercatat sebesar 7,23 persen, sebetulnya menurun
dibandingkan prestasi tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai
7,42 persen. Hanya saja pertumbuhan tersebut tidak merata di
seluruh kabupaten/kota. Ada kabupaten/kota yang memberi
sumbangsih besar seperti Kota Makassar yang berdasarkan data
PDRB menyumbang hingga 33 persen, tapi ada juga yang rendah
bahkan tergolong sangat rendah karena berkisar antara 1-2 persen
saja (Lihat, Infografis 9). Ini mengindikasikan belum adanya
pemerataan pembangunan di Sulsel.
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Infografis 9. Peranan PDRB Kabupaten dan
Kota terhadap Sulawesi Selatan, 2016

Wajar kiranya jika sejumlah wilayah di Sulsel masih terisolir
akibat tidak adanya akses jalan yang layak untuk dilalui kendaraan
roda empat. Seperti yang terjadi di sejumlah besar desa di bagian
utara Sulawesi Selatan. Ratusan desa di Kabupaten Tana Toraja,
Toraja Utara, Luwu Timur dan Luwu Utara sejak zaman orde baru
sampai hari ini masih terisolir akibat ketiadaan akses transportasi.
Bahkan masih terdapat desa di Kabupaten Maros dan Gowa yang
sampai hari ini terisolir, padahal secara geografis dua kabupaten
ini berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Sulsel, Kota
Makassar.
Tidak berbeda dengan ekonomi nasional, dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan ekonomi di Sulsel juga masih sangat bergantung pada
komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Komponen ini
mencakup lebih dari separuh PDRB Sulsel yaitu mencapai 53,8
persen. Untuk itu, daya beli masyarakat harus ditingkatkan dengan
mewaspadai tingginya inflasi. Sebenarnya, komponen ekspor
barang dan jasa juga memiliki kontribusi cukup besar, tetapi nilai
impor sebagai faktor pengurangnya jauh lebih besar.
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Dilihat dari lapangan usaha, lapangan usaha penyediaan
akomodasi dan makan minum tumbuh tertinggi mencapai
11,66 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kunjungan
wisatawan mancanegara (wisman) ke Sulsel yang mencapai 17.719
kunjungan atau meningkat 5,08 persen dibandingkan periode tahun
sebelumnya.
Dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi
Sulsel tahun 2017, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor memiliki sumbangsih tertinggi sebesar
1,53 persen. Menyusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
sebesar 1,16 persen; serta konstruksi sebesar 1,03 persen. Dari
angka tersebut terlihat bahwa usaha pemerintah untuk menggenjot
pembangunan infrastruktur cukup mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi. Terbukti dengan pertumbuhan sektor konstruksi yang
tumbuh 1,03 persen, walaupun efeknya jangka panjang.
Sementara itu sektor industri pengolahan hanya menyumbang
0,72 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Sulsel. Laju
pertumbuhan sektor ini mencapai 5,03 persen sepanjang-2017.
Lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor dengan laju
pertumbuhan terkecil keempat di antara 17 sektor lapangan usaha.
Padahal sektor ini adalah padat karya dan dapat menyerap tenaga
kerja yang banyak.
Laju pertumbuhan lapangan usaha real estate sebesar 4,48
persen. Kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi
Sulsel sebesar 0,16 persen. Dengan adanya program sejuta rumah
untuk Indonesia, sektor ini diharapkan masih bisa tumbuh lebih
baik pada 2018 ini. Dibutuhkan insentif bagi kaum milenial agar
segera memiliki rumah. Walaupun saat ini, pengeluaran masyarakat
mengalami pergeseran ke barang leisure.
Ekonomi Sulsel yang tumbuh di atas rata-rata nasional
menyisakan sebuah ironi. Ketimpangan pengeluaran masyarakat
sebagai cerminan kesenjangan ekonomi semakin melebar.
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Angka kemiskinan Sulsel patut menjadi perhatian utama demi
pemerataan hasil pembangunan. Ini menjadi pekerjaan yang tidak
mudah bagi gubernur baru nantinya.
Selain itu, Sektor industri padat karya diharapkan dapat
mengurangi tingkat pengangguran dan mensejahterahkan para
buruh. Untuk itu, perlu pengawasan ketat terhadap pengusaha yang
tidak membayarkan gaji karyawannya sesuai UMR.
Pembangunan di pedesaan pun diharapkan lebih menyentuh para
petani. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam meningkatkan
kesejahteraan petani. Berbagai bantuan sosial yang ditujukan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan khususnya petani
perlu dikawal bersama. Hal ini bertujuan agar program bantuan
tersebut tepat sasaran dan tidak menjadi lahan korupsi. Dengan
begitu, kesenjangan pembangunan dapat dipangkas sehingga dapat
dinikmati lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Lingkungan Strategis yang Terabaikan
Sulsel, begitu nama Provinsi yang berada di kawasan timur
Indonesia ini disebut banyak orang. Posisinya yang terletak di
semenanjung selatan Pulau Sulawesi memberi berkah yang besar
bagi provinsi ini. Diapit oleh Teluk Bone dan Selat Makassar
menjadikan Sulawesi Selatan berada pada persimpangan jalur
transportasi laut internasional yang sejak zaman kolonial VOC
telah ramai oleh bandar-bandar dari seluruh penjuru dunia. Letak
strategis ini, membuat daerah dengan luas laut 266.887 km2 dan
garis pantai sepanjang 1.937 km ini memiliki peluang besar guna
memperluas jaringan perdagangan nasional dan internasional.
Secara administratif, Sulsel memiliki luas wilayah ±45.000
km2 dengan luas daratan ±4,7 juta ha, di mana hampir setengahnya
(2,1 juta ha) merupakan kawasan hutan. Provinsi ini berbatasan
langsung dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara,
Teluk Bone, dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di
barat, dan Laut Flores di selatan.
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Di Kawasan Timur Indonesia, Sulsel merupakan provinsi yang
paling maju dan berkembang pesat sehingga kerap dianggap sebagai
pintu gerbang utama di Kawasan Timur Indonesia. Walaupun
sebenarnya asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar, namun paling
tidak jantung perekonomian Pulau Sulawesi memang terdapat di
Sulsel.
Topografi provinsi ini sebagian besar bergunung dan terdiri
atas tujuh wilayah pegunungan yang membentang dari ujung selatan
hingga ke ujung utara. Pegunungan tertinggi adalah Pegunungan
Latimojong yang terletak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan
Luwu di mana puncak Rantemario merupakan yang tertinggi
dengan ketinggian ±3.469 m dari permukaan air laut (dpl). Selain
itu terdapat pula beberapa danau besar seperti Danau Matana,
Danau Towuti, Danau Tempe, dan Danau Sindereng yang menjadi
bagian pelengkap keindahan daerah ini.
Sulsel terbagi atas 24 wilayah administratif, di mana 3
diantaranya berstatus kotamadya dan sisanya kabupaten. Hampir
seluruh kabupaten/kota berbatasan dengan laut, kecuali 5 kabupaten
yakni Soppeng, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja dan Toraja Utara.
Adapun desa/kelurahan yang berlokasi di tepi laut sebanyak 531
desa/kelurahan atau 18 persen dari total 2.956 desa/kelurahan.
Sulawesi Selatan juga memiliki 263 gugusan pulau-pulau kecil.
Pada tahun 2016, setidaknya ada 8.607.135 jiwa penduduk
yang mendiami daerah ini yang terbagi dalam empat suku
terbesar yakni Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar dengan
jumlah penduduk perempuan sedikit lebih besar daripada
penduduk laki-laki yaitu 52,2 persen. Kepadatan penduduk
mencapai 188 jiwa/km dan lebih terkonsentrasi di tiga wilayah
kotamadya yaitu Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota
Palopo. Tiga kota ini memiliki populasi penduduk terpadat.
Makassar sebagai Ibukota Provinsi memiliki kepadatan penduduk
mencapai 8.246 jiwa/km atau 43 kali kepadatan penduduk Sulsel.
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Kontribusi Provinsi Sulsel bagi perekonomian nasional sebenarnya
masih kecil. Pada tahun 2016, ekonomi Sulsel tercipta sebesar 379,21
triliun rupiah. Peranannya sungguhlah kecil untuk mempengaruhi
ekonomi nasional, yakni hanya sebesar 3,00 persen. Namun poin
penting yang perlu dilihat adalah bahwa setiap tahunnya peranan
ekonomi Sulsel terhadap ekonomi nasional selalu bertambah
(Lihat, Infografis 10). Angka ini cukup baik dibanding daerah lain
di wilayah Sulawesi yang hanya memberikan kontribusi kurang
dari 1 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Sulsel
memiliki peranan sangat penting di dalam pertumbuhan wilayah,
khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Infografis 10. Persentasi peranan ekonomi Sulawesi Selatan
terhadap Nasional

Perlu diketahui pula bahwa menurut data BPS tahun 2016,
setengah dari ekonomi pulau Sulawesi bersumber dari Sulsel.
Provinsi ini menguasai 49,59 persen perekonomian di kawasan
Pulau Sulawesi. Bisa dikatakan bahwa Sulsel merupakan motor
penggerak perekonomian Pulau Sulawesi. Setiap 2 miliar rupiah
PDRB Pulau Sulawesi, sekitar 1 miliar rupiahnya berasal dari
Sulsel.
Wajar kiranya jika sejak tahun 2007 Sulsel turut dilirik
oleh Pemerintah RI sebagai salah satu kawasan prioritas untuk
dikembangkan dari total 112 kawasan prioritas di seluruh Indonesia.
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Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
tahun 2007, di Sulsel terdapat 7 kawasan prioritas pembangunan
yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Tabel 5. Kawasan Prioritas Pembangunan

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
tahun 2007 itu, Pulau Sulawesi mendapatkan jatah pembangunan 5
Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 24 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
dan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). (Lihat, Peta 3.)
Karena itu, untuk mengembangkan pembangunan kita, tidak bisa
lagi mengandalkan diri sendiri dalam pembangunan. Sulsel harus
membuka ruang kerjasama dengan provinsi lain dalam perencanaan
pembangunan strategis sehingga bisa membawa dampak positif
bagi perekonomian masyarakat di kawasan.
Yang patut dipikirkan adalah pembangunan sektor yang
menjanjikan dan punya nilai tambah dalam jangka panjang. Bukan
janji yang hanya sekedar, seperti mimpi di siang bolong dan tidak
realistik.
Seorang pemimpin daerah dituntut menguasai ilmu
pemerintahan, khususnya manajemen perencanaan pembangunan.
Provinsi, adalah organisasi pemerintahan yang kompleks. Bukan
organisasi sosial atau komunitas yang dikendalikan dalam satu dimensi
saja melainkan bersifat multidimensional dan multikontekstual.
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Wacana pembangunan yang tidak lazim dalam level
provinsi mestinya dijabarkan dalam program yang in-line dengan
perencanaan makro. Misalnya rencana pembangunan itu harus
dimulai pada visi besar yang akan diwujudkan sesuai dengan
potensi sumber daya yang ada serta kebanggaan budaya lokal yang
patut dikembangkan sebagai modal pembangunan nasional.
Secara strategis Sulsel dapat didesain sebagai pusat koridor
ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, yakni dengan cara
membangun koordinasi dan kerjasama pembangunan terintegrasi
antar-provinsi pada sektor ekonomi tertentu. Apalagi secara historis
Sulsel sudah pernah mencoba hal serupa yang disebut BKPRS atau
Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi.
Keterhubungan antar-provinsi diyakini akan mengakselarasi
pembangunan berdasarkan pada keunggulan masing masing, dan
membuka peluang pasar baru serta menjadikan Sulsel sebagai
pintu gerbang bagi provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia.
Itulah alasan sebenarnya pemerintah pusat memberi atensi pada
kawasan prioritas pembangunan di regional Sulawesi agar saling
melengkapi.
Rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut
memberikan jatah yang lebih besar kepada Provinsi Sulsel di
banding provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Hal ini menandakan arti
penting Provinsi Sulsel bagi perkembangan perekonomian nasional
khususnya pada Kawasan Timur Indonesia ke depan. Sebagai
provinsi yang strategis bagi pengembangan kawasan, Pemerintah
RI telah menyiapkan blueprint pembangunan terintegrasi di
Sulsel. Setidaknya ada dua kawasan pembangunan yang diprediksi
akan menjadi tumpuan ekonomi Sulsel ke depan yakni Kawasan
Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan
Takalar), dan kawasan Pelabuhan Parepare dan sekitarnya. (Lihat,
Tabel 6)
Arah pembangunan ini akan menjadikan Mamminasata dan
Parepare sebagai pusat distribusi perekonomian di Kawasan Timur
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Indonesia. Pelabuhan bongkar muat di Makassar dan Parepare akan
menjadi syahbandar yang paling sibuk di Pulau Sulawesi.
Sayangnya, perencanaan ini belum melirik daerah-daerah
potensial lainnya di Sulsel. Padahal ada banyak daerah yang
notabene juga sangat berpotensi menjadi pusat perekonomian baru
bila ditopang oleh political will pemerintah daerah Provinsi Sulsel.
Sebagai contoh adalah Kabupaten Bulukumba dan Bone. Dua
daerah ini seharusnya turut dikembangkan secara efektif sebagai
pelabuhan berstandar internasional.
Tabel 6. Pusat Kegiatan di Sulawesi Menurut RTRWN

Bulukumba dan Bone selain berfungsi sebagai penghubung
laut bagi daerah wilayah timur Indonesia, juga menyimpan
potensi pariwisata yang besar bahkan melebihi eksotisme
Pulau Bali dan Lombok. Pembangunan yang sering terpusat di
sepanjang pesisir bagian barat Sulsel hanya akan menimbulkan
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kecemburuan bagi masyarakat yang hidup di daerah-daerah yang
belum merasakan pemerataan pembangunan.
Memang harus diakui bahwa kawasan di sepanjang pesisir Selat
Makassar pada dasarnya merupakan kawasan paling prospektif
dalam pemanfaatan ruang laut sebagai sumber perekonomian.
Secara historis, sebelum dan setelah jatuhnya Kerajaan GowaTallo di Tahun 1669, Pelabuhan Makassar adalah titik temu lalu
lintas strategis pengelana dan penjelajah bumi. Kapal-kapal
ekspedisi seperti Wallacea, pelaut dari Eropa hingga armada Jung
dari Tiongkok dilaporkan menjadikan Pantai Makassar di Sulsel
sebagai ruaya usaha, tempat transit sekaligus tempat loading
logistik sebelum ke destinasi akhir di timur atau ke barat..
Peta 3. RTRWN Kawasan Sulawesi
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Berbeda dengan peruntungan pelabuhan Kerajaan Luwu dan
Kerajaaan Bone yang berada di pesisir teluk Bone, Pelabuhan
Makassar bertransformasi menjadi simpul pelayaran dari Laut
Banda ke tanah Jawa, ke barat. Makassar menjadi titik perlintasan
pengiriman kemenyan, barus, damar, kayu cendana, cengkeh,
hingga teripang ke Tiongkok. Bandar otonom ini merupakan spot
strategis di kancah relasi bisnis internasional.
Catatan-catatan dari Tome Pires dan Eredia tentang geliat di
Asia Tenggara menyebutkan Makassar sebagai salah satu simpul
penting itu sejak abad ke 16. Tuan Dalrymple dan Forrest yang
tersohor, pengelana dan peneliti, menyebutkan antara abad 16
hingga 18 geliat ekonomi juga terpolarisasi dari Makassar. Tahun
1800, Makassar (atau Gowa-Tallo) menjadi domain kontrol Belanda
yang memainkan VOC sebagai dirijennya. Cerita-cerita tentang
sepak terjang Belanda di Makassar juga ditemukan di dalam karya
novel Joseph Conrad dan Sommerset Maughn17.
Dalam bukunya The Voyage To Marege' (2017), peneliti
Australia C.C Macknight, menyebut bahwa meski telah
diluluhlantakkan perannya sebagai bandar otonom sebelum tahun
1700-an, Belanda/VOC giat membangun bandar dan kota sembari
mematikan pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo di pesisir barat laut
Sulsel. Saat itu, Pelabuhan Makassar tetap memegang fungsi
penting sebab alasan letak strategisnya itu.
Meski fakta sejarah membuktikan bahwa pesisir barat Sulawesi
Selatan jauh lebih prospektif, tidak berarti bahwa pesisir timur di
sepanjang Teluk Bone tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Di masa kejayaannya, Luwu, Bone, dan Bulukumba juga menjadi
bandar pelabuhan yang ramai aktivitas bongkar muat walau tidak
sesukses perkembangan Pelabuhan Makassar. Tentu saja situasi
politik dan peperangan serta kejatuhan dinasti pada waktu itu cukup
banyak mempengaruhi sebagai faktor utama melemahnya aktivitas
perekonomian maritim di wilayah Teluk Bone
17 Baca Macknight, C.C, The Voyage to Marege’: Macassan Trepangers in Northern Australia, 2017
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Sesungguhnya, Teluk Bone menyimpan sebuah sumber daya
maritim yang tidak kalah penting perannya dibanding pelabuhanpelabuhan besar di Selat Makassar. Pelabuhan Bone dan Pelabuhan
Palopo adalah dua akses laut terdekat ke Sulawesi Tenggara dan
sebaliknya. Aktivitas shipping barang dan manusia antara Kolaka
dan Bone sejak lama sudah terjalin.
Komoditi-komoditi dari kedua provinsi banyak melintas
melalui Teluk Bone. Begitupun dengan Bulukumba yang juga
memiliki akses laut terdekat ke Pulau Bali, Lombok, Maluku
dan Papua. Itu belum berbicara potensi tambang minyak dan gas
(migas) di Blok Karaeng dan Blok Makassar yang kini sudah
mulai dilelang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) kepada investor melalui lelang Tahap I Tahun 2018 yang
sedang berlangsung saat ini. Dari 26 wilayah kerja yang dilelang,
masyarakat Sulsel patut berbahagia sebab Blok Makassar (East
Canal) yang berada di pesisir Selat Makassar dan Blok Karaeng
di lepas pantai Jeneponto akan memberikan amunisi baru bagi
perkembangan perekonomian Sulsel.
Selain Blok Makassar dan Blok Karaeng, Sulawesi Selatan
juga memiliki potensi tambang yang besar di lepas pantai Teluk
Bone, perairan sekitar Singkarang-Takabonerate, dan perairan
sekitar Kapontiri-Lasalimu.
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Peta 4. Gambar Kawasan Prioritas RTRWN 2007

Tidak hanya migas, nikel dan batu bara, Sulawesi Selatan juga
memiliki potensi emas yang tinggi. Dalam berita yang dilansir
Kompas.com media September 2008 lalu, berdasarkan penelitian
yang dilakukan ahli geologi asal Malaysia Datu Azis Chemor
dan ahli pertambangan asal Australia Edward Brennan, Sulawesi
Selatan merupakan sentra jalur emas di dunia. Potensi tambang
emas yang menjanjikan ditemukan di 14 daerah Sulawesi Selatan.
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Daerah yang dimaksud antara lain Luwu, Luwu Utara,
Palopo, Luwu Timur, Tana Toraja, Pangkep, Barru, Bone,
Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Selayar dan Wajo. Kedalaman
emas di daerah-daerah ini pun rata-rata kurang dari 200 meter
dari permukaan bumi. Hanya saja spot tambang emas itu banyak
berseliweran dalam kawasan hutan lindung sehingga tentu akan
bertubrukan dengan isu lingkungan hidup.
Mengekplorasi kandungan emas di perut bumi Sulawesi Selatan
harus dilakukan secara terpadu, dijaga dan diawasi ketat supaya
dapat diolah menjadi industri yang menjanjikan kehidupan layak
bagi warga di daerah sekitar. Pengalaman telah mengajarkan bahwa
banyak kawasan pertambangan yang justru tidak mensejahterahkan
masyarakat sekitar serta merusak ekosistem lingkungan hidup.
Tahun 2017 lalu, Sulsel juga sudah mulai melirik EBT dengan
membangun pembangkit listrik tenaga bayu di wilayah Kabupaten
Sidrap dan Jeneponto. Harus diakui bahwa program seperti itu
adalah sebuah kemajuan. Namun hanya membangun satu-dua
pembangkit energi baru terbarukan saja, tidaklah cukup untuk
memenuhi kebutuhan listrik Sulsel sekaligus melakukan efisiensi
biaya dan mengurangi dampak lingkungan. Pemerintah Sulsel
harus membangun lebih banyak fasilitas-fasilitas sumber energi
baru terbarukan demi memenuhi kebutuhan akan energi listrik dan
pada gilirannya menghasilkan energi yang murah untuk semua
lapisan masyarakat.
Salah satu potensi sumber EBT yang hingga saat ini belum
dilirik oleh pemerintah provinsi adalah pemanfaatan laut sebagai
sumber energi. Secara umum, potensi EBT yang dapat menghasilkan
listrik dari sumber daya laut terbagi atas empat. Yakni 1) energi
gelombang (wave energy); 2) energi yang timbul akibat perbedaan
suhu antara permukaan air dan dasar laut (ocean thermal energy
conversion/OTEC); 3) energi yang disebabkan oleh perbedaan
tinggi permukaan air akibat pasang surut (tidal energy); dan 4)
energi arus laut (current energy). Dari keempat energi ini hanya
energi gelombang yang tidak dapat diprediksi kapasitasnya dengan
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tepat karena keberadaan energi gelombang sangat bergantung pada
cuaca. Sedangkan OTEC, energi pasang surut serta energi arus laut
dapat diprediksi kapasitasnya dengan tepat di atas kertas.
Untuk kondisi perairan Sulsel, memanen energi dengan
memanfaatkan perbedaan suhu air laut atau lebih dikenal sebagai
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) serta memanen energi
arus laut (current energy) adalah dua metode yang paling tepat
untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena perairan di sekitar Sulsel
kedalamannya cukup besar sehingga perbedaan suhu permukaan
dan dasar laut cukup signifikan. Selain itu dalam beberapa
penelitian diketahui bahwa alur masuknya arus laut ke perairan
Indonesia melalui tiga gerbang yakni Selat Makassar, Laut Maluku,
dan Laut Halmahera. Di mana Selat Makassar merupakan jalur
utama masuknya massa air yang berasal dari Pasifik Utara bergerak
ke wilayah Laut Sulawesi lalu menuju Selat Makassar dan menuju
“jantung” perairan Indonesia. Kemudian setelah berada di perairan
Indonesia, jalur dari Selat Makassar ini terbagi menjadi dua cabang
yaitu menuju ke barat daya Indonesia atau ke Samudera Hindia
melalui Selat Lombok dan cabang lainnya bergerak ke wilayah
timur Indonesia tepatnya Laut Banda melalui Laut Flores.
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Infografis 11. Pemetaan Energi Arus Laut

Keuntungan penggunaan energi arus laut (current energy)
adalah selain ramah lingkungan, energi ini juga mempunyai
intensitas energi kinetik yang besar dibandingkan dengan EBT yang
lain, sebagai contoh energi tenaga bayu/angin. Hal ini disebabkan
densitas air laut 830 kali lipat densitas udara sehingga dengan
kapasitas yang sama, turbin arus laut akan menghasilkan energi
kinetik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan turbin bayu/
angin. Keuntungan lainnya adalah tidak memerlukan perancangan
struktur yang kekuatannya berlebihan seperti turbin bayu/angin
yang dirancang dengan memperhitungkan adanya angin topan
karena kondisi fisik pada kedalaman tertentu cenderung tenang dan
dapat diperkirakan.
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Infografis 12. Pemanfaatan Potensi Laut sebagai
Energi Listrik

Kondisi perairan di sekitar Selat Makassar, Teluk Bone dan
Laut Flores sesungguhnya sangat potensial untuk dimanfaatkan
menjadi energi alternatif. Ada banyak metode yang bisa digunakan
untuk memanen energi ini dengan potensi energi listrik yang
dihasilkan lebih dari 3 mega watt (MW) untuk setiap turbinnya.
Bandingkan dengan turbin tenaga bayu/angin yang setiap turbinnya
hanya bisa menghasilkan maksimal 2,5 MW saja.
Pembangkit listrik yang memanfaatkan potensi laut seperti ini
memiliki berbagai kelebihan. Energi bisa diperoleh secara gratis
dan tidak memerlukan bahan bakar. Proses produksi juga tidak
menghasilkan limbah baik padat, cair maupun gas. Dan yang
paling penting, energi yang dihasilkan berada dalam jumlah yang
besar dengan biaya yang efisien. Namun, dibalik kelebihan tersebut
terdapat beberapa kendala. Sebab kondisi laut sangat menentukan
jumlah energi yang bisa dipanen. Untuk itu diperlukan lokasi yang
sesuai di mana gelombang ataupun arus lautnya kuat dan muncul
secara konsisten.
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Gambaran di atas hanya sebagian kecil dari isu-isu strategis
yang bisa dikembangkan di Sulawesi Selatan. Isu yang paling urgen
untuk dikembangkan adalah potensi maritim Sulawesi Selatan yang
hingga hari ini masih jalan di tempat. Indonesia sebagai negara
kepulauan sudah mulai berbenah di masa Pemerintahan JokowiJK dengan mengoptimalkan potensi transportasi maritim melalui
program tol laut. Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang 60 persen
wilayahnya berbatasan dengan laut sudah seharusnya ikut berbenah
dan memanfaatkan potensi transportasi maritim guna medorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil pertanian dan perkebunan Sulsel yang melimpah
seharusnya bisa mendongkrak kesejahteraan petani secara lebih
optimal bila ditopang oleh infrastuktur maritim yang kuat. Bila
pelabuhan-pelabuhan perintis tiap daerah di-upgrade menjadi
pelabuhan bertaraf internasional, tentu ekspor produk-produk
pertanian dan perkebunan akan lebih efisien dan menguntungkan
petani kecil. Para petani tak perlu lagi menjual murah hasil
panennya kepada tengkulak dan eksportir. Dengan mendekatkan
atau mempersingkat akses transportasi internasional ke daerah,
petani bisa langsung mengekspor sendiri hasil panennya ke luar
negeri atau ke provinsi lain dengan nilai jual yang lebih tinggi.
Mindset pembangunan yang selama ini selalu berorientasi ke
darat sudah mulai harus diubah menjadi mindset pembangunan
yang mengarah ke pantai dan laut. Sepanjang tahun setidaknya
Rp35 trilyun potensi PRDB Sulsel hilang karena belum adanya
tata kelola kemaritiman yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Padahal sumber daya kelautan dan perikanan kita begitu melimpah
namun tidak pernah dimanfaatkan secara optimal bahkan terbuang
sia-sia.
Justru sumber fishing ground di sekitar Selat Makassar,
Teluk Bone, dan Laut Flores terus menerus terancam habis
akibat pencurian oleh negara lain lantaran pemerintah
daerah tidak punya konsep pembangun maritim yang jelas.
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Khususnya Sulsel yang yang kini menjadi ujung tombak dalam
mengembangkan blue economy (ekonomi biru) Indonesia.
Bagi Sulawesi, ketika Indonesia menjadi poros maritim
dunia maka pilarnya pasti terdapat di Sulsel. Betapa tidak, posisi
strategisnya sebagai pintu tengah timur-barat, selatan-utara seperti
yang disebutkan di bagian di atas tulisan ini menjadikannya
prioritas atau harus menjadi lokomotif utama. Secara strategis
Sulsel merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dari
dan ke Asia Timur dan Pasifik. Karena letak strategisnya ini, Sulsel
pada dasarnya merupakan episentrum perdagangan Indonesia yang
menghubungkan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di bagian
selatan, dengan Pulau Kalimantan di bagian barat, serta Pulau
Maluku dan Papua di bagian timur.
Oleh sebab itu, harus ada political will pemerintah daerah
untuk paling tidak membangun infrastruktur antar pulau dan
infrastuktur di sepanjang pesisir di setiap pulau besar dan kecil,
di pedalaman atau tepian. Infrastruktur yang tak melulu untuk
kepentingan ekonomi tetapi sosiologis. Sulsel tidak cukup hanya
bercita-cita menjadi lumbung pangan nasional, tetapi juga harus
menjadi kontributor ekonomi maritim (blue economy) di masa
depan.
Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim
di Nusantara, Sulsel harus membangun dan meningkatkan daya
dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan
perikanan yang mangrak dari Selayar hingga Palopo, perbaikan
tata kelola kepelabuhanan dan memodernisasinya sesuai standar
internasional, serta melakukan perbaikan pelayanan dan akses di
seluruh pelabuhan yang ada.
Pelaut-pelaut Bugis-Makassar yang di dalam darahnya
mengalir tradisi kebaharian memerlukan tempaan tambahan untuk
sesuai dengan spirit zaman, tangguh dan berpendidikan kelautan
merupakan salah satu prasyaratnya. Perkembangan teknologi dan
komunikasi yang kian masif saat ini merupakan ruang yang bisa
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dimanfaatkan untuk mengakselerasi tradisi tersebut agak sesuai
spirit zaman. Oleh sebab itu, kampus-kampus kelautan dan pusat
pelatihan kebahariaan harus tampil beda dibanding masa-masa
sebelumnya yang terlihat kusut dan mandul.
Potensi dan Andalan Daerah Belum Optimal
Mencermati potensi sumber daya alam Sulsel, sungguh
menjanjikan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sulsel
dikaruniai potensi sumber daya yang berlimpah, terutama SDM
dan sumber daya alam. Besarnya potensi tersebut merupakan modal
yang sangat berharga bagi daerah ini dalam melaksanakan aktivitas
pembangunan. Menurut pencatatan sipil Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (2018), jumlah penduduk provinsi Sulsel
saat ini telah mencapai 9.522.503 jiwa. Jumlah penduduk ini
terbagi di masing-masing 24 Kabupaten Kota, 306 Kecamatan dan
3030 Desa/Kelurahan. Dari aspek potensi SDM Sulawesi Selatan
tergolong pesat perkembangannya. Bila kita lihat Sulsel pada
tahun 2000-an atau ketika 15 tahun lalu, jumlah penduduk Sulsel
berjumlah sekitar 8 jutaan jiwa, artinya terdapat kenaikan sekitar
satu setengah juta atau sekitar lima ratus ribu penduduk dalam
setiap lima tahunnya. Dari jumlah penduduk tersebut, lebih dari 60
persen merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Tingkat pendidikan masyarakat Sulsel juga tergolong maju
dan semakin meningkat kualitasnya, sejalan dengan pelaksanaan
program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh
pemerintah serta semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk
menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan
data Wikipedia 2018, tingkat pendidikan tinggi tapi menunjukkan
peningkatan ditandai dengan menjamurnya lembaga pendidikan
tinggi di Sulsel mulai dari unversitas, sekolah tinggi, politeknik
hingga akademi, jumlahnya mencapai sekitar 108 lembaga.
Ini menunjukkan Sulsel mengalami kemajuan dalam
mendorong pendidikan di Sulsel meskipun proporsi pendidikan
tinggi masih kecil dibandingkan sekolah menengah umum dan
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kejuruan. Tercatat sekitar 4 ratusan professor berada di provinsi
ini, namun yang memprihatinkan adalah sekitar 400 ribuan juga
lulusan sarjana S1 menganggur. Setiap hari mereka berjibaku
mengirim lamaran kerja, berdesakan di setiap acara Job Fair
sekedar mengambil formulir pendaftaran, dengan peluh di sekujur
tubuh, dengan wajah kusut dan rasa frustasi. Sementara itu, Sulsel
dihadapkan pada IPM yang masih tergolong tertinggal yang kini
masih menduduki ranking ke 14 dari 34 provinsi.
Dalam sisi sumber daya alam juga menjanjikan. Sulsel
mempunyai luas sekitar 127.708,35 km dan paling tidak
mempunyai enam potensi sektor yang bisa diandakan bila dapat
dikelola secara baik dan optimal yakni; perkebunan, pertanian,
perikanan dan kelautan, kehutanan, pertambangan serta migas dan
industri. Sulsel menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang
keunggulannya mendunia, bahkan sektor pertanian, perkebunan,
kelautan dan beberapa sektor lainnya tercatat sebagai penyumbang
terbesar bagi produksi nasional hingga dikenal masyarakat dunia
karena kerap diekspor ke berbagai negara tujuan. Potensi kekayaan
alam Sulsel tersebut seharusnya membawa berkah bagi daerah ini
dalam menapaki tangga peradaban dunia, apalagi saat ini banyak
calon investor mulai mengalir dengan derasnya untuk melirik
potensi di Sulsel.
Potensi sektor perkebunan merupakan sektor andalan dengan
berbagai jenis komoditas, antara lain kelapa sawit, kelapa hibrida,
kakao, kopi, lada, vanili, tebu, karet, teh, jambu mete dan kapas.
Kakao dan kopi adalah komoditas primadona. Sentra produksi kakao terdapat di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo,
Pinrang, Bone dan Sinjai. Primadona lainnya adalah kopi. Sentra
produksi kopi terdapat di Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan
Enrekang.
Hingga saat ini Sulsel masih populer dengan potensi kakao.
Bahkan, produk kakao-nya mendapat pengakuan dunia. Kakao
Sulsel menyumbang 60% produksi kakao nasional yang membuat
kakao Indonesia mendapat rangking ke-3 di dunia dengan
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penghasilan produksi sekitar 720 ribu ton per tahun. Tak hanya
produksi, CEO Barry Callebaut, Juergen B Steineman suatu ketika
pernah mengungkapkan pujian atas kualitas kakao asal Sulsel,
sebagai salah satu kakao terbaik dunia. Bahkan pada 3 September
2013 secara khusus ia datang ke Sulsel untuk menghadiri acara
peresmian pabrik pengolahan biji kakao perusahaan asal Zurich,
Swiss.
Selain itu, Sulsel dikenal dengan Toraja Coffee-nya. Kopi
multi-dimensi jenis Arabika ini tumbuh di dataran tinggi Sulsel.
Bahkan, jenis kopi ini masuk 10 terbaik di dunia. Manisnya pedesaan
Toraja menciptakan rasa mendalam yang pedas menyengat mirip
dengan kopi Sumatera meskipun agak sedikit lebih masam. Kopi
Toraja diproses dengan menggunakan metode giling basah yang
menghasilkan sekam biji kopi hijau. Tingkat keasamannya rendahkencang namun membangkitkan semangat, dengan bentuk biji yang
lebih kecil dari kopi Sumatera, membuat popularitasnya melebihi
kopi Arabika khas Jawa. Sayangnya, potensi perkebunan ini belum
dikembangkan secara optimal.
Potensi Sulsel pada sektor pertanian sangat diunggulkan
dan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di
Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional
mengukuhkan posisi Sulsel sebagai produsen tanaman pangan
andalan. Produksi beras Sulsel sangat tersohor. Oleh Sebab
itu, pemerintah telah berusaha mengoptimalkan produksi guna
mencapai target sasaran tersebut, baik melalui intensifikasi maupun
ekstensifikasi. Hal ini dibuktikan dengan besarnya perhatian
pemerintah daerah pada sektor ini dengan mencanangkan Program
Surplus Beras 2 juta ton dan Surplus Jagung 1,5 juta ton. Sulsel
juga memiliki sumber daya lahan dan iklim (jenis tanah, bahan
induk, fisiologi dan bentuk wilayah, ketinggian tempat, dan iklim)
yang sangat bervariasi. Keragaman karakteristik sumber daya
lahan dan iklim merupakan potensi untuk memproduksi komoditas
pertanian unggulan masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi
agro-ekosistemnya.
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Keunggulan letak geografis Sulsel menjadi faktor penting.
Posisinya yang berada di tengah Indonesia dan menjadi pintu
gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan
Timur Indonesia menjadi nilai strategis. Sumber daya pertanian
tanaman pangan dan hortikultura serta iklim yang memadai
tersebut, membawa keuntungan sehingga produk hasil pertanian
selalu tersedia sepanjang tahun. Empat puluh persen dari penduduk
Sulsel adalah petani dan melestarikan budaya “Tudang Sipulung”.
Sejauh ini, Sulsel mengalami surplus produksi beras sebesar 2,6
juta ton dari total produksi gabah kering giling alias GKG sebesar 5,8
juta ton atau setara 3,6 juta ton beras sepanjang tahun 2016 hingga
2017. Sulsel saat ini dianggap sebagai daerah “lumbung pangan”
dan hingga saat ini masih tetap berupaya memenuhi kebutuhan
pasokan beras untuk sejumlah daerah di Indonesia di tengah “isu
impor beras”. Sulsel bahkan dianggap sebagai penyelamat pangan
nasional.
Daerah Sulsel telah surplus 2,6 juta ton beras, dan menjadi
pemasok ke sejumlah pulau. Karena itu, daerah ini menargetkan
produksi GKG menembus 6,2 juta ton pada tahun 2017, dengan
mencetak sekitar 2.500 hektar sawah baru.
Dalam lima tahun terakhir, Sulsel mencetak sekitar 30 ribu
hingga 40 ribu sawah baru yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Adapun sentra produksi padi tersebar di kawasan kabupaten Bone,
Soppeng, Wajo, Sidrap, Sinjai, Luwu, Pinrang dan Bulukumba.18
Data menunjukkan bahwa perekonomian Sulsel tahun 2016
masih di dominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan
sebesar dengan nilai PDRB Rp. 88,3 T atau 23, 29 persen.19 Dan
secara khusus kontribusi tersebut, subsektor tanaman pangan
menyumbang Rp. 26,048 M (33,16 %) dan subsektor hortikultura
18 Pernyataan Gubernur Sulsel pada di Hari Jadi atau HUT ke-348, 19 Oktober

2017
19 Lihat Paparan Fitriani, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Selatan, BSN.go.id. 2017.
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menyumbang 4,34 M (5,64). Sementara nilai tukar petani 102,
16%. Ini artinya petani dalam posisi menguntungkan dalam
mengelolah usaha taninya. Perlu dicatat bahwa potensi ekonomi
yang besar adalah beras sebesar 3.593.171 juta ton (2016) dan
jagung sebesar 2.065.126 juta ton (2016). Data ini sungguh sangat
spektakuler dan menggiurkan. Namun secara paradoksal, data yang
ada tersebut seharusnya bisa membawa kesejahteran yang merata
di tanah Sulsel. Seperti dalan visi pembangunan Sulsel agar bisa
menjadi “tiga kali lebih maju, dan lebih mandiri bisa terwujud”
apabila kesinambungan kepemimpinan yang baru mampu merubah
strategi pembangunan yang seimbang untuk kesejahteraan Sulsel
yang merata.
Terkait dengan potensi sektor perikanan dan kelautan
yang terdiri dari perikanan laut, perairan darat dan perairan
umum mestinya dapat menjadi pengganda ekonomi. Komoditi
perikanannya, antara lain ikan tuna segar/beku, ikan kerapu dan ikan
kakap bisa menjadi potensi unggulan dan icon penting bagi Sulsel.
Selain itu, terdapat produk kelautan lainnya yakni rumput laut. Saat
ini, Sulsel merupakan sentra pengembangan produksi rumput laut
di Indonesia, khususnya untuk Gracillaria dan Euchema Cattonii.
Masing-masing jenis rumput laut ini memberikan kontribusi 58%
dan 33,33% terhadap produk rumput laut nasional dari produksi
yang dihasilkan dari daerah ini.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenarkan, Sulsel merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di
Indonesia. Bahkan produktivitas rumput laut di Sulsel setiap tahunnya bisa mencapai sekitar 1,5 juta ton dengan nilai US$ 1,9 juta.
Dengan luas lahan sekitar 500 ha, diyakini Sulsel dapat menyaingi
produksi Pantai Gading, dan bahkan Sulsel sudah siap menjadi sentra rumput laut di dunia.
Sementara sektor kehutanan relatif pemanfaatannya sangat
terukur. Dalam rangka mempertahankan keberadaan kawasan
hutan dengan segala potensi di dalamnya pemerintah daerah terus
berupaya mengelola dan mempertahankan kelestarian sumber daya
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alam hayati dan ekosistem di daerahnya. Kekayaan potensi sumber
daya alam yang ada di Kabupaten Sinjai, perlu dipertahankan
sekaligus dilakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di
dalamnya secara berkelanjutan dalam kata lain "pemanfaatan yang
lestari dan lestari pemanfaatannya" berdasarkan pada asas-asas
konservasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Kabupaten Sinjai memiliki potensi sumber daya alam hayati yang
cukup tinggi, potensi ini terkandung dalam kawasan hutan tetap
seluas 18.894 Ha yang terdiri dari hutan lindung 11.94 Ha dan
hutan produksi seluas 7.100 Ha. Luas yang cukup mengindikasikan
bahwa 23 persen luas wilayah administratif Kabupaten Sinjai adalah
berupa kawasan hutan. Kawasan yang tidak hanya mengandung
kekayaan flora dan fauna saja, tetapi juga memiliki kekayaan
bentang alam yang mempunyai nilai keindahan sendiri.
Salah satu faktor yang mendorong tingginya PDRB provinsi
Sulsel ternyata adalah sektor pertambangan. Produksinya mencakup
emas, mangan, besi, pasir besi, granit, timah hitam, dan bijih nikel
sebagai produk unggulannya. Kini Kementerian Perindustrian telah
menetapkan Sulsel sebagai pusat produksi komoditi nikel. Pusat
produksinya terdapat di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara.
Selain itu, Sulsel memiliki cadangan minyak bumi 1,005 milyar
barel yang belum tergarap. Cadangan tersebut berdasarkan data
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Berdasarkan
data tersebut, Indonesia mempunyai cadangan minyak sekitar
7,549 milyar barel. Tersebar di sejumlah provinsi termasuk
Sulsel. Cadangan minyak juga ada Sulawesi Tengah mencapai
3,386 milyar barel dan Jatim sebanyak 1,312 milyar barel. Namun
potensi minyak belum bisa tergarap sebelum dilakukan eksplorasi
dan pengeboran dari tender yang sementara berjalan.
Di sektor industri, isu industri pengolahan kakao dan rumput
laut harus menjadi industri unggulan. Hal ini berdasar pada
pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi
daerah dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan
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industri di provinsi lain. Dalam rangka mengembangkan industri
unggulan tersebut, Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan
Provinsi tahun 2010 - 2014 dan 2014-2018, tidak nampak menonjol
prioritas sasaran pengembangan yang ingin dicapai, serta rencana
strategi pengembangan terkait industri maritim. Karena itu nilai
penting re-orientasi pembangunan dalam rangka penggandaan
ekonomi Sulsel ke depan sangat ditentukan oleh pemimpin
berikutnya.
Dalam konteks peningkatan jumlah komoditas unggulan lokal
untuk diekspor keluar negeri dalam visi menyukseskan program
ekspor tiga kali lipat di Sulsel, setidaknya terdapat sepuluh jenis
komoditas unggulan yang akan diekspor keluar negeri antara
lain; tanaman herbal, tanaman hias, ikan hias, dan beberapa jenis
komoditas lainnya. Pangsa pasar bunga krisan dan ikan hias saat ini
terbuka lebar untuk pasar Jepang. Bertambahnya jumlah komoditas
lokal yang akan diekspor pemerintah itu konon diyakini mampu
mendongkrak nilai ekspor Sulsel mencapai triliunan rupiah.
Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir
nilai ekspor Sulsel cenderung menurun dari waktu ke waktu,
sehingga perlu menjadi perhatian. Harapan besar ke depan Sulsel
dapat berkonsentrasi mengembangkan tiga industri pengolahan
sektor andalan, yakni sektor pertanian, perkebunan dan kelautan
atau maritim. Sulsel harus segera beradaptasi dengan kebijakan
pemerintah pusat yang telah membagi enam koridor ekonomi
yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali,
Sulawesi, serta Papua. Koridor ekonomi tersebut dicanangkan
untuk mendukung percepatan ekonomi di sektor industri. Provinsi
Sulsel sendiri berada dalam koridor lima bersama lima provinsi
lain di Pulau Sulawesi. Karena itu, industri pengolahan yang akan
dikembangkan harus sesuai dengan potensi komoditi unggulan
daerah seperti pengembangan industri maritim.
Potensi unggulan Sulsel yang belum banyak tersentuh adalah
potensi pendapatan dan peningkatan ekonomi di bidang pariwisata
dengan memprioritaskan pengembangan destinasi-destinasi baru di
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Sulsel yang seharusnya sejak lama sudah dikembangkan. Meskipun
program Pemerintah provinsi Sulsel melalui Explore South Sulawesi
telah dirasakan sangat efektif dalam meningkatkan perekenomian
di bidang pariwisata termasuk tingkat kunjungan wisatawan yang
pada tahun 2016 mencapai 8,9 juta kunjungan, tetapi masih jauh
dari harapan dan diperburuk oleh belum tersedianya infrastruktur
transportasi yang memadai. Padahal pencapaian jumlah kunjungan
wisatawan telah mendongkrak peningkatan perekonomian dan
perputaran dana di Sulsel hingga mencapai Rp 48 triliun khusus
dari sektor kepariwisataan saja.
Melihat indikator tersebut, sektor pariwisata di Sulsel juga
dapat menjadi sektor andalan bagi perekonomian provinsi.
Pelayanan sektor publik seperti fasilitas umum dan jaminan
rasa aman harus ditingkatkan, agar wisatawan senang dan tidak
menyesal menjelajahi keindahan alam, keberagaman budaya dan
adat istiadat serta kekayaan kuliner khas Sulsel.
Eksistensi destinasi baru seperti Lolai di Toraja, Paralayang
di Enrekang, wisata pulau di Takalar, serta sejumlah destinasi baru
di Sulsel perlu dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan kepentingan
potensi sektor perikanan dan kelautan yang mempunyai korelasi
dengan pembangunan maritim dalam konteks pengembangan
budaya wisata laut dan kebaharian. Potensi laut Sulsel sungguh
sangat besar namun terkesan terabaikan, sebagai contoh hingga
kini belum ada industri pengolahan perikanan yang memadai dan
bisa diunggulkan.
Melihat potensi andalan Sulsel saat ini, secara menyeluruh
belum tercermin adanya tata kelola yang optimal yang mengarah
pada peningkatan kesejahteraan rakyat, apalagi nilai kearifan
lokalnya sangat kaya dan seharusnya semua potensi itu bisa
mendunia.
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Mega-Proyek dan Tuntutan Infrastruktur
Dalam menopang dan mempertahankan laju pertumbuhan
ekonomi Sulsel yang mencapai 7 persen, atau di atas pertumbuhan
ekonomi nasional, pemerintah provinsi telah dan sedang membangun
sejumlah proyek spektakuler (mega-project). Dari sejumlah riset
yang dilakukan oleh Brorivai Center melalui kegiatan menjelajahi
Sulsel tanpa batas ditemukan data pembangunan mega proyek yang
mencakup: proyek jalan tol Makassar-Takalar (Prediksi anggaran Rp
250 Miliar untuk 10 km), proyek percontohan biodiesel (anggaran
Rp25 Miliar), proyek percontohan pertanian modern 100 hektare
(anggaran tahap awal Rp 25 Miliar), dan pembangunan bendungan
untuk irigasi seluas 5 ribu hektar.
Sedangkan proyek besar yang saat ini juga tengah dilakukan
dan proses penganggarannya telah berjalan antara lain; proyek
underpass simpang lima bandara Hasanuddin (dengan anggaran Rp
25 Miliar), perluasan jalan Makassar-Bone, proyek kereta api rute
Makassar-Parepare (telah dianggarkan Rp 261 Miliar untuk tahap
awal dengan total anggaran Rp 100 triliun) yang melalui koneksi
Trans Sulawesi, proyek kereta api Mamminasata, perluasan Bandara
Hasanuddin (penganggaran Rp 10 triliun) yang sudah masuk tahap
pembebasan lahan, dan pelabuhan baru Makassar New Port.
Selain itu, terdapat proyek seperti flyover, tol layang dalam kota,
pengembangan jembatan tello, dan proyek Stadion Barombong.
Dalam perkembangan pembangunan mega-proyek ini
terdapat sejumlah kendala maupun aroma tidak sedap yang sering
diutarakan dalam pemberitaan media massa oleh para pemerhati
pembangunan serta elemen masyarakat yang peduli terhadap tata
kelola pemerintahan yang baik. Misalnya saja pada tahun 2017
lalu masyarakat mengkritisi 17 proyek infrastruktur Pemerintah
Provinsi Sulsel yang belum rampung. Salah satunya adalah mega
proyek pembangunan Stadion Barombong.
Adanya kritik masyarakat terhadap Organisasi Pemerintah
Daerah (OPD) terkait kegiatan proyek yang tidak rampung
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tersebut adalah bentuk kegagalan perencanaan dan penganggaran
oleh brirokrasi pemerintah. Seharusnya progres pembangunan
infrastuktur tersebut sesuai dengan perencanaan yang tertuang di
dalam APBD 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD pemerintahan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel saat ini.
Dari penelusuran Brorivai Center, sejauh ini terdapat sejumlah
proyek yang diragukan dan dipastikan tidak akan rampung
pengerjaannya hingga tampuk kepemimpinan provinsi berganti.
Proyek-proyek tersebut antara lain; pembangunan Proyek Middle
Ring Road (MRR), proyek Bypass Mamminasata, serta proyek
Mesjid 99 Kubah yang dibangun di Centre Point of Indonesia (CPI)
Makassar. Proyek lain yang diragukan rampung tahun ini adalah
proyek sarana dan prasarana rumah sakit RSUD Haji.
Sementara mega proyek seperti kereta api Trans-Sulawesi
juga masih berlangsung pembangunan tahap pertamanya untuk rute
Makassar-Parepare yang panjangnya 145 kilometer. Anggaran yang
diserap tahap pertama proyek ini sedikitnya sekitar Rp 6,9 triliun
dan bersumber dari APBN dan ditargetkan rampung di tahun 2019.
Sementara, proyek impian Sulsel lainnya yakni Wisma Negara dan
Masjid Megah dalam kawasan Center Point of Indonesia (CPI) juga
belum terwujud. Proyek di lahan reklamasi seluas 26.700 meter
persegi ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp.
400 miliar lebih, di mana Rp. 100 miliar bersumber dari APBD dan
Rp. 300 miliar lebih dari APBN.
Diluar dua mega-proyek impian itu, sejumlah proyek
pembangunan infrastruktur lain terus dipacu untuk menggerakkan
perekonomian daerah yakni proyek bypass Makassar, Maros,
Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), middle Ring Road
serta jalan layang Maros-Bone dan proyek pembangkit listrik tenaga
bayu (PLTB yang dibangun di Kabupaten Sidrap dan Jeneponto.
Dalam hal proyek bypass Mamminasata, panjang total ruas
jalan yang akan dibangun sepanjang 48,250 kilometer. Tahap I
sepanjang 13,750 kilometer. Total anggaran yang disiapkan dari
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APBN sebesar Rp. 251,249 miliar, dan akan dilaksanakan secara
multi-years. Pada 2015 yang lalu dialokasikan dana sebesar Rp.
40,425 miliar, 2016 sebesar Rp.60 miliar, 2017 sebanyak Rp. 75
miliar, dan 2018 sebesar Rp.75,824 miliar.
Proyek besar lain yang tak kalah pentingnya bagi Sulsel sebagai
pusat ekonomi Kawasan Timur Indonesia, yakni proyek Underpass
Simpang Lima Bandara, Makassar New Port (MNP), perluasan
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, serta rencana
pembangunan bendungan Karangloe di Gowa, Baliase di Luwu
Utara, Pasolerang di Wajo serta Pamukkulu di Takalar.
Khusus untuk proyek pembangunan bendungan, sejak
awal memang “dihadiahkan” oleh pemerintah pusat lantaran
melihat besarnya peranan Sulsel dalam mensukseskan program
swasembada pangan nasional. Proyek ini diharapkan akan semakin
meningkatkan produksi pertanian daerah ini, khususnya beras.
Namun fakta proyek bendungan ini belum juga nampak di pelupuk
mata.
Beberapa proyek bendungan justru menimbulkan masalah,
seperti pembangunan Bendungan Karalloe di Gowa-Jeneponto
yang sempat bermasalah sehingga mengalami perpanjangan target
perampungan hingga 2019, Bendungan Paselloreng di Wajo yang
ditargetkan selesai pada Juli 2018, serta Bendungan Pamukkulu di
Takalar yang baru dicanangkan dan akan dikerjakan pada tahun
2018 ini. Sedangkan proyek lain seperti pembangunan Bandara
di Toraja yang terkendala anggaran hingga kini belum menemui
titik terang. Sehingga target perampungannya juga belum bisa
dipastikan.
Yang menjadi kendala sejumlah mega-proyek tersebut,
umumnya adalah proses pembebasan lahan yang tidak trasparan
sehingga pada akhirnya aktor-aktor pelaksana kebijakan banyak
yang terjerat kasus hukum.
Proyek spektakuler yang saat ini telah dirasakan manfaatnya
adalah Bandara Sultan Hassanudin, yang kini merupakan sarana
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penting yang menunjang daerah Sulsel dalam bidang transportasi
udara. Bandara ini secara resmi aktif pada tanggal 26 September
2008 diresmikan oleh Bapak Presiden keenam RI Susilo Bambang
Yudhoyono. Kini juga telah terbangun runway dan diperluas lagi
dengan melakukan pembangunan tahap ke II di mana bandara
tersebut telah menjadi salah satu bandara terbesar di Indonesia
khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Dari sejumlah mega-proyek yang ada, disadari belum
sepenuhnya menyentuh dan mampu menjawab tuntutan infrastruktur
masyarakat secara luas. Dari sisi strategis, pembangunan jangka
panjang tentu mampu mendorong perekonomian Sulsel. Namun
dalam kenyataannya, masyarakat masih dihadapkan pada
kurangnya infrastruktur dasar yang berkaitan dengan penyerapan
tenaga kerja, infrastruktur ekonomi bagi kepentingan usaha mikro,
kecil dan menengah, serta sarana kesehatan dan pendidikan menjadi
kebutuhan dasar dalam pembangunan daerah sekaligus dalam rangka
memberdayakan masyarakat. Pemimpin ke depan harus menjawab
tantangan ini, dan tidak perlu menjual agenda pembangunan yang
tidak realistik, setidaknya pembangunan yang saat ini berlangsung
dapat dituntaskan dan dilanjutkan sambil mengidentifikasi halhal mendasar terkait dengan kebutuhan infrastruktur ekonomi
rakyat yang kini mendesak. Kalaupun pengembangan infrastruktur
itu harus dilakukan, maka harus lebih memprioritaskan aspek
konektivitas dan sarana angkutan pelayaran antar-pulau termasuk
sarana kepelabuhanan, baik pelabuhan penumpang dan barang
maupun pelabuhan pendaratan ikan di sejumlah kabupaten/kota di
Sulsel.
Pengelolaan mega-proyek infrastruktur ke depan harus tetap
memperhatikan keberpihakan kepada rakyat, serta dalam tata
kelolanya mempertimbangkan aspek lingkungan, bebas dari KKN,
potensi kebocoran serta pemborosan anggaran, termasuk melibatkan
partisipasi rakyat secara luas sebagai bentuk transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan daerah.
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Center Point of Indonesia dan Reklamasi
CPI merupakan areal yang dibangun melalui reklamasi pantai
dengan luas sebesar 200 ha dan berlokasi di Kawasan Tanjung
Bunga-Pantai Losari dengan menggunakan desain green waterfront
city. Berdasarkan Perda RTRW Kota Makassar, kawasan ini
ditetapkan sebagai Kawasan Bisnis Global Terpadu. Konsep dari
CPI adalah satu titik impuls (akupuntur) yang mengakumulasikan
sembilan titik-titik keunggulan Indonesia dalam satu titik yang
mampu merangsang percepatan pembentukan Indonesia yang
unggul. Titik itu antara lain titik episentrum kebangkitan Indonesia
baru, titik akumulasi sejarah dan budaya Indonesia, titik sinergi
keunggulan Indonesia, titik referensi mitigasi pesisir, titik bangkit
keunggulan IPTEK Indonesia, titik picu percepatan kemajuan
ekonomi KTI, titik tumbuh kota hijau Indonesia, titik akumulasi
pemberdayaan masyarakat dan titik pacu pengentasan kemiskinan.
Tahap pertama pembangunan CPI tahun 2009 dengan
membangun center park sebagai fungsi ruang terbuka hijau seluas
16 ha. Pada tahun 2011 kemarin sudah mulai dibangun beberapa
infrastruktur melalui instansi Mensesneg dan Kementerian PU
(Cipta Karya). Infrastuktur tersebut adalah gedung wisma negara,
gedung museum “1.000 Pahlawan Nusantara”, monumen “Dari
Timur Indonesia Bangkit”, museum dan mesjid “Indonesia
Rahimakumullah” yang yang juga di sebut Masjid 99 Kubah.

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Paradoks Pembangunan Sulsel

129
Gambar 3. Site Plan CitraLand City Makkassar

Pembangunan CPI sesungguhnya adalah proyek impian
Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo.
Proyek ini sejak dibangun tahun 2009 lalu tidak pernah kunjung
selesai dan masih menyimpan misteri. Proyek ini terus dilanjutkan
pembangunannya meski menjadi sorotan publik. Yang menarik
akhir – akhir ini adalah, mengapa baru kini dipertanyakan tentang
status perizinan reklamasi tersebut. Meskipun perancangan CPI
merupakan bagian dari kawasan baru di Kota Makassar, tetapi
CPI merupakan ikon baru ibu kota provinsi yang seharusnya
dikembangkan dalam rangka memajukan infrastruktur dan
memajukan perekonomian daerah.
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Gambar 4. Master Plan CitraLand City Losari, Makassar

Pertanyaannya adalah, apakah proyek ini telah terbukti
membawa manfaat langsung, atau sekedar hanya sebagai simbol
pembangunan yang bersifat “trademark” untuk Sulsel? Pertanyaan
ini harus kita jawab bersama. Apalagi di tengah pembangunannya
sedang merampungkan Masjid CPI yang megah dan bernuansa
masjid post-modern yang disebut dengan Masjid 99 Kubah yang
sempat mangkrak, karena seharusnya proyek ini sebelumnya
ditargetkan selesai pada tahun 2013 yang lalu. (Lihat Gambar 3.).
Progres pembangunan Mesjid 99 Kubah yang terletak
dalam komplek CPI tersebut sudah mencapai 95 persen dengan
menggunakan total anggaran sebanyak Rp 60 miliar. Yang
mengherankan, proyek ini baru dilakukan pemancangan pertama
pada tahun 2017 lalu dan ditargetkan harus selesai di awal tahun
2018. Masjid ini mempunyai daya tampung berkapasitas 13.075
orang jemaah. Dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya sebesar Rp. 169 miliar
lebih.
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Gambar 5. Masjid 99 Kubah CPI Makassar

Pembangunan CPI, pada dasarnya baru dianggap bermasalah
dalam beberapa waktu terakhir karena merebaknya isu reklamasi
di Indonesia. Meskipun proyek ini dirancang jauh hari sebelumnya
dan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
tidak berarti pembangunan ini mempunyai kelayakan secara utuh.
Dari hasil riset yang dilakukan oleh jaringan studi strategis
Brorivai Center tentang isu reklamasi di Indonesia yang
mengangkat permasalahan dinamika reklamasi dalam konteks
keamanan nasional dihadapkan pada proyek Raksasa Teluk
Jakarta dan proyek Garuda CPI di Makassar, merekomendasikan
pentingnya perencanaan yang diawali pada analisis lingkungan
strategis, pendekatan aspek geopolitik, sosio-ekonomi, pertahanan
dan keamanan nasional. Secara teknis, reklamasi dapat diukur
kelayakannya untuk dibangun, sangat tergantung dari hasil
jastifikasi studi kelayakan analisis teknis dan amdal. Tetapi yang
jauh lebih penting adalah memahami prospek pembangunan itu
dari sisi kepentingan keamanan nasional.
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Permasalahan reklamasi dalam konteks keamanan nasional
dapat dilihat dalam dua pendekatan yakni securitization dan security
sector. Securitization adalah tentang latar belakang dibangunnya
reklamasi itu yang meliputi: (1) aktor atau agen yang berkepentingan
terhadap reklamasi; (2) ancaman yang eksis dan mungkin timbul
atau ancaman potensial; (3) rujukan objek reklamasi yang dianggap
vital dan perlu dilindungi; dan (4) target sekuritisasi yang perlu
dirujuk bahwa reklamasi itu adalah ancaman. Sedangkan dalam
pendekatan security sector, akan dilihat tentang kondisi keamanan
politik (komoditas politik dan pertarungan kekuasaan), keamanan
ekonomi yang berkaitan dengan potensi kerugian negara dan rakyat,
keamanan lingkungan atau biosfer planet bumi terkait dengan
ekosistem dan keamanan militer atau aspek kekuatan negara yang
dapat dilemahkan karena pengendalian dan pemanfaatan wilayah
pertahanan berkurang apalagi mengganggu sirkulasi lalu lintas laut
serta isu keamanan sosial atau yang disebut diferensiasi struktural
di mana akan merubah struktur kebiasaan masyarakat.
Dalam kajian ini ditemukan dampak kritis reklamasi bagi
keamanan nasional yang bersentuhan dengan; keamanan manusia
(human security), ekosistem dan pertahanan, serta eksistensi
keamanan negara. Dampak secara keseluruhan dari hal tersebut
adalah sebagai upaya mengatasi potensi terjadinya banjir rob
(reklamasi jadi pertimbangan tetapi mahal dan tidak efektif
mislanya adanya giant sea wall), gangguan keselamatan lalu
lintas laut/pelayaran dan instalasi bawah laut, pelintasan ilegal
yang melemahkan pertahanan karena terdapat pintu masuk baru,
menyumbat dan merubah aliran sungai yang berdampak pada
bencana baru, merusak lingkungan biota dan fishing ground, serta
kepentingan korporasi sehingga tercipta negara dalam negara.
Isu reklamasi sangat berhubungan dengan isu keamanan dan
pembangunan. Membahas soal reklamasi maka erat hubungannya
dengan masalah infrastuktur keras dan kritis (critical and hard
infrastructure), keamanan berhubungan dengan ketahanan
dan keamanan sistem (system security and resiliency), dan
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pembangunan, menyangkut isu lingkungan, pembangunan
berkelanjutan (environmental issues and sustainable development).
Untuk itu, infrastruktur kritis, daya dukung ekosistem dan
sistem pertahanan negara menjadi penting dalam mengamati
reklamasi dalam perspektif keamanan nasional. Artinya reklamasi
itu, harus memenuhi syarat penataan ruang, ketersediaan teknologi
pengendalian dampak lingkungan yang harus berbasis ketahanan
wilayah/nasional). Oleh karenanya reklamasi Teluk Jakarta maupun
reklamasi CPI Makassar, harus dikaitkan dengan kepentingan
kawasan strategis dan wilayah pertahanan.
Urgensi reklamasi harus seiring dengan urgensi
penyelenggaraan penataan ruang (PP No. 15/2010) yang mencakup
penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis, pemanfaatan dan
pengendalian wilayah pertahanan, serta pentingnya perencanaan
tata ruang (ekologi, ekonomi dan sosial). Reklamasi yang dibangun
juga harus mempertimbangkan penataan wilayah pertahanan negara
(PP No. 68/2014) dan konsep marine spatial planning initiative
yang berlaku secara universal. Esensinya adalah reklamasi itu,
harus kompatibel dengan tujuan dari tata ruang kawasan strategis
berdasarkan PP No. 15/2010 pasal 46. Yakni diarahkan pada
kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, penggunaan sumber daya alam dan atau teknologi
tinggi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Dari uraian akademik tentang reklamasi dapat dikaitkan
dengan dua isu besar pembangunan reklamasi CPI di Makassar.
Pertama, pendekatan isu sekuritisasi, di mana pemerintah daerah
sebagai aktor dan agen mengedepankan kemanfatannya, karena itu
pemerintah berkepentingan terhadap reklamasi dalam menunjang
pelayanan publik, dan menjadi bagian zonasi Kota Makassar yang
saat ini sudah diperkuat dengan keluarnya regulasi dalam bentuk
Perda.
Bahkan pemerintah berencana membentuk peraturan daerah
agar tidak dijual. CPI kelak diperuntukkan bagi masyarakat karena
Paradoks Pembangunan Sulsel

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

134

ada tempat rekreasi, jogging track, termasuk penyiapan sarana
ibadah masjid di dalamnya. Sehingga diharapkan keberadaan CPI
bisa menjadi simbol kemajuan dan menambah keindahan kota serta
sekaligus menambah panjang Pantai Losari dari 800 meter menjadi
5 kilometer.
Untuk meyakinkan publik, bahwa kondisi ini tidak mengancam,
pemerintah dan agen yang berkepentingan terhadap reklamasi
memberikan jaminan terhadap kemungkinan kerugian yang timbul,
menyusul merebaknya tanggapan di kalangan konsumen properti
tentang keamanan bangunan di atas lahan reklamasi. Untuk
meyakinkan hal tersebut, PT. Boskalis International Indonesia
mengeluarkan dana senilai Rp 1 triliun untuk merancang konsep
tahan gempa skala magnitudo 3 dari 10," dalam rangka menjaga
kualitas bangunan yang berdiri di atas tanah reklamasi.
Selain itu, reklamasi di Makassar, dikembangkan dengan cara
memberi keuntungan bagi pemerintah atau negara dengan cara
membagi dua hasil reklamasi. Reklamasi CPI, dari total luas 157
hektar direncanakan kembali ke negara sebanyak 50 hektar. Hal
ini kemudian juga menimbulkan polemik karena secara fakta di
manapun tidak ada proyek ingin merugi dengan cara setengah dari
lahan reklamasi menjadi tanggungannya.
Kedua, pendekatan isu security sector atau sektor keamanan.
Dalam proyek proyek raksasa garuda CPI di Makassar-Sulsel
dapat dilihat dari sisi keamanan lingkungan. Reklamasi CPI
di Makassar disebut sebagai “dead zone”. Artinya wilayah itu
menjadi wilayah laut mati akibat reklamasi di lahan mega proyek
CPI. Hal ini dianggap mengakibatkan polusi baru karena dampak
reklamasi membuat akses laut lepas akan tertutup. Airnya hitam
dan busuk, dan banyak sampah. Tidak ada lagi kehidupan untuk
biota laut seperti ikan, kerang, kepiting, yang biasanya diakses
oleh nelayan sebagai sumber ekonominya. Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (Walhi) melansir surat balasan dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang reklamasi CPI yang belum
mengantongi izin dari KKP. Hingga saat ini Kementerian Kelautan
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dan Perikanan belum pernah mengeluarkan izin lokasi dan izin
pelaksanaan reklamasi untuk kawasan CPI Makassar, berdasarkan
Surat ini ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
KKP Brahmantya Satymurti Poerwadi tertanggal 29 Maret 2016
dengan nomor surat B.230/SJ/TU.210/III/2016. Demikian halnya
Walhi menggugat reklamasi CPI ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Makassar.
Dalam konteks keamanan ekonomi yang dapat merugikan
negara dan rakyat dapat dilihat dari kepentingan imperium bisnis
Ciputra Group yang sangat serius menggarap Kawasan Timur
Indonesia, terutama Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai
gerbang utama. Melalui anak usaha PT Ciputra Surya Tbk, dari
pengembang ini bekerjasama dengan PT Yasmin Bumi Asri,
membentuk joint operation (JO) Ciputra Yasmin membangun
Citra Land City Losari Makassar, sebagai bentuk ekspansi
ekonomi korporasi. Pihak pengembang berusaha meyakinkan
bahwa pembangunan tersebut dianggap bukan sembarang proyek
properti, melainkan kawasan pertumbuhan baru yang digagas
untuk menstimulasi, dan mempercepat peningkatan perekonomian,
pembangunan kawasan, dan juga mendekonsentrasi pusat bisnis dan
keuangan ke Kawasan Timur Indonesia sebagai dasar argumentasi
pembangunan.
Perlu diketahui bahwa Citra Land City Losari Makassar
akan butuh lahan reklamasi seluas 107 hektar sebagai bagian
dari megaproyek CPI berdimensi 157 hektar. Estimasi gross
development value (GDV) CPI senilai Rp 30 triliun. Nilai GDV
tersebut di luar reklamasi. Untuk pembangunan reklamasi ini
diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 3,5 triliun. Angka yang
fantastik, dan menggiurkan.
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Gambar 6. Proses Pembangunan Reklamasi CPI Makassar

Sedangkan dari kacamata keamanan lingkungan dan sosial,
reklamasi ini bisa dilihat dari meluasnya kerugian yang mungkin
timbul sebagai akibat dampak adanya keterkaitan penggalian pasir
di laut Takalar untuk penimbunan 157,23 hektar CPI. Pengembang
membutuhkan 22.627.480 meter kubik pasir dan tanah urugan.
Selain dari laut, pasir juga dari daratan di Gowa dan Takalar.
Potensi ini kemudian mengancam terjadinya abrasi dan kerusakan
ekosistem laut. Kecamatan yang berpotensi terganggu adalah
Galesong Utara, Galesong Selatan, Galesong dan Sanrobone. Di
wilayah-wilayah ini ribuan orang hidup sebagai nelayan.
Selama ini nelayan dilarang membom ikan, ancaman bisa
penjara, untuk reklamasi, pasir laut diambil, padahal kerusakan
ekosistem lebih besar dari mengebom. Ancaman kerusakan
ekosistem laut dampak penambangan pasir terbilang serius. Meski
radius dua mil dari lepas pantai, namun bisa berdampak luas.
Dari data yang ada, terdapat tujuh perusahaan yang mengajukan
penambangan pasir di laut wilayah Galesong.
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Ada 1.064 hektar sudah dipetakan, bahkan sebagian lokasi
dikeruk diam-diam, meski baru sekadar penyemprotan. Tiga
kecamatan lain, total 8.781,14 hektar. Masalah lain, lokasi
pengerukan tak jauh dari Sandrobengi, pulau yang ditetapkan
sebagai obyek wisata Takalar. Pulau kecil ini terancam hilang jika
terjadi penyedotan pasir. Pasir sekitar lokasi itu tentunya akan ikut
bergeser. Pemukiman warga di bibir pantai juga dalam bahaya. Air
laut datang tanpa penghalang bisa masuk ke pemukiman. Kondisi
ini, diperparah tanggul pemecah ombak rusak, hingga ketakutan
warga pesisir tambah besar. Karena itu dampak sosialnya sangat
tinggi di mana ambang pasir jadi awal bencana pesisir. Apalagi 20
tahun terakhir garis pantai berkurang 15-20 meter dan kian dekat
dengan pemukiman.
Sebagai wawasan, dalam kajian Brorivai Center
menggambarkan bagaimana nilai keamanan bagi reklamasi. Ada tiga
derajat pendekatan dalam melihat arti pentingnya reklamasi yakni;
(1) reklamasi sebagai prime value di mana reklamasi dipandang
berdasarkan spectrum keamanan; (2) reklamasi sebagai core value,
di mana reklamasi ditempatkan pada tingkat yang sangat penting
dan mendesak karena alasan keamanan; dan (3) reklamasi sebagai
marginal value, di mana pembangunan reklamasi mempunyai
tujuan ekonomi lebih penting dari keamanan. Untuk itu, silahkan
kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan melihat secara
objektif yang mana akan menjadi rujukan yang ideal dari sisi tiga
kepentingan tersebut dalam rangka kesinambungan pembangunan
Sulsel ke depan.
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Bab 6
Isu-isu Strategis dan
Keberlanjutan Daerah
"Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling
mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, tetapi jumlah
sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum”
bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
(Adam Smith 1723-1790)
Maritim dan Industri Perikanan
Sektor Maritim
Pembangunan sektor transportasi maritim adalah program
yang paling tepat untuk dapat menjalin konektivitas antar pulau
dan mewujudkan aksebilitas ke seluruh wilayah Sulsel secara
menyeluruh. Seperti yang telah kita sadari bersama, sektor
perhubungan memiliki peranan yang teramat strategis dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan
sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi
kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan.
Sulsel sebagai provinsi yang 60 persen wilayahnya berbatasan
dengan laut, juga harus berbenah dan memanfaatkan potensi
transportasi maritim guna mem-boost pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Hasil pertanian dan perkebunan Sulsel
yang melimpah seharusnya bisa mendongkrak kesejahteraan petani
secara lebih optimal bila ditopang oleh infrastuktur maritim yang
kuat.
Bila pelabuhan-pelabuhan perintis di daerah di-upgrade
menjadi pelabuhan bertaraf internasional, tentu ekspor produkproduk pertanian dan perkebunan akan lebih efisien dan
menguntungkan petani kecil. Tak perlu lagi menjual murah hasil
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panennya kepada tengkulak dan eksportir. Dengan mendekatkan
akses transportasi internasional ke daerah, petani bisa langsung
mengekspor sendiri hasil panennya ke luar negeri atau ke provinsi
lain dengan nilai jual yang lebih tinggi.
Saat ini Sulsel hanya memiliki satu pelabuhan internasional
dan 11 pelabuhan perintis. Pelabuhan perintis ini tidak semuanya
berada dalam kondisi layak. Banyak pelabuhan yang mangkrak
sepanjang teluk Bone, mulai dari pulau Selayar hingga Kota
Palopo. Begitupun dengan pelabuhan internasional Soekarno-Hatta
pada dasarnya juga belum memenuhi standar yang layak untuk
disebut sebagai pelabuhan internasional. Untung baik, Pemerintah
RI sudah memberikan sinyal hijau untuk pengembangan Pelabuhan
Soekarno-Hatta agar lebih memenuhi standar internasional.
Pengembangan ini disebut dengan mega proyek Makassar New
Port yang saat ini sementara berjalan proses pembangunannya.
Pelabuhan Soekarno-Hatta pada dasarnya sangat potensial
menjadi bandar baru menyaingi bandar pelabuhan di Singapura.
Apalagi berdasarkan fakta historis, pada masa kejayaan Kerajaan
Gowa-Tallo, Pelabuhan Somba Opu dan Pelabuhan Tallo, adalah
satu-satunya pesaing utama Pelabuhan Malaka pada awal abad
XVII. Mengingat ketika itu pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan
Maluku dikuasai oleh VOC.
Pertumbuhan kunjungan kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta
mencapai 5 ribu kapal setiap tahunnya, dengan detil seribu kargo,
empat ribu petikemas dan 9 ribu penumpang. Jumlah ini sebetulnya
sudah cukup baik untuk ukuran Kawasan Indonesia Timur, di mana
pelabuhan Makassar menjadi pelabuhan paling sibuk di kawasan.
Bila Pelabuhan Soekarno-Hatta dapat menampung 300 - 500
kontainer, maka Makassar New Port yang sementara dibangun
memiliki daya tampung 5 kali lipat. Ini adalah sebuah prospek
kemajuan bagi pengembangan bandar niaga di Kota Makassar.
Hanya saja, spirit serupa harus diperluas ke pelabuhanpelabuhan perintis yang ada di daerah untuk memenuhi prinsip
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pemerataan, agar ekonomi maritim (blue economy) benar-benar bisa
terwujud dan pada gilirannya menambah kesejahteraan masyarakat
dan daerah.
Untuk mewujudkan Sulsel sebagai poros maritim dunia harus
dimulai dari daerah. Pemerintah daerah harus punya konsep tata
ruang yang baik untuk membangun budaya maritim, memelihara
sumber daya maritim, mengembangkan konektivitas laut, dan
pertahanan maritim. Ada lima pilar kemaritiman yang menjadi titik
fokus pemerintah daerah dalam mewujudkan daerahnya menjadi
poros maritim. Kelima pilar itu antara lain, membangun budaya
maritim, membangun sumber daya laut, pembangunan infrastruktur
dan konektivitas antarpulau, meningkatkan diplomasi maritim,
serta memperkuat pertahanan maritim.
Untuk itu pemerintah daerah harus komitmen menjaga dan
mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun infrastruktur
dan pengembangan industri perikanan dengan menempatkan
nelayan sebagai pilar utama. Pemerintah daerah harus fokus
pada pengembangan sektor maritim, membangun infrastruktur
laut seperti pelabuhan, dan bongkar muat sehingga konektivitas
komoditi dari daerah bisa diakses secepat mungkin. Maka dari
itu gagasan yang paling memungkinkan diwujudkan yakni akses
pelayaran jangka pendek (Shortsea-Ship) dan penambahan
pelabuhan pendaratan ikan serta revitalisasi maupun penambahan
pelabuhan internasional.
Sektor Industri Perikanan
Dalam konteks industri perikanan, potensi kelautan di Sulsel
juga cukup besar, terlihat dari besarnya dominasi subsektor
perikanan sebagai penyumbang terbesar kedua dalam PDRB
sektor pertanian wilayah ini. Pada tahun 2015 saja misalnya, sektor
perikanan menyumbang 8 persen bagi produk domestik regional
bruto (PDRB) Sulawesi Selatan.
Hasil laut Sulsel terdiri dari beragam jenis ikan kualitas ekspor,
bandeng, serta rumput laut yang banyak dibudidayakan sebagai
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salah satu sumber ekonomi masyarakat. Sebagian besar produksi
perikanan di Provinsi Sulsel merupakan perikanan budidaya laut
dengan hasil produksi tahun 2014 sebesar 2,8 juta ton. Sektor ini telah
berkembang dengan komoditi perikanan ikan tuna segar dan beku,
ikan kerapu, ikan kakap dan rumput laut. Khusus untuk rumput laut,
saat ini Provinsi Sulsel merupakan sentra pengembangan produksi
rumput laut di Indonesia, khususnya untuk jenis Glacillaria dan
E.Cottoni, masing-masing memberikan kontribusi 58 persen
dan 36 persen terhadap produk rumput laut nasional. Sulawesi
Selatan juga menyumbang kontribusi 18,9 persen terhadap produk
bandeng nasional. BPS mencatat, sepanjang 2014-2016, ikan dan
udang merupakan komoditi ekspor Sulsel yang terbesar setelah
produk kakao. Nilai ekspor ikan dan udang sepanjang tahun 2016
diperkirakan mencapai 108,91 US$.
Agar sektor perikanan bisa bertumbuh jauh lebih baik,
pengembangan perikanan perlu ditunjang sarana memadai seperti
alat tangkap, sistem pengawetan, serta peningkatan armada kapal
nelayan. Gagasan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan
perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian kredit
mikro kepada nelayan, pengadaan sistem pergudangan/Cold
Storage guna peningkatan mutu kualitas produk perikanan di pasar
lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal
dari produk olahan ikan.
Perlu dicermati bahwa sektor industri pengolahan selama ini
memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap perekonomian
Sulawesi Selatan. Dengan nilai tambah sebesar 52,8 triliun rupiah
pada tahun 2016 menjadikan sektor ini sebagai penggerak ekonomi
kedua setelah pertanian. Nilai tambah sektor industri setara dengan
13,9 persen dari total PDRB. Nilai ini mengalami peningkatan
sebesar 8,15 persen dari tahun sebelumnya.
Hanya saja, berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 ditemukan
fakta bahwa lapangan usaha industri pengolahan banyak berskala
mikro kecil (UMK). Hanya sebanyak 813 unit usaha (0,61 persen)
yang berskala usaha menengah besar (UMB). Padahal secara
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keseluruhan usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak
324 ribu jiwa. Aktivitas usaha ini menyerap tenaga kerja UMB
terbesar di Sulsel. Saat ini, industri pengolahan di Sulsel masih
banyak terkonsentrasi di wilayah Mamminasata (Maros, Makassar,
Sungguminasa/Gowa, dan Takalar) sehingga belum tersebar merata
ke kabupaten lain, terutama di wilayah-wilayah penghasil perikanan
terbesar.
Pengembangan sektor industri kelautan ini harus dilakukan
secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang
besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Gagasan lainnya yang dapat dikembangkan yakni pengadaan
Canning Industry, Food Industry berbasis perikanan tambak udang
maupun hasil laut yang dapat dikemas sebagai produk unggulan
bagi provinsi Sulsel.
Energi dan Pangan
Sektor Pangan
Pada bidang ekonomi, mengacu pada data yang dimiliki BPS,
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulsel
tahun 2016, lebih dipengaruhi sektor pertanian dengan kontribusi
sebesar 88.314,07 milyar rupiah atau sekitar 23,3 persen dari total
PDRB Sulawesi Selatan. Sektor lainnya yang mempengaruhi
PDRB antara lain, sektor perdagangan, restoran, hotel, dan sektor
industri pengolahan. Sektor ini, diharapkan mampu menunjang
sektor pertanian berorientasi pada agro industri. Sedangkan PDRB
Kabupaten dan Kota yang memberikan kontribusi terbesar adalah
Kota Makassar disusul Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep.
Di sektor pertanian, Provinsi Sulsel sudah bisa membuktikan
diri sebagai lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman
pangan untuk kawasan timur. Beragam varietas unggulan seperti
padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan kacang-kacangan, menjadi
produk unggulan yang bisa diandalkan untuk mendongkrak
perekonomian masyarakat. Hasil produksi padi yang mencapai
63 persen dari total produksi wilayah dan 10, 3 persen produksi
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nasional, menempatkan Provinsi Sulsel sebagai salah satu daerah
penghasil padi terbesar. Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun
2015 Sulsel telah memproduksi 5,4 juta ton padi dari total 7,7 juta
ton komoditi pangan yang dipanen pada tahun itu. Keberhasilan
dalam bidang pertanian ini, ditopang dengan banyak saluran irigasi
nasional di daerah ini.
Berdasarkan data tahun 2006, sekitar 69 persen irigasi nasional
untuk wilayah Sulawesi berada di Sulawesi Selatan. Sisanya, 16
persen berada di Sulawesi Tengah, 7 persen di Sulawesi Tenggara,
6 persen di Sulawesi Utara dan 2 persen di Gorontalo. Potensi
lainnya adalah sektor perkebunan hortikultura. Sektor ini tetap
menjadi sektor andalan bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan
jenis komoditas yang dihasilkan seperti kelapa sawit, kelapa
hibrida, kakao, kopi, lada, vanili, tebu, karet, teh, jambu mete, dan
kapas, sektor perkebunan ini memberikan andil bagi peningkatan
PDRB Provinsi.
Komiditi yang paling diunggulkan pada sektor ini, adalah
kopi dan kakao. Sentra produksi kakao terdapat di Kabupaten
Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Pinrang, Bone dan Sinjai.
Sedangkan sentra produksi kopi terdapat di Kabupaten Tana Toraja,
Toraja Utara dan Enrekang. Keberhasilan dalam sektor perkebunan
terutama dalam budidaya tanaman kakao, Provinsi Sulawesi
Selatan bersama tiga daerah lainnya di sulawesi mendapat gelar
sebagai penghasil kakao karena berkontribusi sebanyak 71 persen
dari produksi nasional.
Pertanian merupakan sektor andalan Sulsel sejak dulu hingga
saat ini. Untuk itu, upaya meningkatkan ketahanan pangan di Sulsel
dapat tercapai menurut perkembangan pada luas tanam, luas panen,
produktivitas dan produksi komoditas tanaman padi, jagung dan
kedelai. Beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat
untuk tercapainya swasembada pangan meliputi irigasi, pupuk,
dan bibit unggul. Provinsi Sulsel memiliki potensi lahan kering
yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif lahan produksi pangan.
Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha pertanian
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di lahan kering antara lain kesuburan tanah di lahan kering relatif
rendah, akses irigasi terbatas, serta biaya pengelolaan lebih tinggi
dibandingkan dengan pertanian konvensional.
Upaya ketahanan pangan yang didukung dengan dana APBN
perlu disalurkan ke petani dalam bentuk bantuan sosial untuk
memilih bibit unggul, pupuk, perbaikan irigasi, serta pemberian
alat mesin pertanian sehingga petani mampu meningkatkan
produktivitas dan memperluas areal tanamannya. Tercapainya
kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Sulsel
juga dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam
pengembangan usaha tani tanaman pangan, usaha tani hortikultura,
usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang mampu memberikan
dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan
peternak. Potensi lahan yang dapat dibuka menjadi lahan pertanian
baru juga sangat besar di Sulsel, memungkinkan untuk penggarapan
sawah guna meningkatkan produksi tanaman pangan.
Sejak 2016, luas sawah di Sulsel masih minim yakni hanya
sebesar 649.190 hektar. Itupun 258.422 hektar diantaranya belum
memiliki saluran irigasi. Sementara masih ada 3.035.289 hektar
lahan tidur yang berpotensi untuk dibuka sebagai areal persawahan
baru. Sayangnya, jumlah sawah justru bukan bertambah setiap
tahunnya. Luas areal persawahan justru semakin menciut karena
beralih fungsi menjadi areal perumahan. Menurut data BPS, pada
2016 sebanyak 656.610 hektar areal persawahan telah beralih fungsi
menjadi wilayah pemukiman. Fakta ini cukup mengkhawatirkan
sebab lebih dari setengah areal persawahan Sulawesi Selatan
telah beralih fungsi dan hanya menyisakan 649 ribu hektar lahan
persawahan saja.
Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung
ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan
khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan
cukup luas setiap tahunnya. Selain itu, dalam pemanfaatan dan
pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan
dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan,
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penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen oleh penyuluh
pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi.
Dinas pertanian perlu memantau penyaluran benih dan pupuk
agar lahan sawah bisa diusahakan secara berkelanjutan sehingga
meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam
mengakses sarana produksi, sumber permodalan, pengolahan
hasil serta pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahterannya.
Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas
pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai.
Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain
berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan,
seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang
menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk
mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan
koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan
fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang
mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak
diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan
produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan
penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta SDM yang baik.
Sebagai contoh pembangunan fisik infrastruktur pangan yakni
di Kabupaten Wajo, dan Parepare potensi beras yang dihasilkan
dapat didukung dengan dibuatnya Rice Milling Plant, dengan
produk Smart Rice melalui pendekatan Balance of Nutrition sebagai
bentuk inovasi baru dalam menggandakan ketahanan pangan Sulsel.
Provinsi Sulsel memiliki potensi pangan pertanian, peternakan dan
perkebunan yang sangat potensial guna menopang kemakmuran
masyarakat Sulsel dan mewujudkan swasembada pangan dalam
rangka menuju ketahanan dan kedaulatan pangan.
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Sektor Energi
Listrik sebagai sumber energi memegang peranan yang sangat
penting dalam kehidupan modern. Sulsel memiliki 5 jenis sumber
pembangkit tenaga listrik dengan produksi terbesar berasal dari
sumber pembangkit listrik swasta dan sewa. Jumlah pelanggan
listrik yang naik sebesar 97 ribu selama setahun dan semakin
meningkatnya KWh yang terjual memaksa PLN menambah daya
listrik dari sejumlah pembangkit. Berdasarkan jenis pelanggan
listrik, mayoritas pelanggan listrik adalah Rumah Tangga.
Kategori bisnis dan industri adalah dua kategori pelanggan
listrik terbanyak setelah rumah tangga. Meskipun begitu, masih
ada daerah di Sulsel yang belum diterangi oleh listrik. Data Survei
Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016 menyebutkan bahwa 2,4
persen Rumah Tangga di Sulawesi Selatan belum menggunakan
listrik sebagai sumber penerangannya.
Padahal salah satu potensi Maritim Sulsel selain pangan dan
transportasi yang bisa dimanfatkan secara optimal adalah energi
listrik alternatif. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber
daya laut sebagai sumber energinya adalah solusi bagi krisis listrik
di Sulsel. Saat ini kebutuhan listrik Sulsel 60 MW/Tahun, dan
hanya EBT yang mampu menutupi kebutuhan itu tanpa merusak
lingkungan dan dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding PLT
Konvensional.
Dari 30 wilayah laut potensial bagi EBT, Selat Makassar dan
Perairan Selatan Sulsel adalah dua lokasi yang paling menjanjikan.
Apakah itu instalasi on-shore atau off-shore, itu tergantung hasil
penelitian yang mana lebih efektif dan efisien.
Ada banyak metode memanen energi dari ombak laut, mulai
dari teknologi Pelambung Rakit Cockerell, Wave Surge, hingga
Oscillating Water Column. Tapi yang paling menjanjikan adalah
teknologi model pelamis, model olyster, ataupun model ceto. Karena
masing-masing turbin dari model-model ini bisa menghasilkan
listrik lebih dari 3 mega watt.
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Sektor energi EBT yang dimiliki oleh provinsi Sulsel bisa
menjadi alternatif Sumber Energi Nasional dan diharapkan Sulsel
ke depan bisa membangun kilang-kilang minyak dan gas (migas)
lepas pantai di Blok Karaeng maupun Blok Makassar untuk
menopang suplai energi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Sebagai ilustrasi bahwa hingga saat ini Sulsel adalah merupakan
salah satu provinsi yang belum memiliki kilang minyak gas untuk
menopang kebutuhan suplai minyak di Kawasan Timur Indonesia
(KTI). Setidaknya juga dapat dibangun Mini Oil Refinery misalnya
di wilayah Kabupaten Maros atau Parepare. Diharapkan ke depan,
dapat dibangun minimal tiga unit dengan kapasitas masingmasing 100.000 barel per hari, yang dilengkapi dengan jaringan
distribusinya dalam mendukung aktivitas industri dan ekonomi di
Sulsel.
Selain itu, di Kabupaten Wajo (Desa Pattirolokka) yang kini
terbangun dua Mini LNG Plant yang berkapasitas 2 x 0,25 MTPA
dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat
Sulsel. Demikian halnya dengan potensi Shale Gas di Danau
Tempe Kabupaten Wajo yang juga dapat diolah untuk memenuhi
Sumber EBT dalam mendukung ketahanan Energi Sulsel di masa
mendatang.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pariwisata adalah salah satu sektor yang terus digalakkan oleh
pemerintah pusat dan daerah. Slogan “Visit Indonesia” atau “Visit
South Sulawesi” dan lainnya dibuat sebagai tanda mengundang
wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia khususnya
Sulawesi Selatan. Tana Toraja merupakan salah satu daerah tujuan
utama wisata terutama pada bulan Desember. Toraja Festival
& Lovely December dijadikan ajang puncak untuk menarik para
wisatawan mancanegara.
Pariwisata secara langsung mendorong perekonomian Sulsel
yang salah satunya pada jasa akomodasi yang ada di Sulsel. Sebagai
penunjang penginapan para wisatawan, perkembangan jumlah
hotel pada tahun 2016 ini tumbuh sebesar 0,47 persen.
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Perkembangan jumlah akomodasi yang tiap tahunnya
bertambah ini, diharapkan tidak merusak tata ruang kota, dan tetap
menjaga kelestarian lingkungan dengan memperhatikan Amdal
lingkungan sekitarnya. Melihat pada TPK (Tingkat Penghunian
Kamar) Hotel Bintang yang ada di Sulsel, tampak tidak terlalu
banyak berubah selama tiga tahun terakhir ini. Berdasarkan data
BPS, pada bulan November dan Desember di tahun 2016 menjadi
bulan puncak banyaknya kamar hotel terpakai di Sulsel. Menurut
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulsel, setiap tahunnya
Sulsel selalu dibanjiri wisatawan domestik dan mancanegara.
Setiap tahun wisatawan mancanegara yang datang selalu
mengalami peningkatan. Tahun 2016 ini wisatawan mancanegara
yang berkunjung naik 22 persen. Hal ini perlu diapresiasi, karena
pariwisata Sulsel yang mampu menyedot banyaknya wisatawan.
Berbagai macam jenis pariwisata Sulsel seperti: wisata kuliner/
belanja; wisata alam (Takabonerate, Bira, Bantimurung, dll); wisata
budaya (Toraja); dan lain sebagainya menjadi kekayaan provinsi ini
yang tersebar di berbagai sudut kabupaten/kota.
Selama ini wisatawan negara Asia hingga Eropa banyak
berkunjung ke Sulsel. Malaysia menjadi negara pengimpor jasa
pariwisata terbesar dari Sulsel. Tahun 2016 saja, sekitar 51,8 persen
wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu Makassar adalah
berkebangsaan Malaysia. Berbagai inovasi program pariwisata
yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sulsel, diharapkan terus
ditingkatkan untuk akselerasi perekonomian dan pembangunan
Sulsel yang lebih baik lagi.
Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, sektor pariwisata
merupakan potensi yang dianggap mampu untuk memberikan
kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Provinsi
Sulsel, beberapa objek wisata alam seperti Taman Bawah Laut
Takabonerate, Puncak Malino, Pantai Bira, Tebing Apparalang,
Pulau Samalona, Pulau Kayangan, Pantai Bira, Pantai Lumpus
Goa Mampu, Pulau Lae Lae, Pantai Takalar, dan Taman Nasional
serta Pemandian Bantimurung, merupakan daerah yang memiliki
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potensi cukup besar untuk menarik minat pengunjung luar dan
dalam negeri.
Sedangkan untuk wisata cagar budaya dan peninggalan sejarah
yang dapat dikunjungi adalah Benteng Sombu Opu, Benteng Fort
Rotterdam, Makam Raja-Raja Tallo, Makam Pahlawan Sultan
Hasanudin, Keraton Raja Gowa atau Balla Lompoa, Makam RajaRaja Bugis Watang Lamuru, Tana Toraja, dan banyak lagi keindahan
budaya yang bisa ditemui di daerah ini.
Keunikan dan kekentalan adat, bisa dinikmati para pelancong
wisata di Tana Toraja. Daerah yang merupakan daerah wisata yang
sangat unik dengan tujuan wisata adalah makam para suku Toraja
karena para jenazah disimpan di goa-goa batu yang tinggi. Wisata
menarik lainnya adalah penguburan mayat Rambu Solo. Sebelum
penyimpanan jenazah, dilakukan upacara adat yang sangat meriah
yang berlangsung selama 2-6 hari dengan melakukan beberapa
tradisi seperti tarian dan adu kerbau.
Upaya pengembangan pariwisata di Sulsel didasarkan pada
potensi yang dimilikinya. Tana Toraja sebagai ikon pariwisata
Sulsel bukan hanya dikembangkan pada objek wisata budaya tetapi
juga harus dinamis menggali potensi daya tarik wisata baru guna
menarik minat wisatawan. Jalur transportasi menuju Tana Toraja
bisa menjadi daya tarik baru, terutama potensi wisata bahari yang
tersebar di Kabupaten Pangkep hingga Parepare, agrowisata dan
ekowisata di Kabupaten Sengkang sampai Enrekang. Bulukumba
juga menjadi ikon pariwisata Sulsel untuk daerah tujuan wisata
bagian selatan. Bulukumba, memiliki Pantai Bira dan pembuatan
perahu tradisional Pinisi di Tana Beru, Kampung Alam dan Budaya
di Kajang. Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier
effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain.
Untuk memajukan pariwisata diperlukan perekonomian yang
dilaksanakan dengan mengedepankan kreativitas. Industri ekonomi
kreatif di Sulsel relatif baru sehingga belum banyak diakui sebagai
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penggerak roda pembangunan. Pelaku industri ekonomi kreatif
di Sulsel saat ini lebih banyak didominasi oleh generasi muda
dan dikelola secara non-formal. Oleh karena itu harus diciptakan
suasana kondusif dan transformasi intelektualitas untuk memotivasi
generasi muda dalam memulai usaha kreatif dan memberi aksesakses finansial yang berpihak kepada mereka. Industri ekonomi
kreatif adalah harapan bagi ekonomi Sulsel untuk dapat bersaing
dan meraih keunggulan dalam ekonomi nasional sekarang ini. Demi
mengembangkan ekonomi kreatif di Sulsel diperlukan sinergitas
antara intelektualitas, sektor usaha kecil dan menegah (UKM) perlu
diberi bantuan modal awal tanpa angunan, pendirian co-working
space bagi para pelaku untuk berinteraksi dan pelatihan UKM di
desa-desa.
Pelatihan-pelatihan industri kreatif utamanya yang berkaitan
dengan pemanfaatan teknologi seperti startup saat ini masih minim di
Sulsel. Sejauh in hanya pihak swasta yang menyediakan bimbingan
startup bagi para generasi muda. Seperti Digital Innovation Lounge
(DILo) dan Makassar Digital Valley yang dua-duanya merupakan
program CSR Telkomsel. Pemerintah Provinsi Sulsel seharusnya
juga turut berpartisipasi menggalakkan spirit serupa agar generasigenerasi muda provinsi ini dapat turut bersaing di era pasar digital
hari ini.
Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Pendidikan
Pendidikan adalah hak setiap penduduk dan pemerintah
wajib memenuhinya. Pendidikan itu sendiri bertujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya. Mengingat pentingnya tujuan ini, pemerintah
terus mengawal jalannya pendidikan agar dapat mencapai target
yang diharapkan. Dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
rata-rata penduduk Sulawesi Selatan menikmati pendidikan hanya
sampai kelas 1 atau 2 SMP. Namun dilihat dari Harapan Lama
Sekolah (HLS), masyarakat Sulsel masih memiliki harapan untuk
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bisa mengenyam pendidikan hingga sekitar 13 tahun atau sampai
bangku kuliah meski tidak sampai tamat.
Menurut data BPS, pada tahun 2016 berdasarkan angka
partisipasi sekolah (APS), penduduk Sulsel yang belum pernah
mengenyam pendidikan sama sekali tidak lebih dari satu persen.
Namun sayangnya, 36 persen lebih penduduk Sulawesi Selatan
tidak tamat pendidikan SMA. Angka partisipasi sekolah cukup
tinggi untuk umur 7-12 tahun, menghampiri 100 persen, tapi angka
ini menurun seiring bertambahnya umur. Terkait hal ini, pemerintah
harus terus mencanangkan pendidikan gratis hingga tingkat SMA,
bahkan kalau perlu pendidikan tinggi juga digratiskan. Pasalnya
sampai hari ini hanya 36 persen penduduk Sulawesi Selatan yang
berusia 19-24 tahun yang pernah menempuh pendidikan tinggi.
Harus diakui, perkembangan pendidikan di Sulsel
memperlihatkan hasil yang cukup membaik. Seiring dengan
meningkatnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah
dari tahun ke tahun, angka melek huruf pun turut meningkat dan
saat ini berada pada angka 91,5. Hanya saja, penyediaan fasilitas
pendidikan belum merata di setiap daerah. Bahkan potret pendidikan
yang memprihatinkan sampai hari ini masih terjadi di Dusun Bara,
Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.
Selain bangunan yang memprihatinkan, tenaga pendidiknya juga
sangat terbatas. Hanya ada satu guru yang mengajar di sekolah
itu, dan guru itu pun bekerja sukarela tanpa ada gaji. Sekolah yang
berlantai tanah dan hanya memiliki satu kelas untuk semua jenjang
pendidikan mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP ini pun bukan
dibangun oleh pemerintah namun justru dibangun secara swadaya
oleh warga sekitar yang peduli terhadap pendidikan anak-anak di
desanya.
Salah satu aspek yang perlu diapresiasi dari dunia pendidikan
Sulsel saat ini adalah rendahnya angka rasio murid dan guru. Rasio
murid dan guru pada dasarnya bervariasi pada setiap jenjang, dan
angka paling tinggi terdapat pada jenjang SMA yaitu 15:1 di mana
satu orang guru memiliki beban mengajar 15 orang murid. Menurut
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Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), rasio
perbandingan murid dan guru ini adalah rasio yang terendah di dunia.
Seyogyanya hal ini menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan
mutu pendidikan. Akan tetapi, rendahnya rasio murid dan guru ini
belum merata pada tiap daerah, karena ada daerah yang kekurangan
guru dan ada yang kelebihan.
Melihat pada disparitas IPM 24 Kabupaten/Kota, nampak
pemerataan pembangunan manusia diindikasikan belum merata
sepenuhnya. Sebagai kabupaten dengan IPM terendah, Jeneponto
menjadi prioritas akselerasi pembangunan bersama dengan daerah
lain yang serupa.
Contohnya, pencegahan anak agar tidak putus sekolah di
daerah pedalaman, perluasan infrastruktur pendidikan, dan lain
sebagainya. Perlu diingat, IPM hanya mencakup sebagian dari
multi dimensional pembangunan manusia. Indikator pembentuk
IPM belum sepenuhnya merefleksikan peningkatan kesejahteraan
dan kualitas hidup. Hendaknya pembangunan manusia di Sulsel
tidak semata meningkatkan Indeks, namun lebih pada dimensi
peningkatan kualitas manusia yang lebih holistik dalam hal ini
adalah kualitas untuk mengelola sumber daya alam Provinsi Sulsel.
Dalam rencana strategis pengembangan sektor Pendidikan juga
diharapkan lepasan peserta didik bisa kompetitif di Era Globalisasi
dan memenuhi standar maupun kriteria dunia kerja, baik dalam
lingkup kerja Pemerintahan maupun Perusahaan domestik dan
luar negeri. Selain itu untuk mengatasi persoalan pembangunan
Infrastruktur pendidikan (baik gedung sekolah, jalur transportasi,
dan lainnya) yang tidak merata di seluruh wilayah Kota/Kab Sulsel,
maka seyogyanya pembangunan infrastruktur pendidikan (gedung
sekolah, jalur transportasi, dan lainnya) tidak hanya terpusat di
Ibukota Provinsi Sulsel, dalam hal ini Kota Makassar. Pembangunan
infrastruktur pendidikan juga harus menyentuh seluruh wilayah
Kabupaten hingga pelosok-pelosok pedesaan.
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Kesehatan
Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat
untuk terwujudnya kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur.
Oleh karena itu, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk
kewajiban dan urusan yang perlu mendapat perhatian serius dari
Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbicara tentang kesehatan tidak
akan terlepas dari berbicara penyakit. Dalam upaya meningkatkan
kesehatan masyarakat perlu diketahui masalah kesehatan apa yang
banyak terjadi untuk kemudian dilakukan penanganan.
Tercatat dalam data BPS bahwa penyakit hipertensi menempati
urutan pertama kasus yang paling sering terjadi hingga mencapai
sekitar 81 ribu kasus pada tahun 2015. Berbagai macam kasus
penyakit apabila dilakukan pencegahan dan penanganan yang
tepat akan dapat mengurangi risiko kematian dan meningkatkan
AHH. Data memperlihatkan, AHH sedikit demi sedikit mengalami
peningkatan, artinya tingkat kesehatan masyarakat terus membaik.
Dalam mempersiapkan lahirnya generasi yang sehat, ibu
hamil pun harus diperhatikan kesehatannya. Dari jumlah ibu hamil
yang ada di Sulsel, hampir mendekati angka 100 persen melakukan
pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali sebagaimana anjuran.
Begitu pula asupan zat besi pada ibu hamil sudah relatif tinggi
dan mendekati 100 persen. Kontrol yang baik terhadap kehamilan
merupakan salah satu upaya untuk melahirkan bayi yang sehat.
Dari jumlah bayi yang lahir di Sulsel pada tahun 2015, hanya
sebagian kecil yang mengalami kasus Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR) yakni hanya 4 persen dan gizi buruk mendekati nol persen.
Namun pemerintah sebaiknya tidak lengah karena beberapa tahun
terakhir tampak kasus BBLR meningkat.
AHH yang tinggi akan tercapai jika tingkat kesehatan baik.
World Health Organization menganjurkan imunisasi dilakukan
pada balita sebagai pembentuk kekebalan terhadap virus atau penyakit, sehingga diharapkan setiap bayi yang lahir memiliki harapan
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hidup yang tinggi. Menurut data BPS, 6 dari 10 balita di Sulsel
mendapatkan imunisasi lengkap sepanjang 2016.
Jika dilihat menurut wilayah kabupaten, persentase tertinggi
adalah 77 persen yaitu Luwu Timur dan terendah adalah 27 persen
yaitu Jeneponto. Upaya pemerintah yang lain dalam meningkatkan
kesehatan adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga
Berencana). KB diharapkan dapat mengatur jarak kelahiran
sehingga mengurangi angka kematian ibu, menjamin tumbuh
kembang bayi dan mencegah bayi kekurangan gizi. Dari sekitar
1,3 juta pasangan usia subur, jenis KB yang terbanyak digunakan
adalah suntikan, yaitu 35 persen.
Pembangunan bidang kesehatan tercermin dalam AHH waktu
lahir. AHH adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan
asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut
umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,
dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH dapat
digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu, AHH
juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam
menilai IPM. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti
dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial
lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori
termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Menurut data BPS, AHH di Sulsel pada tahun 2016 adalah
69,82. Dengan angka terendah di Jeneponto (65,57) dan Pangkep
(65,77), serta angka tertinggi di Toraja Utara (72,87) dan Tana
Toraja (72,48). Angka ini mengalami penurunan dibanding AHH
pada tahun 2013 yang mencapai 70.60. Sulsel sebenarnya termasuk
dalam jajaran zona merah provinsi darurat jaminan kesehatan.
Hampir setengah penduduk Sulsel tidak memiliki jaminan
kesehatan dalam bentuk apapun. Masyarakat yang tidak memiliki
jaminan kesehatan tersebut seluruhnya merupakan masyarakat
berkemampuan ekonomi lemah.
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Berdasarkan data BPS tahun 2016, sebanyak 40,34 persen
masyarakat Sulsel belum memiliki jaminan kesehatan baik berupa
BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan, JKN, Askes/Asabri, Jamsostek/
Jamkesmas/PBI Jamkesda maupun Asuransi Swasta. Persentase
tertinggi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan terjadi
di Kabupaten Pinrang (64,33%) dan Bantaeng (63,95%), sementara
kabupaten yang hampir seluruh masyarakatnya memiliki jaminan
kesehatan adalah Pangkep (2,17%) dan Sidrap (3,70%).
Banyaknya masyarakat yang tidak terjamin kesehatannya
merupakan gambaran atas buruknya pelayanan kesehatan di
Sulsel bagi masyarakat prasejahtera. Alokasi anggaran Rp469,2
miliar pada APBD 2016 untuk membiayai asuransi kesehatan
1,7 juta jiwa masyarakat miskin di Sulsel rupanya belum cukup.
Diperlukan anggaran yang lebih besar untuk memastikan tak
satupun masyarakat prasejahtera yang tidak tertanggung jaminan
kesehatannya oleh pemerintah akibat habisnya kuota anggaran.
Disamping itu, diperlukan pula peningkatan kualitas dan
profesionalisme tenaga kesehatan agar tidak lagi terjadi malapraktik
yang membahayakan nyawa masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan
di Sulsel adalah 37.725 orang (peringkat 8 nasional) dengan jumlah
dokter spesialis 2.160 dan dokter umum 1.516 serta sisanya adalah
tenaga-tenaga lain seperti bidan, perawat, dokter gigi dan lainnya.
Sulsel sebenarnya tidak kekurangan dokter, bidan ataupun
tenaga perawat, namun distribusinya tidak merata sehingga perlu
dilakukan redistribusi. Pelayanan kesehatan yang tidak membedabedakan antara si kaya dan si miskin serta antara pasien umum dan
JKN harus dibenahi agar tak ada lagi warga Sulsel yang terbengkalai
atau bahkan ditolak oleh Rumah Sakit.
Pada tahun 2016 Sulsel memiliki 448 puskesmas dan 1.211
puskesmas pembantu. Untuk sarana rumah sakit, Sulsel memiliki
total 90 Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta. 65
diantaranya merupakan RS Umum dan 25 sisanya adalah RS
Khusus. Total tempat tidur yang tersedia dari seluruh gabungan RS
adalah 12.339 dengan rasio 1,43 per 1000 penduduk.
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Ketenagakerjaan
Selama tujuh tahun terakhir (2010-2017), Sulsel memiliki
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cukup
berfluktuasi. Data BPS menyebutkan, pada tahun 2017 ini TPAK
meningkat relatif besar menjadi 64 persen. Hal ini berarti bahwa
semakin banyak persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau
berniat bekerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) cukup
menggembirakan karena terus menunjukkan angka penurunan.
Angka terakhir menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja,
ada sekitar 4 atau 5 orang yang menganggur.
Dari penduduk usia produktif yang bekerja, jumlah terbanyak
ada pada pertengahan usia produktif, yaitu usia 30-34 tahun dan 3539 tahun. Hal ini karena pada umur tersebut, kemampuan kerja dan
relasi kerja sudah meningkat karena adanya pengalaman. Setelah
umur puncak produktivitas tersebut, jumlah penduduk yang bekerja
mulai menurun.
Sebagian besar dari penduduk yang bekerja adalah pengusaha,
baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap maupun tidak
tetap, yaitu sekitar 44 persen pada Februari 2017. Sementara itu
buruh/karyawan tidak lebih banyak dari pengusaha, yaitu sekitar 32
persen. Dari data ini kita lihat bahwa cukup banyak penduduk yang
mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Pendidikan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas.
SDM yang berpendidikan menggunakan sumber daya lain lebih
efisien sehingga menjadi lebih produktif. Dengan pendidikan pula
proses produksi menjadi lebih baik. Intinya, peningkatan pendidikan
akan meningkatkan efisiensi seluruh faktor produksi. Hal inilah
yang membedakan antara negara kaya dan negara miskin.
Negara miskin tidak mampu meningkatkan produktivitas
karena investasi SDM yang rendah dan tidak mampu mengadopsi
teknologi yang baru. Di samping itu, hal ini terjadi karena tabungan
domestik dan sumber daya keuangan eksternal yang minim (UNDP,
1996). Kualitas SDM yang tercermin dari pendidikan akan sangat
menentukan keberhasilan pembangunan.
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Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja di Sulsel masih belum
memadai. Faktanya menunjukkan bahwa sekitar 61 persen hanya
berpendidikan SMP ke bawah atau sekitar 45 persen berpendidikan
SD ke bawah. Pekerja yang hanya sampai lulus SD tersebut sepertiganya bekerja sendiri dibantu pekerja keluarga/tidak dibayar dan
seperempatnya merupakan pekerja keluarga yang tidak dibayar.
Status ini tentunya berimplikasi pada rendahnya kualitas dan upah
yang mereka terima.
Tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang rendah, akan
berdampak pada rendahnya daya tawar tenaga kerja. Hal tersebut
akan menyebabkan tidak tertampungnya mereka pada lapangan
pekerjaan yang lebih profesional yang mensyaratkan keahlian
dan kualifikasi tinggi. Dengan diterapkannya MEA (Masyarakat
Ekonomi ASEAN) mulai tahun 2017 kemarin, tenaga kerja kita
akan sulit bersaing dalam dunia kerja baik di dalam negeri maupun
di luar negeri.
Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai
suatu investasi di bidang SDM yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas tenaga kerja. Dengan tingkat pendidikan yang
relatif rendah, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai
dengan keahlian dan berpenghasilan memadai menjadi lebih
kecil. Keadaan ini memaksa tenaga kerja untuk bekerja seadanya
dan bisa jadi penghasilannya kurang memadai. Jika penghasilan
mereka terbatas, maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan
diri mereka sendiri maupun tingkat kesejahteraan keluarga yang
menjadi tanggung jawabnya
Kedepannya, pengembangan SDM di Provinsi Sulsel harus
diarahkan untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, nilai
tambah, daya saing, kewiraswastaan, dan kualitas tenaga kerja,
antara lain melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan, dan
pelatihan yang tepat dan efektif, serta peningkatan pengetahuan dan
keterampilan dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan
iptek serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
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Peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada bidang
industri yang memanfaatkan sumber daya alam harus digenjot,
serta perikanan, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertambangan
dan pariwisata. Tak lupa industri yang membutuhkan SDM dengan
keterampilan iptek yang tinggi, seperti industri rekayasa rancang
bangun dan berbagai industri peranti lunak, termasuk jasa konsultasi
dan jasa konstruksi.
Pelayanan Birokrasi Berbasis IT
Teknologi alat komunikasi terus berkembang setiap tahunnya.
Dahulu kepemilikan alat komunikasi seperti telepon seluler
dianggap sebagai barang tersier. Namun sekarang seiring tuntutan
zaman, barang tersebut berubah sebagai barang sekunder bahkan
cenderung barang yang wajib dimiliki. Saat ini, telepon pintar telah
menjadi salah satu gaya hidup.
Telepon pintar adalah salah satu teknologi saat ini yang banyak
diminati masyarakat. Kebutuhan komunikasi yang mobile, membuat
banyak masyarakat beralih dari telepon rumah ke teknologi yang
menggabungkan komputer dengan perangkat telepon tanpa kabel
ini. Pada tahun ini saja, sebanyak 90,1 persen rumah tangga yang
ada di Sulsel memiliki teknologi yang dahulu tergolong mewah ini.
Internet sebagai salah satu jendela ilmu pengetahuan,
merupakan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Kehadiran
media sosial memicu terjadinya disrupsi ekonomi. Berbagai sektor
ekonomi pun telah banyak memanfaatkan teknologi tersebut agar
bisa bertahan di pasar yang kini semakin banyak bergantung
pada pemanfaatan IT. Dengan semakin meluasnya pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga harus
memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi, atau yang lebih kita kenal dengan istilah E-Government
Service tersebut, sebaiknya bukan hanya sekadar mengikuti tren
global, melainkan juga merupakan suatu langkah strategis dalam
upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.
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E-Government dapat mempermudah masyarakat mengakses
berbagai informasi dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus
datang langsung ke institusi pemerintahan terkait. Keterbukaan
informasi juga akan mendorong terciptanya Open and Good
Governance (pemerintahan baik dan terbuka) dalam pemerintahan
provinsi Sulsel karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
lembaga-lembaga publik.
Selain itu, E-Government juga dapat memperbaiki produktivitas
dan efisiensi birokrasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Sulsel. Penerapan identifikasi identitas masyarakat
dalam 1 (satu) kartu, Single Identity Number, juga dapat diterapkan
guna efisiensi pelayanan di berbagai sektor publik (pendidikan,
kesehatan, perizinan, perpajakan, dan lainnya) sehingga akses
masyarakat memperoleh pelayanan dari lembaga pemerintahan,
baik provinsi maupun daerah, lebih mudah dan lebih cepat.
Kualitas pelayanan publik yang baik juga ditandai dengan
adanya transparansi dalam berbagai aspek pemberian layanan,
ketika transparansi terwujud maka peluang untuk melakukan
korupsi akan semakin kecil. Pada pelayanan perizinan misalnya,
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terbuka kepada
masyarakat akan meminimalisir kesempatan oknum aparat untuk
melakukan korupsi. Ketika informasi biaya dan waktu pengurusan
izin diberikan secara jelas, lalu ada prosedur pengaduan yang jelas
maka korupsi lebih sulit dilakukan.
Data yang dilansir oleh lembaga Anti Corruption Committee
(ACC) Sulsel menyebutkan 109 kasus tindak pidana korupsi
aparatur birokrasi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif di
Sulsel tahun 2016 belum tuntas. Selain itu, penegak hukum adalah
bagian yang mempunyai andil besar terhadap pembangunan daerah
dan dilaksanakan secara serius, tanpa pandang bulu. Korupsi juga
mempersulit pembangunan ekonomi dan membuat satu distorsi
ketidakefesienan yang tinggi, serta juga mengurangi kualitas
pelayanan pemerintah dan infrastruktur. Saat ini Sulsel masih
dikategorikan sebagai daerah rawan korupsi.
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Isu-isu Strategis dan Keberlanjutan Daerah

161

Keamanan dan Lingkungan
Stabilitas Keamanan
Mewujudkan stabilitas keamanan dan rasa aman serta
ketertiban lingkungan di Sulsel bukanlah suatu hal mudah, sepele,
nan gampang, terlebih lagi bila dihadapkan dengan kompleksitas
dan kemajemukan etnis, budaya, dan perilaku masyarakat Sulsel.
Stabilitas keamanan dengan tetap menjunjung tinggi sendi dasar
demokrasi merupakan kunci mendasar mewujudkan kesejahteraan.
Perwujudan kesejahteraan sangat memerlukan stabilitas
keamanan sebagai penopang utama pesatnya pertumbuhan
perekonomian dan sendi-sendi kesejahteraan masyarakat. Masalah
ekonomi dan kondisi sosial dapat membuat orang menjadi nekat.
Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial bisa menjadi
kambing hitamnya.
Oleh karena itu program pemberantasan kemiskinan
wajib digalakkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah
untuk menekan tingginya angka kriminalitas di Sulsel guna
menyelesaikan akar masalah stabilitas keamanan dan menciptakan
rasa aman bagi masyarakat. Kinerja dan pengawasan Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di tengah-tengah masyarakat dan
pemberdayaan aparatur RT dan RW untuk mengawasi perilaku
warga, wajib dimaksimalkan guna membantu aparatur penegak
hukum mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan menciptakan
ketertiban di tengah-tengah masyarakat.
Kerjasama dan komunikasi intens antar pemerintah dan
aparatur penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah, juga
berperan penting dalam upaya memantapkan stabilitas keamanan
dan jaminan rasa aman serta ketertiban lingkungan di Sulsel.
Terciptanya stabilitas keamanan dan jaminan rasa aman serta
ketertiban di lingkungan masyarakat dapat menopang pertumbuhan
ekonomi Sulsel dan mendukung kelancaran transaksi ekonomi
serta menjamin rasa damai masyarakat dalam menjalani aktivitas
kehidupannya sehari-hari.
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Pelestarian Lingkungan
Salah satu isu penting yang harus diselesaikan terkait dengan
menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di Sulsel adalah
adanya degradasi hutan dan lahan serta perusakan hutan akibat
dampak penebangan liar. Saat ini banyak lahan yang dulunya
digunakan menanam, sekarang beralih fungsi menjadi perumahan
maupun bangunan-bangunan lain.
Kondisi lingkungan terkait kondisi kualitas air di Sulsel
menurut data laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
tahun 2015 yang dilansir oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah
(BLHD) Sulsel menyebutkan indeks pencemaran air untuk indeks
kualitas lingkungan hidup (IKLH) Sulsel berada di poin 51.02.
Kondisi kualitas air berada dalam kondisi relatif tidak baik,
hal tersebut disebabkan karena peningkatan buangan limbah di
sepanjang bantaran sungai.
Gagasan yang dapat direalisasikan guna mengatasi persoalan
pelestarian lingkungan di Sulsel diantaranya, menggiatkan
kampanye Go-Green (Sulsel Hijau) di semua lapisan masyarakat,
rehabilitasi hutan mangrove guna mencegah pencemaran udara,
pembangunan waduk dan bendungan baru guna melancarkan
suplai air bersih dan penindakan hukum secara tegas yang tidak
pandang bulu kepada pelaku perusakan hutan dan lahan yang tidak
memiliki izin penebangan secara resmi dari instansi pemerintah
yang berwenang.
Perempuan, Anak-anak dan Disabilitas
Fenomena perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak
di Sulsel cukup menyedihkan. Dari tahun ke tahun kekerasan
terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Di Kota Makassar
saja, berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2015, kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak terjadi sebanyak 1.025 kasus, dan
naik menjadi 1.172 kasus pada akhir tahun 2017.
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Isu perempuan dan anak terus bergulir seperti gunung es.
Diperparah dengan maraknya kriminalitas remaja yang terjadi.
Anak-anak umur 12-15 tahun sudah menjadi pengedar narkoba.
Mereka yang lebih tua dan cukup berani naik kelas menjadi
begal pembunuh. Ibu-ibu rumah tangga pun banyak yang nyambi
menjadi PSK akibat kurangnya political will pemerintah daerah
untuk memberdayakan perempuan secara masif di bidang ekonomi
dan industri.
Banyaknya perempuan yang duduk di parlemen di seluruh
Sulsel yakni 122 perempuan dari total 815 kursi (15 %) tidak
menjamin bahwa hak-hak perempuan dan anak dilindungi oleh
pemerintah daerah. Dalam APBD Sulsel tahun 2016 hanya
dialokasikan anggaran Rp150 juta untuk Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA). Bahkan beberapa
daerah belum memiliki perda perlindungan perempuan dan anak.
Disisi lain, kaum difabel yang jumlahnya mencapai 10 %
di Sulsel juga masih mengalami diskriminasi sosial, baik dari
pemerintah daerah maupun masyarakat. Para penyandang disabilitas
pun harus puas dengan pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang
tidak mengakomodir keterbatasan fisik mereka. Mereka juga masih
mengalami kesulitan dalam mencari kerja baik di perusahaan
swasta apalagi apalagi di intitusi pemerintah. Akibatnya, banyak
difabel yang memilih jalan mudah guna mendapatkan sesuap nasi
yakni dengan menjadi pengemis jalanan.
Agama dan Kebhinekaan
Sulsel adalah provinsi yang memiliki banyak keanekaragaman
agama, suku, tradisi budaya dan bahasa. Keanekaragaman
tersebut harus dinaungi oleh spirit Pancasila sehingga
keanekaragaman tersebut menjadi kekuatan dan pemersatu
bagi masyarakat Sulsel, jangan sampai spirit itu hilang hanya
karena persoalan kepentingan segelintir orang. Dalam hal agama
dan keyakinan, provinsi Sulsel adalah salah satu provinsi yang
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penduduknya mayoritas beragama Islam, meski demikian nilainilai Pancasila tercermin dalam keseharian masyarakat Islam di
Sulsel.
Menahan diri dari sikap hibah, ujub, takabur, dan perbuatan
tercela lainnya adalah ajaran Islam yang diadopsi ke dalam nilainilai luhur pancasila oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu tidak
benar bila ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan
dengan ajaran Islam. Justru pancasila dilahirkan oleh para alim
ulama pendiri bangsa ini.
Dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, di
mana nilai-nilai pancasila berlandaskan nilai-nilai keislaman maka
seyogyanya arah program kebijakan pemerintah di bidang Agama
diarahkan kepada pembangunan dan pemberdayaan sarana dan
prasarana yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan keislaman
guna melancarkan proses pembentukan serta peningkatan akhlak
dan akidah masyarakat Sulsel, yang nantinya berdampak positif
pada peningkatan IPM penduduk Sulsel dan pertumbuhan ekonomi
Sulsel melalui program Koperasi Mesjid.
Gerakan koperasi pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib
golongan masyarakat ekonomi lemah. Pengelolaan koperasi dengan
sistem syariah di setiap mesjid sangat berdampak pada peningkatan
kesejahteraan imam, pengurus dan masyarakat yang berdomisili
di sekitar mesjid. Guna mendukung aktivitas keagamaan, Islamic
Center harus diberdayakan secara maksimal sebagai pusat kegiatan
keagamaan maupun pelatihan Qori dan Qori’ah dalam rangka
mempersiapkan delegasi Sulsel menuju event MTQ Nasional.
Untuk mempererat hubungan komunikasi dan kekerabatan
dengan pemeluk agama yang berbeda serta mencegah terjadinya
konflik antar agama, maka pemerintah provinsi Sulsel dapat
mencanangkan program Pembinaan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) sebagai wadah komunikasi antar rohaniawan
berbagai agama di Sulsel.
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Infrastruktur Publik
Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang
memfasilitasi arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen.
Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur
merupakan elemen yang sangat dibutuhkan. Bank Dunia sejak tahun
1994 membagi infrastruktur ke dalam 3 jenis yaitu infrastruktur
ekonomi, sosial, dan administrasi/institusi.
Infrastruktur ekonomi meliputi public utilities (telekomunikasi,
air minum, sanitasi, dan gas); public works (bendungan, saluran
irigasi, dan drainase), serta transportasi (jalan, kereta api,
pelabuhan, dan lapangan terbang). Sementara infrastruktur sosial
meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi, sedangkan
infrastruktur administrasi/institusi meliputi penegakan hukum,
kontrol administrasi, dan lain sebagainya.
Ketersediaan infrastruktur yang baik di suatu wilayah akan
mendorong peningkatan produktivitas output maupun tenaga
kerja. Peningkatan produktivitas output karena menunjang proses
produksi dan distribusi akan berdampak pada peningkatan output.
Sementara infrastruktur sosial akan meningkatkan modal manusia,
sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga
kerja.
Tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan infrastruktur yang
memadai di wilayah ini belum merata. Padahal, infrastruktur akan
membuka akses jalur transportasi antar wilayah. Jika transportasi
memadai, jalur arus barang dari produsen ke konsumen juga memadai. Dengan terbukanya jalur transportasi, diharapkan muncul
kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi secara tidak langsung, infrastruktur akan memberikan dampak pada perekonomian wilayah.
Diskusi para pakar menyimpulkan bahwa selain sektor
pertanian, infrastruktur dan pariwisata akan menjadi motor
penggerak perekonomian Sulsel dalam beberapa tahun ke
depan. Kebutuhan akan tiga hal tersebut masih tinggi sedangkan
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pasokannya terbatas. Jika pertanian dan infrastruktur terus didorong
dan dimaksimalkan, maka Sulawesi Selatan akan mampu keluar
dari tekanan ekonomi.
Dengan dukungan pembangunan infrastruktur prioritas
Nasional, beberapa tahun ke depan perekonomian Sulsel pasti akan
lebih baik. Tercatat ada tujuh proyek infrastruktur yang menjadi
prioritas Nasional, yaitu: pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi,
pelebaran jalan di Kabupaten Maros, Bypass Mamminasata,
Underpass Simpang Lima Bandara, jalan lingkar Toraja,
peningkatan jalan poros Bantaeng – Bulukumba dan pembangunan
Bandara Buntu Kuni di Toraja.
Sarana transportasi dan komunikasi mendukung peningkatan
produktivitas perekonomian dari dua sisi, baik dari input maupun
output. Dari sisi output, infrastruktur merupakan hal penting dalam
menunjang proses produksi dan distribusi yang nantinya akan
berdampak pada peningkatan output. Dari sisi input, infrastruktur
transportasi dan komunikasi juga merupakan sarana untuk
meningkatkan mobilitas dan konektivitas tenaga kerja. Sayangnya,
ketersediaan infrastruktur di Sulsel belum cukup merata antar
kawasan. Di beberapa kawasan, ketersediaan infrastruktur masih
sangat terbatas. Sebagai contoh, salah satu infrastruktur ekonomi
yaitu ketersediaan jalan antarwilayah di Sulawesi Selatan masih
belum merata.
Berdasarkan data dari BPS, di kawasan Selatan-selatan
dan Mamminasata, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah
nilainya lebih besar dari satu. Yang tertinggi adalah untuk kawasan
Mamminasata yang rasionya mencapai 1,359. Artinya, untuk setiap
1 kilometer persegi (km2) wilayah Mamminasata, telah tersedia
infrastruktur jalan sepanjang 1,4 kilometer. Bahkan untuk Kota
Makassar, setiap kilometer persegi wilayahnya, secara rata-rata
terdapat infrastruktur jalan sepanjang 9 kilometer.
Sebaliknya, untuk kawasan Luwu dan sekitarnya memiliki
kondisi yang berbeda dengan Mamminasata. Rasio panjang jalan
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terhadap luas wilayah di Luwu dan sekitarnya paling rendah jika
dibandingkan dengan kawasan lainnya. Tercatat bahwa setiap 1
km2 luas kawasan Luwu dan sekitarnya, hanya terdapat 412 meter
panjang jalan atau dengan kata lain, infrastruktur yang tersedia
kurang dari setengah kilometer. Infrastruktur jalan yang belum
memadai tentu akan menghambat proses pembangunan di wilayah
tersebut. Dengan adanya tujuh program infrastruktur prioritas
Nasional di Provinsi ini, diharapkan ke depannya konektivitas antar
wilayah menjadi lebih mudah dan kegiatan ekonomi menjadi lebih
terbuka.
Mengacu pada rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah
RI bertekad mengembangkan Sulsel sebagai simpul transportasi,
industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Provinsi Sulsel
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat harus
meningkatkan interkoneksi antara kawasan. Sulsel sebagai
bagian dari Pulau Sulawesi mengemban peran sebagai lumbung
pangan nasional; pusat pengembangan ekonomi kelautan; dan
pusat pertambangan mineral dan panas bumi. Upaya ini harus
didukung dengan keberadaan jaringan jalan arteri primer; jaringan
jalan kolektor primer; dan jaringan jalan bebas hambatan. Selain
infrastruktur jalan, ketersediaan infrastruktur sesuai rancangan
pembangunan nasional juga harus diantisipasi oleh Pemerintah
Provinsi Sulsel seperti jalur kereta api antar kota lintas Pulau
Sulawesi; penyeberangan lintas antar provinsi; jaringan transportasi
laut; jaringan energi; dan pengembangan jaringan telekomunikasi.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, panjang jalan yang ada di Sulsel adalah
sekitar 32 ribu km. Sebanyak 92 persen panjang jalan tersebut
dikelola oleh Kabupaten/Kota. Ketersediaan infrastruktur jalan ini
diharapkan tumbuh seimbang dengan pertumbuhan kendaraan yang
ada di Sulsel. Kenyataannya, pertumbuhan dari kendaraan terutama
mobil penumpang dan sepeda motor lebih tinggi dari pertumbuhan
panjang jalan yang relatif tidak bertambah. Pertumbuhan mobil
penumpang terlihat yang paling pesat dibanding jenis kendaraan
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lainnya. Dampaknya kemacetan di beberapa wilayah pun tidak
dapat dihindari terutama di daerah perkotaan.
Kepadatan kendaraan di Kota Makassar tampak lebih
mencolok dari kabupaten/kota lainnya. Bayangkan saja, rata-rata
setiap 8 orang menguasai 1 unit mobil penumpang. Jauh berbeda
dengan Kepulauan Selayar, di mana 1 unit mobil penumpang
dikuasai oleh 229 orang. Tentunya, hal ini menimbulkan kepadatan
lalu lintas setiap harinya di kota tersebut. Belum lagi ditambah
dengan kepadatan sepeda motor. Perkembangan sepeda motor di
Sulsel, disinyalir berkembang begitu pesat. Nampak, setiap 1 unit
sepeda motor dikuasai oleh 3 orang penduduk Sulawesi Selatan
(secara rata-rata).
Akses jalan juga demikian, data BPS tahun 2016 menyebutkan
dari 1500,15 km panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah
Provinsi Sulsel, 288,36 km diantaranya belum teraspal atau masih
berupa jalan tanah yang becek sewaktu hujan tiba dan berdebu
saat kemarau datang. Selain itu ada total 121,25 km jalan provinsi
yang tidak bisa akses oleh kendaraan roda empat. Total hanya ada
1090,54 km jalan provinsi yang sudah teraspal. Itupun hanya 42
persen yang berada dalam kondisi baik atau layak dilalui. Dari data
BPS 2016 diketahui bahwa 20 persen jalan provinsi berada dalam
kondisi agak rusak, 12 persen rusak, dan 26 persen rusak parah.
Selain infrastruktur transportasi, dua infrastruktur publik
lainnya yang belum terpenuhi secara baik oleh Pemerintah Provinsi
Sulsel dan selalu dikeluhkan masyarakat adalah mahalnya harga
rumah layak huni dan ketersediaan air bersih.
Di Sulsel masih ada 12 persen warga masyarakat yang tidak
mempunyai rumah karena keterbatasan ekonomi. Mereka yang
memiliki rumah pun harus puas dengan kondisi yang notabene
tidak layak untuk dihuni, baik karena hanya hanya berlantai tanah,
berdinding seng/bambu, beratap ijuk, tidak adanya pasokan listrik
sampai tidak memiliki jamban yang jumlahnya lebih besar yakni
diatas 15 persen. Pengadaan rumah-rumah murah layak huni
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dengan harga dan tanpa uang muka merupakan keharusan agar
masyarakat prasejahtera bisa memperbaiki taraf hidupnya. Rumahrumah yang tidak layak huni juga harus dibedah agar layak untuk
ditinggali oleh manusia.
Air sebagai sumber utama kehidupan juga menjadi masalah
besar di mana 28 persen masyarakat Sulsel merasakan kelangkaan
air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang tidak kalah penting
adalah pengembangan rekayasa atau engineering untuk menjamin
ketersediaan air bersih bagi seluruh rumah tangga. Penambahan
daerah resapan air, waduk/bendungan/saluran irigasi dan sanitasi
adalah program wajib untuk menjaga kesehatan warga dan
meringankan beban ekonomi masyarakat.
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Bab 7
Sepak Terjang, Pemikiran dan
Gagasan Brorivai
"Jangan menunggu; tidak akan pernah ada waktu yang tepat.
Mulailah di mana pun Anda berada, dan bekerja dengan alat apa
pun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan
ketika Anda melangkah.”
(Napoleon Hill)
Mimpi Besar yang Tak Terelakkan
Mungkin banyak yang bertanya, ketika anda melakukan
sesuatu tindakan di luar kemampuan orang kebanyakan, maka
cenderung pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana cara anda
bisa melakukannya sementara orang lain memandangnya suatu
pekerjaan yang berat. Jawabannya adalah karena sesuatu yang
dilakukannya itu dimulai dengan mimpi, niat dan keikhlasan serta
menanggalkan kepentingan derivatif-nya. Ia pun yakin pada dirinya
bahwa kekuatan itu selalu ada di sekitarnya. Itulah yang dirasakan
oleh Brorivai dalam kehadiran dan perjalanannya melawan arus
gelombang politik di Sulsel untuk berjuang meraih mimpi.
Yang unik adalah panggilannya yang diberi gelar “Bro” yang
justru meletakkan dirinya sebagai sosok yang tidak mengedepankan
status sosialnya secara hierarkis. Ia sangat “humble”, meskipun
sebagai perwira militer yang punya pengalaman cukup
banyak dalam interaksi nasional maupun internasional. Dalam
pergaulannya bersama masyarakat Sulsel selalu penuh kehangatan
dan tetap menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang sejajar dengan
lingkungannya. Hasrat politik yang ia miliki tidak nampak dominan
dan tidak serta merta memaksakan dan menunjukkan kehendaknya
untuk mengejar kekuasaan. Rivai yang akrab disapa “Bro” itu
adalah panggilan yang sangat unik bagi seseorang yang ingin
memimpin, karena dengan panggilan itu seolah-olah menjauhkan
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diri dari image yang selalu berjarak dan sering ditampilkan oleh
orang-orang yang semata-mata mengejar kekuasaan. Layaknya
seseorang yang ingin memimpin tentunya akan meletakkan dirinya
sesempurna mungkin melampaui orang lain yang ada disekitarnya.
Itulah gaya pemimpin ala aristokrat yang masih selalu hadir dalam
keseharian agar tetap mendapat penghormatan seperti Dewa.
Satu hal yang konstan dalam hidup Bro Rivai yakni prinsip
“perubahan.” Alasannya, kita tidak akan bisa menghindarinya dan
semakin kita menolak mengubah hidup kita menjadi lebih keras.
Percayalah, sesungguhnya kita semua tahu dan dapat membelokkan
perubahan dalam hidup ini. Kita dikelilingi oleh perubahan dan
itu adalah satu hal yang memiliki dampak yang paling dramatis
pada kehidupan kita. Perubahan memiliki kemampuan untuk
mengejar ketertinggalan dengan anda di beberapa titik dalam hidup
anda. Tidak ada cara menghindari hal itu karena perubahan akan
menemukan anda, menantang anda, dan memaksa anda untuk
mempertimbangkan kembali bagaimana anda menjalani hidup.
Perubahan bisa datang ke dalam kehidupan kita sebagai akibat
dari krisis, sebagai akibat dari pilihan atau secara kebetulan. Dalam
situasi baik kita semua dihadapkan dengan harus membuat pilihan
- kita membuat perubahan atau tidak? Kita percaya itu selalu lebih
baik untuk membuat perubahan dalam hidup Anda ketika Anda
memilih melakukannya karena penuh keyakinan daripada dipaksa
melakukannya tapi penuh keraguan.
Namun kita tidak bisa menghindari kejadian tak terduga
(krisis) dalam kehidupan kita karena peristiwa ini yang menantang
kepuasan dalam menjalani hidup. Apa yang dapat kita kontrol
ketika mengalami peristiwa yang menantang, adalah bagaimana
kita memilih untuk menanggapi dan menghadapinya. Ini adalah
kekuatan Brorivai yang menentukan pilihan, yang memungkinkan
tetap bisa mengaktifkan perubahan positif dalam hidupnya.
Bertindak adalah “daya” yang sangat kuat dan masih terdapat
sejumlah pilihan yang berpotensi memberikan kita lebih banyak
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kesempatan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik.
Semakin banyak peluang yang kita ciptakan untuk mengubah hidup
kita, lebih terpenuhi dan lebih bahagia hidup kita dalam menapaki
dunia yang penuh gelombang. Karena itu mimpi besar yang pernah
ada tidak dapat dielakkan.
Gambaran ini menunjukan perjuangan Brorivai untuk selalu
mengabdi. Beberapa anjuran dan pemikiran Brorivai yang harus
kita mengerti antara lain;
Pertama, bagaimana mencari arti dalam hidup. Luangkan waktu
untuk memilah apa yang penting dalam hidup anda dan mengapa
itu penting. Apa yang ingin anda capai dalam hidup? Apa impian
anda? Apa yang membuat anda bahagia? Makna dalam hidup
memberi anda tujuan dan menetapkan arah bagaimana anda ingin
menjalani hidup anda. Tapi tak berarti anda akan menghabiskan
sisa hidup anda mengembara melalui kehidupan tanpa tujuan, tanpa
arah, tanpa fokus, atau tujuan.
Kedua, buatlah mimpi besar. Ketika kita masih anak-anak kita
akan melamun sepanjang waktu. Kita terampil dalam bermimpi dan
memvisualisasikan apa yang akan kita menjadi ketika kita tumbuh.
Kita percaya bahwa segalanya mungkin. Namun seiring kita
tumbuh menjadi lebih dewasa, kita kehilangan kemampuan untuk
bermimpi. Impian kita menjadi tersembunyi dan kita mulai merasa
bahwa mencapai impian tersebut adalah hal yang tidak mungkin.
Adalah hal yang baik bagi kita untuk mulai kembali percaya
terhadap impian kita sendiri. Melihat impian kita setiap hari di
papan impian, akan membawa impian kita menjadi hidup. Impian
kita menjadi nyata dan kita mulai memiliki kepercayaan lagi
terhadap kemungkinan mencapai impian tersebut.
Ketiga, Tetapkan tujuan untuk mencapai impian anda. Setelah
anda mengetahui apa yang penting dalam hidup anda dan seperti
apa impian anda tersebut, anda perlu mengambil tindakan dan
menetapkan tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.
Hal ini bertindak sebagai motivasi untuk memungkinkan anda
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untuk mencapai impian anda. Ingat tujuan anda dapat saja berubah.
Selalulah fleksibel dengan cara untuk mencapai tujuan anda. Segala
perubahan dalam kehidupan dan tujuan anda harus mencerminkan
perubahan positif. Ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa anda
ambil untuk menciptakan momentum agar perubahan terjadi dalam
hidup Anda.
Keempat, tinggalkanlah sebelum kamu menyesal. Kegagalan
yang anda dialami tidak harus menjadi suatu penyesalan. Penyesalan
hanya akan menghambat anda dalam hidup. Penyesalan adalah
peristiwa masa lalu dan jika anda menghabiskan seluruh waktu
berpikir tentang masa lalu, anda akan kehilangan masa sekarang
dan masa depan. Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah anda
lakukan atau tidak lakukan di masa lalu, sehingga just let it go!
Satu-satunya hal yang bisa anda kontrol saat ini adalah bagaimana
anda memilih untuk menjalani hidup anda sekarang dan pada masa
yang akan datang.
Kelima, buatlah agenda perubahan. Hal ini bertujuan agar anda
bisa melangkah keluar dari zona nyaman. Contohnya, berbicara di
depan khalayak adalah salah satu hal yang paling menakutkan bagi
setiap orang. Tetapi yakinlah bahwa kemampuan itu ada pada diri
anda, maka biasakanlah untuk berlatih karena dengan demikian
anda bisa meningkatkan kemampuan Anda.
Keenam, mulailah hidup seimbang. Kondisi kesehatan kita
tidak selalu sama. Kondisi fisik, emosional, dan spiritual kita selalu
berubah seiring bertambahnya usia dan tidak dapat dihindari. Yang
bisa kita kontrol adalah asupan apa yang kita berikan terhadap
pikiran dan tubuh kita. Hidup yang sehat dan seimbang, akan
membangun “ketahanan” tubuh kita terhadap perubahan fisik
yang mungkin terjadi. Olahraga adalah cara terbaik untuk menjaga
kondisi tubuh dan pikiran kita agar senantiasa positif dan optimis
dalam menjalani kehidupan.
Ketujuh, Hadapilah ketakutan anda. Hal ini selalu dilakukan
oleh Brorivai. Jika anda ingin mengubah hidup anda, belajarlah
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Sepak Terjang, Pemikiran & Gagasan Brorivai

175

untuk menguasai ketakutan anda sehingga ketakutan tidak
mengendalikan hidup anda lagi. Ketakutan hanyalah sebuah buah
pikiran yang tidak nyata, tetapi seiring waktu, kita menjadi percaya
bahwa ketakutan itu adalah nyata. Dan ketakutan menghalangi
kita dari menjalani hidup sepenuhnya. Kita baru tersadar bahwa
ketakutan telah mengendalikan kehidupan kita setelah kita
merasa tidak puas berulang kali. Akan tetapi, setelah kita berhasil
menghadapi ketakutan tersebut, dan kembali mengambil alih
kontrol atas hidup kita sendiri, kita bisa memilih bagaimana kita
ingin menjalani hidup dan memungkinkan kita untuk mengubah
hidup kita selamanya.
Kedelapan, jadilah diri sendiri. Satu - satunya orang yang akan
membuat perubahan dalam hidup anda adalah anda sendiri! dan
untuk bisa menciptakan perubahan dalam hidup anda harus menjadi
diri anda sendiri. Akan tiba masa dalam hidup, di mana anda akan
menghadapi penolakan dari orang-orang yang tidak menyukai
anda. Menerima siapa diri anda dan mencintai diri anda sendiri
akan membantu anda untuk melanjutkan hidup. Merendahkan
diri sendiri sepanjang waktu dan berharap bisa lebih baik hanya
akan membawa anda ke kehidupan yang penuh ketidakbahagiaan
dan ketidakpuasan. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain
pikirkan atau apakah yang anda lakukan sudah benar atau tidak.
Jika nurani anda merasa benar, bertindaklah, dan mulai ciptakanlah
kehidupan yang anda impikan.
Kesembilan, hidup hanya sesaat. Banyak dari kita cenderung
berpikir bahwa rumput tetangga lebih hijau. Namun acapkali, kita
menemukan bahwa rumput tetangga rupanya tidak sehijau yang kita
bayangkan. Motivasi terkuat untuk mengubah hidup kita berasal
dari keinginan terdalam kita untuk menjadi lebih bahagia.
Kesepuluh, carilah pengalaman yang lebih banyak. Dalam
perjalanan sosialisasinya di Sulsel, Brorivai telah mendapatkan
banyak pelajaran dan pengalaman. Setiap saat kita mempelajari
sesuatu yang baru, kita akan mendapatkan lebih banyak
pengetahuan, dan dengan itu kita akan lebih percaya diri. Belajar
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membantu kita agar lebih mudah beradaptasi dan fleksibel dengan
situasi yang baru. Belajar mendorong kita menjadi lebih kreatif dan
inovatif dalam berpikir sehingga kita menjadi lebih nyaman dengan
hal-hal yang tidak kita ketahui.
Dari kesepuluh pendekatan dalam tindakan tersebut, Brorivai
tetap mempunyai semangat dan motivasi yang tak pernah surut,
bahkan mimpi besar itu menjadi stimulasi untuk bekerja keras dan
pantang menyerah – big dreams, work hard and never give up.
Mengawal Demokrasi dan NKRI
Momen pilkada dan pemilu sering disebut sebagai pesta
demokrasi. Negeri kita saat ini perlu melakukan evaluasi total
terhadap sistem demokrasi yang selama ini dibangun. Seharusnya
demokrasi yang benar mampu menghasilkan pemerintahan yang
legitimate, parlemen yang representatif, parpol yang mengakar,
pers yang bebas dan bertanggung jawab serta lembaga pengadilan
yang kuat dan berwibawa. Semua ini masih dalam proses menuju
harapan.
Momen pilkada dan pemilu ini seharusnya dapat menjadi
titik awal pencanangan komitmen bersama dalam membangun
demokrasi. Berbagai kalangan memberikan apresiasi dan kepedulian
dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang arti
penting perpolitikan di negeri ini. Isu politisi busuk seharusnya
bisa memberikan wawasan tersendiri dalam masyarakat, terlepas
dari muatan-muatan politis dibalik isu tersebut. Ungkapan Aa' Gym
tentang sikap masyarakat menghadapi parpol yang bagi-bagi uang,
“Ambil uangnya jangan coblos partainya” juga seharusnya direspon
oleh banyak kalangan sebagai bentuk pembelajaran politik.
Kenyataan di lapangan, banyak parpol yang masih memanfaatkan keawaman masyarakat. Praktek money politics, janji politik,
intimidasi, pamer kekuatan masih dirasa dominan dalam kampanye
parpol-parpol saat ini dibanding mengungkap jati diri dan prestasi
parpol tersebut. Ini merupakan mata rantai pembodohan masyarakat yang masih tersisa.
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Bangsa kita masih terus belajar membangun demokrasi
yang sesungguhnya. Sebagai sebuah sistem, demokrasi memiliki
tingkat relativitas keberhasilan yang cukup riskan. Belum
ada contoh kongkret bagi satu negara yang paling demokratis
sekalipun di dunia ini. Strobe Talbolt dalam pidatonya, Democracy
and the International Interest pada tahun 1997 mengatakan,
sejak terbentuknya negara federasi pada tahun 1776, Amerika
memerlukan waktu 11 tahun untuk menyusun konstitusi, 89 tahun
untuk menghapus perbudakan, 144 tahun untuk memberi hak pilih
pada kaum wanita, dan 188 tahun untuk menyusun draf konstitusi/
yang ”melindungi” seluruh warganegara.
Maka, kita harus tetap optimis. Suatu saat, kebaikan akan lahir
di tengah masyarakat kita melalui kampanye yang bermartabat.
Karena itu, penataan sistem demokrasi perlu dilakukan agar keIndonesiaan kita semakin utuh. Reformasi politik yang terjadi
pada akhir era 90-an sesungguhnya telah membawa pemerintahan
Indonesia berjalan pada suatu jalur yang bernama “demokrasi”.
Sehubungan dengan itu, banyak kemajuan yang telah dicapai. Salah
satunya adalah terlaksananya suksesi kepemimpinan serta pemilihan
legislator yang dipilih langsung oleh rakyat, baik ditingkat nasional
mau pun daerah, yang telah kita praktekkan sejak tahun 2005. Hal
yang juga membanggakan adalah bahwa pelaksanaan pemilihan
umum maupun pemilihan kepala daerah berjalan relatif damai.
Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, mengingat
masyarakat Indonesia pada dasarnya memang telah lama
hidup dengan menghayati prinsip-prinsip yang terkandung
dalam demokrasi, seperti musyawarah, toleransi, menghormati
keberagaman, yang diresapi dalam Slogan Bhineka Tunggal Ika.
Prinsip-prinsip berdemokrasi yang hidup di tengah masyarakat
kita bukan hanya menjadi modal penting bagi penopang kehidupan
bernegara yang terdiri dari beragam suku bangsa dan bahasa,
melainkan juga wujud nyata dari kita sebagai bangsa yang
menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Untuk itu, secara terus
menerus “kita kawal demokrasi dan NKRI!”
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Mendorong Sulsel Sejahtera dan Berkeadaban
Pembangunan, yang selama ini berorientasi ke kota, sudah
saatnya diubah. Pembangunan perkotaan hanya akan memicu
urbanisasi dan membuat orang desa enggan bergelut dengan sektor
pertanian maupun kelautan. Padahal, sektor pertanian dan kelautan
yang paling tahan menghadapi imbas berbagai krisis.
Paradigma baru membangun kesejahteraan adalah dengan
membangun pedesaan sebagai pilar ekonomi negara. Wilayah pedesaan dengan populasi penduduk lebih dari 60% memerlukan
perhatian saksama apabila kita hendak mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Pedesaan yang sering diidentikkan dengan keterbelakangan, kemiskinan, kurangnya pendidikan, infrastruktur yang
buruk, dan lain-lain. Padahal, pedesaan diharapkan selalu dapat
berperan penting dalam penyediaan pangan bahkan menggerakkan
ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian dan kelautan.
Pedesaan di lingkungan Provinsi Sulsel umumnya menunjukkan
ciri masyarakat berbudaya dengan perikehidupan yang rukun,
penuh toleransi, dan gotong royong. Pedesaan di daerah ini adalah
potret masyarakat majemuk dengan aneka ragam suku, bahasa, dan
budayanya.
Masyarakat pedesaan memiliki pengetahuan tentang
ekosistemnya, dan dengan seperangkat adat budaya mereka
menjalani kehidupan yang tenteram dan jauh dari hiruk-pikuk
kehidupan modern. Di tengah ketradisionalan pedesaan, tidak
berarti masyarakat akan menolak kemajuan bila arah yang dituju
adalah kesejahteraan.
Pedesaan tidak boleh melepas peran sebagai lumbung pangan,
khususnya Sulsel yang selama ini mempunyai predikat sebagai
lumbung pangan nasional yang berkontribusi secara signifikan.
Pedesaan di Pulau Sulawesi sebagai lumbung padi, sudah saatnya
didukung oleh wilayah pedesaan lainnya. Selama ini kita kurang
hirau terhadap upaya ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi di
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sektor kelautan, karena bila kita terlena, kemampuan yang selama
ini kita unggulkan dalam menghasilkan pangan, terutama padi, bisa
kembali menurun dan tertinggal.
Karena itu, dalam rangka mendorong kesejahteraan dan
peradaban di Sulsel perlu langkah-langkah penyeimbangan antara
pertanian dan maritim. Pertanian di pedesaan tidak boleh terlepas
dari penyediaan berbagai input produksi, prasarana-sarana,
sampai SDM. Menyangkut aspek input produksi pertanian, maka
penyediaan benih menjadi isu penting yang harus diperhatikan.
Tanpa benih, tidak akan terlaksana proses panjang pertanian.
Sejalan dengan berjalannya waktu, pengembangan sektor maritim
juga harus menjadi perhatian serius termasuk dalam pengelolaan
sumber daya perikanan yang notabene melimpah dan dapat
meningkatkan perekomian daerah secara berlipat ganda.
Selain itu, sektor transportasi harus dibangun secara baik.
Kondisi infrastruktur pedesaan perlu mendapat perhatian secara
saksama, karena efisiensi ekonomi akan tercipta bila transportasi
lancar. Pertanian akan menghasilkan produksi berlimpah apabila
irigasi dibangun dan masyarakat akan semakin sejahtera bila akses
untuk berbagai keperluan dapat terpenuhi.
Pembangunan infrastruktur di pedesaan, selama ini, terabaikan,
karena kita lebih condong membangun di perkotaan. Begitu pula
keberadaan Sulsel sebagai provinsi yang sarat kepulauan, segera
harus membangun konektivitas antar-pulau dengan menyiapkan
kapal angkut penumpang cepat jarak pendek dalam memperlancar
arus barang dan manusia dari pulau-pulau kecil, terpencil dan terluar
yang selama ini terisolasi. Pulau-pulau harus segera mendapat
prioritas dalam pembangunan daerah. Kesejahteraan dan keadaban
Sulsel bisa tercapai bilamana pemimpinnya berjiwa visioner dan
transformasional.
Konsep pembangunan, mulai dari desa dan pinggiran juga
perlu menjadi perhatian, karena fakta menunjukkan bahwa wilayah
pedesaan di Sulsel relatif suram dan pembangunannya tidak
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merata. Dengan memahami berbagai persoalan dan sumber daya
di pedesaan dan di kepulauan terpencil-terluar, maka ke depan kita
dapat menjadikan desa sebagai sentra pembangunan. Inilah salah
satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan
berkeadaban.
Mengenalkan Konsep Kepemimpinan
Dalam konteks Sulsel, dibutuhkan pemimpin yang berprestasi
dan siap berkompetisi secara sehat serta memperlihatkan karya
nyata bagi kehidupan sosial yang lebih baik. Di samping itu
juga tetap memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi untuk
memperjuangkan dan menegakkan nilai kebenaran dan keadilan
serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan orang banyak.
Spirit ini harus termanifestasi dalam bentuk kepemimpinan berbasis
meritokrasi, yang diterjemahkan menurut Yudi Latief ke dalam
empat level kepemimpinan politik yaitu, basis moralitas; tindakan
politik; keteladanan; dan komunikasi politik.20
Pada level pertama, basis moralitas. Pada basis moralitas inilah,
komitmen seorang pemimpin pada perjuangan untuk menegakkan
nilai, keyakinan, tujuan dan amanat penderitaan rakyat diuji.
Realitas perpolitikan hari ini memperlihatkan bahwa hanya sedikit
politisi dan aparat pemerintah yang bisa lolos dari level ini. Hampir
semua politisi bekerja untuk diri sendiri dan kelompoknya. Para
legislator lebih nampak sebagai wakil partai (bahkan wakil kolega)
dari pada sebagai wakil rakyat.
Kedua, tindakan politik. Pada level kedua ini, seorang
pemimpin diharapkan mampu untuk menerjemahkan bangunan
nilai-nilai moralitasnya ke dalam perilaku, kebijakan dan keputusan
politiknya. Ini tentu makin sulit, bagaimana mungkin mereka yang
tidak memiliki komitmen moral dan kepekaan sosial akan peduli
20 Baca, Yudi Latief: Demokrasi Tanpa Meritokrasi, Desember
2012. Diakses dari http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/12/18/mf87ay-demokrasi-tanpa-meritokrasi pada tanggal 16
Maret 2018.
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dengan bangunan perilaku, kebijakan dan keputusan politiknya.
Mereka hanya peduli pada kepentingan diri sendiri, sehingga
perilaku, kebijakan dan keputusan politiknya tentu merupakan
pengejawantahan dari hal itu semua.
Ketiga, keteladanan. Kepercayaan komunitas politik dan
konstituen akan tumbuh apabila mereka mampu melihat perilaku
moral yang kongkrit dan efektif dari para pemimpinnya sebagai
suatu penerjemahan dari sebuah sikap moral yang memihak
kepentingan mereka. Mereka juga akan melihat dan mencontoh
perilaku moralitas dari pemimpinnya, karena keteladanan seorang
pemimpin akan menularkan kesan otentik dari sebuah perilaku.
Keempat, komunikasi politik. Seorang pemimpin dituntut
untuk mampu mengkomunikasikan nilai-nilai moralitas menjadi
bahasa politik yang bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat
sehingga nilai-nilai moralitas tersebut menjadi efektif dan
fungsional. Pemahaman yang baik akan anutan nilai moralitas pada
masyarakat akan berimplikasi pada penguatan solidaritas sosial dan
peningkatan kualitas moralitas masyarakat.
Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Gubernur Sulsel 2018 secara langsung, kepemimpinan berbasis
meritokrat ini akan mampu mencegah potensi destruktif yang
terlihat membayangi prosesi sakral ini. Akibat eksploitasi isuisu politis, pembentukan blok-blok koalisi, wacana politik
identitas, dan politik representasi kandidat, terjadi polarisasi sosial
memprihatinkan yang secara sadar atau tidak mengkonstruksi
kesadaran publik secara tidak sehat. Polarisasi etnik, polarisasi
geopolitik, polarisasi ideologi, polarisasi birokrasi, polarisasi elit
parpol, menjadi isu tersendiri dalam proses politik.
Hadir Sebagai Alternatif di Kampung Sendiri
Menjadi pemimpin sejatinya adalah pelayan bukan penguasa
atau raja. Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi
masyarakat. Seorang pemimpin harus mengabdi kepada semua
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masyarakat yang dipimpinnya bukan mengabdi kepada kelompok
atau partai politik pengusungnya.
Itulah pandangan Brorivai yang mengaku merasa prihatin
dengan kondisi masyarakat di Sulsel. Karenanya awal pergerakan
Brorivai ingin menjadi alternatif untuk bisa ikut membangun
kampung halamannya. Meskipun belum mendapat peluang dalam
kontestasi, tetapi setidaknya dapat berkontribusi secara pemikiran
dan gagasan serta kritik yang konstruktif. Brorivai akan komitmen
dan konsisten memberi warna dalam mendorong perbaikan, serta
ikut mengawal demokratisasi dan demokrasi di Sulsel.
Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Sulsel yang terlilit
masalah kemiskinan, gizi buruk, tidak mendapat kesempatan
pendidikan, pengangguran, dan masalah infrastruktur yang belum
mengalami perubahan yang signifikan. Kue pembangunan Provinsi
Sulsel sejak terbentuknya di tahun 50-an, belum dirasakan oleh
semua masyarakat yang tersebar di 24 kabupaten/kota. Kondisi ini
terjadi karena berakar pada soal kepemimpinan (leadership). Kini
masyarakat mendambakan pemimpin yang ingin mengabdikan
diri secara total untuk kepentingan masyarakat Sulsel secara
keseluruhan, bukan kelompok atau partai politik pengusung.
Masih banyak desa di Sulsel yang belum tersentuh akses
transportasi. Jalan yang dibangun kualitasnya tidak baik, hanya
bertahan tiga bulan lalu rusak kembali. Selain itu, masih banyak
masyarakat yang belum menikmati listrik. Persoalan pendidikan
dan gedung sekolah yang rusak. Semua persoalan ini seharusnya
menjadi perhatian pemerintah ke depan.
Pemimpin Sulsel harus berkapasitas, memiliki kompetensi,
dan jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta
punya modal kemampuan memimpin dalam membawa
masyarakat Sulsel lebih maju dan sejahtera. Untuk itu
perlu dicatat bahwa “popularitas” seseorang saja tidaklah
cukup untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin.
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“Karakter, kualitas, serta integritas adalah hal utama yang harus
senantiasa terwujud di setiap penampilan dan tindakannya.”
Gagasan Pembangunan Bervisi Maritim
Menurut Michael P. Todaro (2000), meskipun seluruh manusia
menghuni satu planet yang sama, planet ini sebenarnya terbagi
dua dunia, yakni dunia orang-orang kaya dan dunia mereka yang
miskin. Lebih dari tiga perempat penduduk dunia tinggal di negaranegara berkembang, namun mereka semua hanya menikmati 16
persen dari total pendapatan dunia, sedangkan 20 persen penduduk
di berbagai negara terkaya menikmati hampir 85 persen dari seluruh
pendapatan global. Tujuan utama dalam pembangunan ini adalah
untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di antara negaranegara di dunia dan di dalam negara itu sendiri. Tantangan utama
pembangunan pada saat ini adalah tantangan terhadap timbulnya
penyatuan, sehingga diperlukan gagasan dan visi untuk membangun
potensi ekonomi baru yang cemerlang dan menjanjikan sesuai
kedudukan, konstelasi dan karakter Indonesia
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia termasuk
Sulsel, memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim
dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang
diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, perbaikan
infrastruktur maritim, pengembangan industri manufaktur maritim
serta ketahanan dan keamanan maritim.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada sektor
maritim Indonesia sebagai pilar perekonomian dan pertahanan
bangsa Indonesia. Poros maritim diharapkan dapat memperkuat
identitas negara Indonesia sebagai negara maritim, sehingga dapat
meningkatkan kualitas perekonomian dan pertahanan negara bisa
terjamin. Sebagai negara yang punya potensi dan diarahkan sebagai
negara maritim, Indonesia menghadapi beberapa tantangan sebagai
berikut:
Pertama, tantangan secara geografis, di mana wilayahnya
terdiri atas 13.487 dan 81.000 km garis pantai serta jumlah dan
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lokasi provinsi kepulauannya yang relatif banyak sehingga
diperlukan konektivitas antar pulau. Tabel berikut ini menunjukkan
bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki wilayah
perairan terluas dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Tabel. 7. Perbandingan Wilayah Indonesia
dengan Beberapa Negara

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indonesia memiliki luas
wilayah 5,180,053 km², dengan luas daratan 1,922,570 km²
(37.11%) dan luas perairan 3,257,483 km² (62.89%). Data tersebut
jelas memperlihatkan bahwa 62,89% wilayah Indonesia terdiri dari
perairan. Selain itu, terdapat delapan provinsi yang sebagian besar
wilayahnya berbatasan dengan laut, yaitu: Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku
Utara, dan Maluku. Di provinsi-provinsi tersebut, pembangunan
sektor maritim menjadi sangat penting. Meskipun Sulsel tidak
memiliki wilayah batas negara, tetapi provinsi ini di kelilingi 2/3
perairan laut dan memiliki 300-an pulau yan tersebar di bagian
timur dan selatan Pulau Sulawesi.
Kedua, Tantangan secara demografis menjadi isu penting dalam
menopang IPM. Jumlah penduduk dan piramida usia penduduk juga
menjadi tantangan bagi Indonesia. Ketersebaran lokasi penduduk
yang tinggal di 6.000-an pulau di Indonesia menjadi pekerjaan
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rumah tersendiri untuk meningkatkan pendidikan SDM-nya. Perlu
perhatian khusus agar semua masyarakat mendapatkan pendidikan
yang berkualitas, paling tidak setara, sehingga di bagian Indonesia
manapun memiliki SDM yang berkualitas. Harapannya adalah agar
mereka dapat membangun daerahnya masing-masing khususnya
daerah perbatasan dan pulau - pulau terpencil dan terluar.
Grafik di bawah ini menunjukkan data jumlah penduduk usia
produktif yang bertambah besar dan jumlah tenaga kerja yang
meningkat. Apabila jumlah penduduk yang bekerja lebih banyak
dan jumlah lapangan kerja tidak memadai, maka akan terjadi
pengganguran. Bonus demografi harus disertai dengan tingkat
pendidikan yang tinggi untuk menciptakan tenaga kerja ahli yang
berdaya saing, khususnya dalam bidang maritim.
Infografis 13. Bonus Demografi

Sumber Kemenko Perekonomian, 2010

Ketiga, Tantangan Ekonomi Regional dan Anggaran
Pemerintah ikut mempengaruhi akselerasi program pembangunan
maritim di Pusat maupun di daerah.Tantangan ini dapat dilihat
dari kontribusi PDB menurut wilayah berdasarkan pulau terbesar,
perdagangan antar pulau (IBB dan IBT), dan keterbatasan anggaran
pemerintah untuk membangun sektor maritim. Gambar di bawah ini
menunjukkan data PDRB 2015, yaitu wilayah Jawa dan Sumatera
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memberikan kontribusi sebesar 81,24%, sedangkan wilayah
Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku
berkontribusi hanya sebesar 18,76%.
Infografis 14. Distribusi PDRB 2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2016

Selain berdasarkan distribusi PDRB tersebut, ketimpangan
juga bisa dilihat dari pergerakan peti kemas, seperti ditunjukkan
pada gambar berikut ini.
Infografis 15. Volume Pergerakan Petikemas

Sumber: Kementerian Perhubungan RI, 2014

Pergerakan peti kemas di tiga pelabuhan di Jawa dan Sumatera
sebesar 61%, sedangkan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa
Tenggara, Papua, dan Maluku hanya sebesar 49%. Dari data-data ini
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terlihat bahwa Indonesia bagian barat berperan sebagai penopang
ekonomi nasional, sedangkan wilayah timur tertinggal.
Keempat, tantangan infrastruktur maritim harus dikembangkan
dengan menyiapkan galangan kapal, armada, pelabuhan dan sarana
konektifitas seperti kapal dan kontainer agar dapat mendukung
konektivitas antar pulau di Sulsel. Makassar adalah pintu
gerbang Indonesia Timur. Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar
merupakan pelabuhan pengumpul internasional untuk kepentingan
lokal di kawasan barat dan timur Indonesia. Pemerintah Kota
Makassar memberikan prioritas utama terhadap pembangunan dan
pengembangan pelabuhan Soekarno-Hatta yakni proyek Makassar
New Port (MNP), yang proses pengerjaannya dijadwalkan mulai
akhir tahun 2009. Pada tahap awal disiapkan lahan seluas 250
hektar yang direklamasi di pantai Buloa, dengan lahan seluas 50
hektar diantaranya diperuntukkan bagi areal pelabuhan. Potensi
maritim Sulsel harus disambut pengembangannya karena cukup
bisa menjanjikan bagi masa depan kesejahteraan rakyat Sulsel.
Pada dasarnya tantangan infrastruktur maritim mencakup tiga
aspek, yaitu: industri manufaktur maritim (jumlah, sebaran lokasi,
dan kapasitas industri galangan kapal nasional), industri pelayaran
nasional (jumlah, jenis, kapasitas, dan umur armada kapal nasional),
dan pelabuhan laut nasional (jumlah, kelas, dan sebaran lokasi
pelabuhan laut).
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Infografis 16. Penyebaran Galangan Kapal Nasional

			

Sumber: Kementerian Perindustrian R.I., 2014

Secara nasional, jumlah galangan kapal terdapat sebanyak
250 galangan. Galangan kapal tersebut terpusat di wilayah barat
Indonesia (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan), yaitu sebesar 88%
(220 galangan). Jumlah galangan di wilayah timur (Sulawesi, Bali,
Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku) sebesar 12% (30 Galangan).
Perbandingan tersebut terlalu jauh, sehingga perlu pemerataan
industri manufaktur dan infrastruktur maritim. Sulsel belum
mengembangkan galangan kapal yang dapat menjadi andalan,
sehingga secara ekonomis belum banyak membantu dalam
kerangka menjadikan Sulsel sebagai bagian dari poros maritim
dunia. Ini penting untuk dibangun yang lebih representatif.
Selain itu, ketersebaran pelabuhan laut nasional juga menjadi
permasalahan. Berdasarkan data pelabuhan komersil PT Pelindo
I-IV, pelabuhan komersil di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
sebanyak 65% (46 pelabuhan), di wilayah Sulawesi, Bali, Nusa
Tenggara, Papua, dan Maluku sebanyak 35% (25 pelabuhan).
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Bab 8
Urgensi BRORIVAI CENTER
Mengawal Sulsel
"Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain
atau lain waktu. Kita adalah orang yang sudah kita tunggu. Kita
adalah perubahan yang kita cari”
(Barrack Obama, 2009)
Latar Belakang Pembentukan
Dilatarbelakangi oleh keinginan dan cita-cita luhur
untuk membangun Sulsel, Brorivai mendirikan lembaga non
pemerintah dan nir-laba, yang disebut BRORIVAI Center (BRC).
Urgensi pembentukan BRC terletak pada kepentingannya untuk
berkeinginan ikut mengimplementasikan konsep pembangunan
karakter bangsa melalui berbagai pendekatan konsep, aksi dan
pengabdian. Setidaknya konsep tersebut dapat memberi kontribusi
terhadap pembangunan nasional, khususnya di lingkungan
Provinsi Sulawesi Selatan. Berdirinya lembaga ini diharapkan
ikut mengambil bagian dalam mengawal demokrasi dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ada empat alasan universal yang menjadi pertimbangan
mengapa lembaga ini dibangun yakni:
Pertama, pembentukan BRC diharapkan dapat ikut serta dalam
proses pembangunan karakter bangsa sebagai suatu kebutuhan
asasi dalam proses berbangsa. Karena hanya bangsa yang memiliki
karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.
Kedua, Pentingnya BRC untuk ikut berperan dalam
mengejewantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara yang kini cenderung pemaknaannya mulai merosot
tajam sejak era reformasi.
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Ketiga, Hadirnya BRC dapat menjadi lembaga alternatif
dalam mengambil langkah nyata guna mendukung pencapaian
tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial.
Keempat, BRC memandang bahwa karakter bangsa merupakan
sebuah dinamika inti dari proses kebangsaan yang terjadi tanpa
henti dalam kurun waktu sejarah bangsa, sehingga pembentukan
BRC diharapkan dapat berkontribusi secara terus menerus untuk
menjaga kesinambungan pembangunan karakter bangsa, termasuk
mengawal pembangunan baik di level daerah maupun nasional.
Meskipun pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah
menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat,
yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama,
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan
keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata
ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup, tetapi ternyata masih banyak
masalah dan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan,
termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami
pergeseran.
Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan melalui
berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal.
Hal itu tecermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang
masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah
di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum,
pergaulan bebas dan pornografi, penggunaan narkoba yang terjadi
di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, serta korupsi yang
kini merambah semua sektor kehidupan masyarakat.
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Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan
bahasa yang buruk dan tidak santun, hoax21, penyebaran kebencian
dan kampanye hitam serta ketidaktaatan hukum termasuk dalam
berlalu lintas.
Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku,
melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan
masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas,
serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah
menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan
dan berperilaku tidak jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi
ketidakpastian jati diri. Karakter bangsa saat ini juga mulai
tergerus karena belum optimalnya kepedulian masyarakat. Untuk
itu, kehadiran BRC menjadi bagian penting untuk dapat memberi
sumbangsih pemikiran dalam berbagai bentuk gagasan serta
kegiatan sosial yang bermanfaat demi kepentingan bangsa dan
negara.
Sedangkan alasan spesifik, pembentukan BRC didorong
oleh keinginan luhur dari keluarga dan kerabat terdekat, serta
sejumlah jaringan komunitas untuk menjelmakan karya sosok
Brorivai ke dalam suatu lembaga yang mewadahi pergerakan
sosial kemasyarakatan dalam bentuk sebuah wadah kegiatan yang
mencerdaskan dan bersifat nir-laba. Brorivai Center dibentuk
dengan tujuan untuk mendorong gerakan “perubahan” yang
konstruktif dan “berkelanjutan” bagi kepentingan pembangunan
nasional maupun daerah dalam merespon generasi millenial dan
era digital.
Gerakan ini berdimensi sosial dan menekankan pada kebutuhan
kebangsaan juga bela negara serta memajukan modernisasi dan
demokratisasi yang berdasarkan etika dan moralitas, integritas
budaya dan nilai-nilai agama serta kearifan lokal.
Selain itu, Brorivai Center sebagai partner dalam riset
dan pengembangan gagasan pendidikan politik, keamanan dan
21 Hoax: kata yang berarti ketidak benaran suatu informasi
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pembangunan. Wujud konkrit rencana aksi yakni mengawal
pendidikan demokrasi, studi kepemimpinan strategis, perencanaan
pembangunan dan program tanggap kemanusiaan.
Visi dan Misi
Visi BRC adalah mempromosikan nilai-nilai persaudaraan
(brotherhood), kearifan lokal dan kebangsaan, serta mengawal kepemimpinan demokratik dan integritas Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dalam “Pengabdian Tanpa Batas”
Sedangkan misi BRC antara lain, pertama, membangun suatu struktur dan budaya dalam memahami, menghormati dan mengembangkan nilai-nilai persaudaraan untuk kemanusian serta
kebanggaan lokal dan kebangsaan. Kedua, mengembangkan dan
meningkatkan manajemen sumber daya yang efektif, menyelenggarakan pendidikan politik, sosialisasi pengetahuan keamanan dan
demokrasi serta kepemimpinan dalam pembangunan peradaban
baik pada tingkat lokal maupun nasional. Ketiga, mengembangkan
kemitraaan antar-lembaga dalam rangka mendorong terciptanya
harmoni, toleransi, keadilan, keamanan dan kesejahteraan dalam
menjaga integritas wilayah serta memperkokoh NKRI.
Prinsip Brotherhood, Freedom dan Resiliency
Sebuah panggilan akrab yang sering kita dengar setiap kali
bertandang atau secara kebetulan bertemu dengan rekan satu
kampung maupun satu komunitas yakni “Bro” atau lengkapnya
Brother, adalah sebuah kata yang menyatakan bahwa antara yang
dipanggil dan yang memanggil memiliki ikatan yang erat.
Brother artinya kita bertemu saudara sedarah. Walaupun
secara genetisnya kita tidak sekandung, tetapi panggilan “Bro”
merupakan bentuk sikap egalitarian seseorang dalam berinteraksi
tanpa mengenal sekat, tingkatan, atau derajat sosial. Itulah yang
melekat pada diri Brorivai yang memahami bahwa sesungguhnya
di mata Allah SWT, semua manusia adalah sama.
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Dan sejalan dengan konsep egalitarianisme dalam bidang politik,
bahwa semua orang sama rata, maka semua orang dapat memperoleh
hak dan peluang yang sama.
Penggunaan prinsip brotherhood tentunya sejalan dengan ikon
Brorivai selaku pendiri lembaga ini. Sesungguhnya, brotherhood
menjadi suatu kata “mutiara” di kalangan komunitas kepemudaan,
maupun komunitas yang terkait dengan otomotif dan bikers.
Hampir seluruh lapisan klub dan komunitas di dunia termasuk di
Indonesia memahami arti brotherhood. Dan pastinya kita sering
melihat slogan itu tertulis di sticker, banner dan juga acap kali
disebutkan dalam setiap ucapan mereka.
Dalam bahasa bugis "Bro" dikenal juga sebagai silessureng
atau bahasa Makassar sarebattang, sehingga panggilan tersebut
sering disinonimkan dengan istilah “cappo”. Hal ini dikarenakan
erat kaitannya dua kata tersebut dengan slogan Bahasa Inggris
yang artinya persaudaraan (Brotherhood), dan digunakan dalam
kehidupan sehari-hari kita.
Brotherhood, yang bisa diinterpretasikan sebagai “jiwa
persaudaraan”, memiliki makna dan substansi di mana ada
konsensus dalam kata tersebut. Brotherhood seperti sebuah rantai
yang mengikat kita semua untuk berjalan bersama, bersatu dan
saling membantu. Brotherhood tidak mengenal batas usia, status
sosial, agama maupun ras. Dalam Brotherhood, tidak ada egoisme,
anarkisme, perasaan sirik maupun dengki. Brother, treat like
Brother, that’s why we call it Brotherhood.
Namun, bagaimana seharusnya kita dapat bersikap dan
memperlakukan setiap individu baik itu pria atau wanita?
Sepatutnya kita memperlakukan individu-individu tersebut sama
seperti saudara tanpa membedakan status, suku dan agama. Karena
bagaimanapun juga manusia merupakan makhluk sosial yang saling
hidup berdampingan dan saling bergantung satu sama lain, walau
sebenarnya perbedaan tetap ada antara satu dengan yang lainnya.
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Tetapi kenyataanya saat ini, brotherhood masih hanya sebuah
panggilan untuk teman tanpa ada muatan substansial seperti yang
telah disebutkan di atas. Tidak ada konsensus, tidak ada muatan
positif di dalamnya sehingga kata brother itu dengan sangat mudah
dihancurkan oleh sedikit konflik yang bahkan mungkin atau bisa
berpotensi meretakkan suatu hubungan persaudaraan, ibarat kata
"gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga". Patut disayangkan
jika suatu persaudaraan dirusak hanya karena ego semata.
Inti dari brotherhood adalah "persaudaraan sejati".
Persaudaraan yang tanpa mengenal batas antara klub atau komunitas.
Brotherhood dapat dijadikan simbol kekuatan pemersatu dalam
berbangsa dan bernegara. Brotherhood adalah spirit atau semangat
yang tercermin dalam masyarakat Indonesia yang majemuk untuk
terus maju dan berkembang sampai sekarang ini. Terbukti dengan
semakin banyaknya bermunculan perbedaan pandangan tentang
agama, suku dan ras yang memcoba memecah belah persatuan,
maka kata yang paling ampuh untuk membentengi perbedaan itu
adalah doktrin tentang prinsip brotherhood.
Sekarang mari kita lihat kembali, benarkah kata brother itu
mempunyai makna khusus untuk kita atau teman kita? Apakah kita
sudah menganggap bahwa komunitas atau masyarakat kita adalah
sebuah keluarga yang patut dijaga keharmonisannya? Apakah
setiap kepala dalam keluarga kita sudah mempunyai visi yang
sama sehingga apapun yang dilakukan hanyalah untuk kemajuan
bersama. Inilah cerminan mikrokosmos dari pinsip brotherhood
dalam lingkungan keluarga yang patut dikembangkan pada tingkat
makrokosmos berbangsa dan bernegara. Esensi dari brotherhood
adalah persaudaraan “Tanpa Batas”.
Berkaitan dengan falsafah yang digunakan oleh BRC yang
menempatkan prinsip brotherhood – freedom - resiliency sebagai
pedoman pergerakan secara organisatoris, dirumuskan dalam
pengertian sebagai berikut.
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Pertama, arti brotherhood dalam konteks pengelolaan lembaga
BRC adalah mengedepankan prinsip persaudaraan, persatuan,
keukhwaan yang solid dalam visi dan misi untuk mencapai tujuan
organisasi dalam arti sempit serta tujuan pembangunan nasional
dalam arti yang luas termasuk untuk kepentingan mengawal
demokrasi dan keutuhan NKRI.
Kedua, prinsip freedom yang menganut prinsip independen
dan kebebasan positif, mencakup freedom from fear, freedom from
wants dan freedom of action. Freedom from fear adalah bebas
dari rasa takut, ancaman dan tekanan apapun itu. Sedangkan,
freedom from wants yakni kebebasan dari kemiskinan dan punya
hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan
publik terkait pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya.
Sementara, freedom of action yakni kebebasan untuk bertindak,
berekspresi atau berpendapat melalui mekanisme demokrasi dengan
mengedepankan nilai moral dan kemanusiaan demi kemajuan
bersama.
Ketiga, resiliency merupakan prinsip berketahanan dan
berkelanjutan. Artinya lembaga ini akan mengaktualisasikan
prinsip kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki oleh
seseorang, kelompok maupun masyarakat yang memungkinkan
untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan
menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisikondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan merubah kondisi
yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi.
Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam diri setiap orang. Secara
konseptual, prinsip ini berbasis pada ketahanan nasional untuk
mencapai tujuan keamanan dan kesejahteraan.
BRC diharapkan dapat menjadi lembaga yang diunggulkan
dan memiliki kekuatan dalam menyelenggarakan kegiatannya ke
depan. Untuk itu, keunggulan yang diharapkan adalah lembaga
ini dapat menjadi pusat pembangunan karakter, kepemimpinan,
dan riset kontemporer yang kredibel di tingkat daerah maupun
tingkat nasional. Sedangkan, kekuatan yang diharapkan dalam
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kegiatannya yakni melibatkan sejumlah intelektual muda generasi
millenial, jaringan kampus, dan sejumlah cendekiawan-akademisi,
sehingga dapat memudahkan dalam penyelenggaraan kajian, riset
dan analisis yang berkaitan dengan isu-isu strategis, pembangunan
dan kepemimpinan.
Selain itu, kekuatan untuk menggerakkan lembaga ini,
menjadi penting dalam kesinambungan dan survivalitasnya
guna mewujudkan visi-misi serta program kerjanya. Sejauh ini,
BRC ditopang oleh sumber-sumber finansial yang sah dari hasil
perusahaan keluarga dan kerabat yang dialokasikan sebagai bagian
dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan berbagai jaringan
serta relawan yang relevan baik dalam skala lokal, nasional maupun
internasional.
Program kerja prioritas, diarahkan pada kegiatan-kegiatan
antara lain; seminar dan workshop kepemimpinan strategik,
seminar publik dan kampus, riset dan publikasi E-journal, buku,
program tanggap kemanusiaan dan keummatan, tudang sipulung
lintas generasi bersama pemimpin, para tokoh, dan masyarakat luas,
serta membangun kemitraan-kerjasama dengan pemerintah, NonGovernmental Organizations (NGOs) maupun Intergovernmental
Organizations (IGOs).
Jembatan Emas Menuju Era Baru
Impian BRC adalah ingin menyumbangkan pikiran dan
gagasan dalam mendorong kesinambungan pembangunan nasional.
Agenda penting yang harus diperkuat adalah memperkuat dan
mengembangkan “Otonomi Daerah”. Meskipun Otonomi Daerah
itu ada di Kabupaten/Kota, tetapi pemerintahan provinsi harus ikut
bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan secara
makro di wilayah tersebut. Disamping itu pemerintah provinsi ikut
mengawasi dalam penyelenggaran otonomi di 24 Kabupaten/Kota
di Sulsel.
Perkembangan mutakhir Otonomi Daerah yang kini diterapkan
memiliki sejumlah tantangan khususnya dalam pengelolaan
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keuangan dan sumber daya yang tersedia. Terdapat sejumlah
daerah yang justru mengalami ketergantungan fiskal dan subsidi
serta bantuan yang datangnya dari Pemerintah Pusat sebagai akibat
ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai
Belanja Daerahnya. Sebaliknya, terdapat sejumlah daerah yang kini
mampu membiayai dirinya sendiri dari hasil sumber daya daerah
yang tersedia, namun dalam penggunaan keuangan daerahnya
tidak digunakan secara tepat dan akuntabel sehingga melahirkan
permasalahan baru di era demokrasi saat ini.
Kebijakan Otonomi Daerah saat ini sesungguhnya telah
memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan
nasional dari paradigma pertumbuhan menuju peradigma
pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.
Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan
otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diatur dalam perundang-undangan.
Kebijakan pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas,
nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah
strategis yang mampu menopang pembangunan nasional secara
keseluruhan. Setidaknya otonomi daerah dan desentralisasi dapat
memberikan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia
yang terkait dengan ancaman disintregrasi bangsa, kemiskinan,
ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup
masyarakat, dan masalah pembangunan SDM. Demikian halnya
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini diterapkan
dapat menjadi salah satu upaya dalam menyongsong era globalisasi
ekonomi dengan memperkuat basis perekonomi daerah.
Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan
kota yang selama ini dilaksanakan adalah untuk memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab
kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya,
pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan
pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang
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berkeadilan serta perimbangan antara pusat dan daerah. Karena itu
Otonomi Daerah adalah “jembatan emas” dalam upaya memperkuat
Perekonomian Daerah.
Melalui otonomi daerah tersebut, diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik
di daerah masing-masing. Dengan otonomi, daerah juga dituntut
untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa
mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing)
dari Pemerintah Pusat serta menggunakan dana publik yang tepat
agar sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.
Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan
perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Daerah juga
diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi daerahnya serta menimbulkan efek multiplier yang besar.
Pengembangan otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan melalui usahausaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat, karena pada dasarnya perkuatan Otonomi Daerah
sesungguhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan apabila
misi utama pelaksanaan otonomi daerah konsisten dilaksankan.
Adapun misi utama yang harus tetap dipelihara pada masa
yang akan datang yakni, menciptakan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya daerah; meningkatkan kualitas pelayanan
umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan serta
menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
proses pembangunan.
Sebagai gambaran, adanya tantangan globalisasi ekonomi saat
ini telah meningkatkan persaingan antar negara-negara dalam suatu
sistem ekonomi internasional. Salah satu cara menghadapi dan
memanfaatkan perdagangan internasional adalah meningkatkan
daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas
kerja. Sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi
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dan produktivitas, maka perlu dilakukan perubahan struktural
untuk memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam
perekonomian nasional.
Dari aspek perencanaan, daerah sangat membutuhkan aparatur
daerah, baik eksekutif maupun legislatif, yang berkualitas tinggi.
yang memiliki visi dan mampu berpikir strategis serta memiliki
moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah
dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di
daerah juga sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan di
daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan
langsung dengan permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang
bersangkutan.
Dari aspek pelaksanaan, ke depan Pemerintah Daerah dituntut
mampu menciptakan sistem manajemen yang sanggup mendukung
operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari
pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah
pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Anggaran
daerah atau Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBN)
merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah
daerah.
Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi
sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas
pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan
besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan
keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran
di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuranukuran standar untuk evaluasi kerja, alat untuk memotivasi para
pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai
unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan
APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung
pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan. Agar
mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk
pusat-pusat pertanggungjawaban sebagai unit pelaksanaan.
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Guna memastikan bahwa pengelolaan dana publik telah
dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai konsep value for money
dan perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja pemerintah daerah.
Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal yang dapat dilakukan
oleh internal auditor maupun eksternal auditor, misalnya auditor
independen. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas
publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang
disampaikan kepada publik. Pengawasan dari semua masyarakat,
khususnya dari DPRD mutlak diperlukan agar otonomi yang
diberikan kepada daerah tidak kehabisan dan dapat mencapai
tujuan.
Isu krusial yang lain terkait Otonomi Daerah adalah harapan
untuk ikut serta mempertegas kedaulatan rakyat dalam sistem
demokrasi. Dalam hubungan pusat dan daerah inilah kita akan terus
mengkonsolidasikan kewenangan dan memberikan sumber daya
keuangan yang semakin besar ke daerah. Bagaimanapun, daerah
yang maju dan makmur adalah pondasi penting bagi terciptanya
daya saing nasional. Oleh karenanya, hubungan antara pusat dan
daerah haruslah dimaknai sebagai upaya kerjasama kepentingan
dalam memperkuat ikatan NKRI, dengan tetap menjaga iklim
demokrasi yang sehat serta keanekaragaman wilayah yang khas
dan unik.
Payung hukum pelaksanaan otonomi daerah berupa UU
No.32 tahun 2004 merupakan sebuah upaya untuk mencari format
keseimbangan antara desentralisasi dengan sentralisasi. Pada
praktiknya, meskipun urusan pemerintahan sudah dibagi tiap
tingkatan secara sistematik antara pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya belum optimal.
Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu
juga diperhatikan antara lain, pelaksanaan Otonomi Daerah di
Indonesia yang berhubungan dengan wacana pelaksanaan pemilihan
kepala daerah yang dapat dilakukan secara serentak. Pelaksanaan
pilkada secara serentak lebih menguntungkan, terutama jika
berbicara soal efisiensi pembiayaan. Selain itu, pilkada serentak
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akan meminimalisir dugaan kecurangan karena masyarakat
semakin sadar dengan sistem demokrasi yang bersentuhan dengan
daerah kepulauan. Selama ini daerah-daerah kepulauan cenderung
tertinggal dari daerah-daerah yang berbasis daratan. Bantuan dana
alokasi dari pusat pun menggunakan perhitungan yang lebih banyak
menguntungkan daerah-daerah yang berbasis daratan, yaitu luas
wilayah non perairan. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan
justru banyak daerahnya yang dipisahkan oleh laut. Oleh karena itu,
kedepannya perlu dirumuskan kebijakan yang lebih mengakomodir
daerah-daerah yang memiliki banyak gugusan kepulauan, termasuk
Provinsi Sulsel.
Kontributor dan Mitra Pembangunan
Di tengah kemajuan teknologi dan informasi serta
demokratisasi saat ini, pembangunan yang dikembangkan oleh
pemerintah daerah seyogyanya mampu merespon dinamika
yang telah disebutkan di atas. Olehnya itu, Sulsel harus mampu
membangun kapasitas daerahnya melalui penyerapan teknologi
serta penciptaan kemampuan untuk mengelola dan mengoperasikan
sistem pembangunan yang bersifat fisik, sekaligus harus mampu
merespon dan mengadaptasi dinamika sosial politik yang semakin
kompleks.
Misalnya saja, dalam rangka mendukung penyediaan
infrastruktur fisik seperti bandara, pelabuhan, jalan dan transportasi
(termasuk pelintasan kapal laut, udara dan perkeretaapian) yang
berhubungan dengan mega proyek di Sulsel harus diimbangi
dengan kemampuan untuk membuat platform masa depan.
Demikian halnya dalam perencanaan pembangunan, aspek sosial,
politik dan ekonomi yang menjadi faktor konsideran dalam proses
pengambilan keputusan pemerintah, memerlukan masukan yang
datangnya dari berbagai elemen masyarakat.
Untuk itu, pendekatan konsep triple-helix antara perusahaan,
pemerintah dan lembaga-lembaga akademis serta lembaga sosial
lainnya harus diterapkan dengan saling bekerjasama guna mencapai
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tujuan itu. Sulsel dapat bekerja sama dalam konteks triple-helix
untuk membangun kemampuan baru dan berbagai inovasi yang akan
menjadi dasar untuk generasi berikutnya. Sebagai contoh, untuk
mewujudkan pembangunan infrastruktur yang baik, dibutuhkan
kemampuan dan inovasi seperti bandara yang ramah lingkungan,
pelabuhan, kereta api dan transportasi jalan yang dilengkapi dengan
infrastruktur yang efisien pula.
Konsep triple-helix melibatkan kerjasama yang erat antara
akademisi, industri dan lembaga-lembaga umum yang strategis
untuk menemukan dan memecahkan bersama tantangan inovasi
baru termasuk langkah-langkah yang responsif terhadap dampak
perubahan sosial yang ditimbulkannya.
Dalam momentum ini, BRC akan menempatkan diri sebagai
salah satu komponen dari triple-helix sebagai wujud bagi
pengembangan gagasan dan pemikiran kritis bagi pembangunan
daerah. Meskipun BRC adalah lembaga non-profit dan bertumpu
pada dukungan dana foundation yang ada, namun kontribusi
sukarela yang akan dilakukan berbasis akademis, dan akan terus
diberikan melalui mekanisme penelitian survei dan observasi
dalam berbagai bidang kebijakan pembangunan. Selain itu, BRC
dapat menjadi mitra strategis dalam membantu pemerintah maupun
masyarakat untuk memecahkan masalah (problem solver) demi
menjaga kesinambungan pembangunan. Inilah harapan BRC, agar
dapat menjadi pusat pergerakan dalam mengawal perubahan secara
berkelanjutan.
Penyeimbang dalam Pikiran, Sikap dan Tindakan
Kecenderungan praktek pemerintahan dewasa ini, menunjukkan
kuatnya semangat untuk menjalankan konsep pemerintahan yang
baik (good governance). Kecenderungan ini didorong oleh semakin
derasnya tuntutan demokrasi, transparansi, dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh informasi
yang benar. Praktek pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa
pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan
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secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi
masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah
terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam
proses pengambilan keputusan.
Dalam proses transparansi, masyarakat memiliki hak untuk
memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik.
Kesadaran ini akan mengubah cara pandang manajemen publik pada
masa mendatang. Masyarakat tidak lagi pasif menunggu informasi
dari pemerintah atau dinas-dinas penerangan pemerintah. Mereka
berhak mengetahui segala sesuatu yang menyangkut keputusan dan
kepentingan publik.
BRC akan memposisikan diri sebagai elemen masyarakat yang
tidak terpisahkan dalam mengkritisi keputusan-keputusan yang
tidak mendekati prinsip akuntabilitas dan transparansi. Melalui
konsep partisipasi publik dalam pembangunan, BRC akan bertindak
secara kelembagaan dengan menyampaikan pandangannya sebagai
penyeimbang dan pemberi warna lewat sumbangsih pikiran, sikap
dan tindakan.
Bagaimanapun pemerintah sangat membutuhkan kontribusi
pemikiran dan gagasan dari masyarakat luas untuk membangun
Sulsel lebih baik. Sepanjang sejarah perjuangan bangsa ini, terbukti
pemikiran lembaga-lembaga strategis non pemerintah banyak
menentukan dan terlibat memberikan advokasi bahkan bahan
rumusan rekomendasi yang sangat positif dalam membangun tata
kelola pemerintahan di Tanah Air.
Pemikiran segar dan konsep atau gagasan murni yang datang
dari lembaga sejenis, sangat dibutuhkan. Bahkan di banyak
lembaga nasional non pemerintah seperti: Centre for Strategic and
International Studies (CSIS), Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS)
The Habibie Center, Institute for Development of Economics
and Finance (INDEF), Propatria, dan Lembaga Kajian Strategis
Bangsa (LKSB), telah ikut memberi masukan penting dalam
meningkatkan kualitas proses politik, manajemen ekonomi dan
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reformasi pertahanan serta keamanan termasuk konsep tata kelola
pemerintahan yang baik di Indonesia. BRC sendiri yang kini telah
terbentuk, mewujud sebagai lembaga strategis dalam menyiapkan
kajian pembangunan, politik-demokrasi dan ketahanan wilayah
serta studi kebijakan publik.
Di samping eksistensinya sebagai lembaga studi, BRC juga
sekaligus menjadi lembaga yang bersifat instrumental dalam
melakukan aksi-tindakan konkrit secara fisik dalam merespon
urusan sosial maupun kemanusiaan.
BRC merupakan lembaga yang memiliki keunikan karena
diawali pada aksinya di tingkat lokal meskipun studi yang dilakukan
berdimensi skala nasional dan internasional. Pusat kegiatan BRC
berada di Kota Makassar, meski fokus pada isu-isu strategis di
Sulsel, namun juga mempunyai kegiatan-kegiatan skala nasional
yang diselenggarakan oleh kantor cabang di DKI Jakarta.
Dengan penuh percaya diri, BRC akan terus bekerja dan proaktif
dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah serta
mengajak partisipasi masyarakat secara luas guna bersama sama
berperan aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap
kemajuan bangsa dan negara ini.
Pendidik Politik, Penggerak Moral, dan Penggebrak
Perubahan
Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan
demokrasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sejak
dini secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Hal
ini agar demokrasi yang berkembang tidak disalahgunakan atau
menjurus kepada anarki, karena kebebasan yang kebablasan,
sehingga merusak fasilitas umum, menghujat atau memfitnah pun
dianggap sebagai bagian dari demokrasi.
Demikian halnya bila demokrasi tidak disertai oleh tatanan
politik dan aturan politik serta hukum yang jelas, suatu kondisi
tertentu bisa berubah menjadi anarkisme dan bahkan kemudian
mengundang otorianisme yakni suatu pemerintahan yang menindas
dan berlawanan dengan prinsip demokrasi.
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Hal tersebut menunjukkan demokrasi tidak bisa dilaksanakan
dengan baik tanpa adanya tatanan politik serta hukum yang jelas.
Tanpa tatanan politik serta hukum yang jelas, demokrasi bisa
berubah menjadi anarkisme atau otoritarianisme. Oleh karena itu,
bagi negara totaliter atau otoriter, pendidikan demokrasi menjadi
lebih penting lagi, walaupun hal ini disadari oleh yang berkuasa
akan mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, BRC akan
hadir sebagai pendidik demokrasi dengan membuka ruang dialog
interaktif guna mengajak rakyat mendiskusikan dan menanggapi
bagaimana melakukan kritik konstruktif dalam rangka meluruskan
kebijakan penguasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau
nilai-nilai demokrasi.
Pentingnya pendidikan demokrasi dikarenakan tuntutan dari
terbentuknya masyarakat madani Indonesia yang mengandung
berbagai unsur yang meliputi lima hal, pertama, manusia memerlukan
kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari,
dan, untuk mereka sendiri; kedua, kebebasan intelektual; ketiga,
kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (self
realization); empat, pendidikan yang mengembangkan kepatuhan
moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan
sendiri atau kelompok; lima, pendidikan yang mengakui hak untuk
berbeda (the right to be different) dan percaya kepada kemampuan
manusia untuk membina masyarakat di masa depan.
Berdasarkan pandangan di atas, menunjukan bahwa pendidikan
demokrasi merupakan tuntutan untuk terwujudnya masyarakat
madani dan untuk mendorong terciptanya kepemimpinan yang
baik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan
politik, kebebasan intelektual dan kebebasan untuk berbeda
pendapat merupakan prinsip yang harus dilaksanakan pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Karena itu, BRC konsen terhadap gerakan moral dan perubahan
agar kepemimpinan ke depan yang terbangun dapat bersifat otoritatif
dan memiliki kompatibilitas dengan pemerintahan yang baik (civilian
government), tidak lagi melanggengkan kepemimpinan model
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aristokrasi yang mengandalkan jalur pewarisan kepemimpinan
secara turun-temurun, dan bukan pula model kepemimpinan ala
plutokrasi yang diperoleh karena hanya kekayaan bawaan. Kini
kita harus menggebrak perubahan agar terbangun kepemimpinan
yang baik dan kompatibel dengan pemerintahan yang sesuai
dengan prinsip demokrasi. Kepemimpinan yang baik yang harus
kita ciptakan saat ini dan kedepan adalah berbasis kompetensi dan
pencapaian-pencapaian prestatif, tanpa harus bertumpu pada aspek
keturunan semata-mata dan hanya mengandalkan kekayaan bawaan
yang dimiliki.
Selain itu, BRC melihat pentingnya gerakan moral atau
usaha untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan, civil
mission dan pembangunan karakter bangsa. Pendidikan politik,
pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan
kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta
pendidikan demokrasi adalah modal yang harus dimilki oleh
pemimpin agar mengerti tugas dan tanggungjawabnya serta mampu
mengaktualisasikan konsep hak dan kewajiban warga negara.
Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi di manapun
berada, pada dasarnya untuk melindungi hak-hak warga negaranya,
dan secara tidak langsung menginginkan warga negaranya memiliki
wawasan, rnenyadari akan keharusannya serta menampakkan
partisipasinya sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.
Sebaliknya jika praktek sistem politik dalam negara demokrasi
mengabaikan nilai-nilai demokrasi, maka terjadilah konflik, krisis
dan lemahnya pemahaman politik. Salah satu solusi strategis secara
konseptual adalah dengan cara memperkuat demokrasi di berbagai
bidang dan aspek kehidupan. Upaya itu tentu tidak semudah
membalikkan telapak tangan, di mana negara ini menganut sistem
demokrasi, maka warga negaranya akan demokratis, namun
memerlukan proses pendidikan demokrasi.
Karena itu, BRC juga bisa menjadi agent of change (agen
perubahan) dalam mendorong pendidikan demokrasi. Hal ini harus
dilakukan dengan upaya sistematis untuk memfasilitasi individu
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warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan dan
mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai
dengan status dan perannya dalam masyarakat.
Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam menanamkan
pendidikan demokrasi kepada masyarakat dan generasi muda dalam
rangka mendorong pembangunan moralitas sekaligus memahami
makna perubahan dalam pembentukan kepemimpin yang baik,
yakni yang pertama, demokrasi yang dibentuk harus diberi warna
kehidupan dalam bermasyarakat yang dapat menjamin hak-hak
warga masyarakat itu sendiri. Kedua, Demokrasi harus menjadi
suatu learning process, karena tidak dapat begitu saja kita dapat
meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi
tergantung pada keberhasilan mentranformasikan nilai-nilai
demokrasi: kebebasan, persamaan dan keadilan serta loyal kepada
sistem politik yang bersifat demokrasi.
Untuk itu, pendidikan demokrasi harus benar-benar menggali
potensi budaya masyarakat dan standar moral yang dimiliki oleh
masing-masing daerah. Kemudian demokrasi itu akan terus bisa
berlangsung dan berkembang manakala kita dapat berubah dan
mentransformasikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan,
persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang
bersifat demokratis.
Demokrasi bisa tertanam dalam diri kita dan juga bisa tumbuh
dan berkembang dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat,
dan negara, selain perlu keteladanan dari orang tua, guru, tokoh
masyarakat dan aparat, juga perlu pembelajaran dan pembudayaan
demokrasi secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan.
Untuk itu, sebenarnya praktik demokrasi tidak mungkin langsung
jadi, semuanya butuh tahap belajar dari perkembangan masingmasing negara di dunia.
Patut dimengerti bahwa demokrasi merupakan suatu proses
pendidikan, bukan suatu yang dapat diciptakan dalam waktu
sekejap. Karena itu betapa penting proses pendidikan dan latihan
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berdemokrasi, baik pada institusi sosial, ekonomi, maupun budaya,
apalagi pada institusi politik. Di atas segala itu, demokrasi hanya
akan tumbuh kalau ada kesadaran berdemokrasi (democratic
consciousness), dan sikap tanggungjawab dalam berdemokrasi
(democratic reponsibility). Demokrasi bukan sekedar cara
memperoleh kekuasan tetapi sebagai sarana mewujudkan
kesejahteraan umum dengan cara-cara bermoral dan tidak anti akan
perubahan.
Demokrasi bukan kebebasan “Tanpa Tatas”. Kebebasan
demokrasi dibatasi oleh tanggungjawab terhadap kepentingan
umum dan hukum, karena demokrasi adalah pemerintahan untuk
kepentingan umum dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan
berdasarkan hukum (democracy under the rule of law). Namun
kondisi objektif memperlihatkan bahwa pembelajaran yang selama
ini dipraktikkan belum kondusif bagi pengembangan nilai-nilai
demokrasi.
Oleh karena itu, pilar penting yang akan diperjuangkan oleh
BRC adalah mengawal demokrasi dan NKRI melalui pendidikan
politik, wawasan kebangsaan, dan pembangunan karakter guna
memahami konsep perubahan dan keberlanjutan.
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Bab 9
Editorial:
Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas
Muhammad Alif Andyva
Executive Board Brorivai Center

"Dua puluh tahun dari sekarang Kamu
akan lebih kecewa dengan banyak hal yang tidak Kamu lakukan
daripada satu hal yang Kamu lakukan. Jadi buanglah ikatan jangkar. Berlayarlah jauh dari pelabuhan yang aman. Tangkap angin di
layar Anda. Jelajahi. Mimpi. Temukan."
(Mark Twain, 1900)
Bekerja Keras Demi Kehormatan dan Harga Diri
Dalam setiap gerak aktivitasnya untuk mewujudkan Sulsel
yang lebih baik, BRC mengusung spirit, kerja keras, dan kerja
cerdas yang dituangkan lewat tagline “Menjelajahi Sulsel Tanpa
Batas”. Tagline tersebut memiliki makna bahwasanya dalam setiap
gerakan yang dilakukan oleh BRC tidak mengenal batasan kapan
pun, di mana pun, dan siapa pun selama masyarakat Sulsel membutuhkan bantuan lembaga ini. Hal ini tercermin dari semangat pribadi Brorivai selaku pendiri BRC yang selalu menekankan pentingnya motivasi, inovasi dan kerja keras. Untuk itu secara historis perlu
kita mengenal sosok Brorivai lebih mendalam dalam menjelajahi
Sulsel tanpa batas.
Sebagai putra daerah yang berdarah bugis asal Bone, selalu memegang prinsip bahwa, “reso temmangingi namalomo naletei pammase dewata" artinya: “kerja keras dengan penuh keikhlasan dan
tak lupa berdoa agar tujuan kita dapat tercapai”. Itulah yang terpatri
dalam diri pribadi Brorivai dalam berjuang mengejar cita-cita dan
mimpi besarnya. Dari sejak kecil, tiada henti ia belajar dan mencari
tahu ke arah mana semestinya tertuju bila usia semakin dewasa.
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Ia dilahirkan dari keluarga yang tidak tergolong menonjol karena
bukan dari keluarga penguasa, bukan orang yang mempunyai lapis
sosial yang tinggi, namun ia dikenal karena keluarga besarnya dari
kelompok terpelajar. Orang tua Bro Rivai adalah seorang guru yang
sederhana, tekun, disiplin dan tegas serta mantan politisi yang jujur,
ulet dan pekerja keras. Kedua orang tua Brorivai memberi inspirasi
yang kuat atas perkembangan dan pembentukan karakter Brorivai
ketika beranjak dewasa.
Tidak mengherankan jika Brorivai selalu mendapat perhatian
dari kerabatnya karena hasil perjuangan orang tuanya yang membesarkan dan mendidik serta menempa putranya, kini berbuah manis.
Perjalanan pendidikan sejak di Sekolah Dasar hingga mondok di
pesantren (IMMIM Makassar) adalah pengalaman hidup yang tak
terlupakan, karena ia pernah merasakan pembinaan yang keras baik
dari orang tuanya maupun pembina pesantrennya yang menggembleng dirinya ketika hidup di lingkungan asrama.
Terpisah dengan orang tua pada saat menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar memberi makna kepadanya bahwa saatnya
harus mandiri, berjuang hidup tanpa kasih dan belajar serta kerja
keras untuk memastikan agar kelak bisa kuliah di perguruan tinggi. Berkat kerja kerasnya itulah akhirnya Brorivai sempat kuliah di
Fakultas Teknik Arsitektur Uninversitas Hasanuddin). Kuliah untuk bekerja berhari-hari dan terkadang hingga larut malam di depan
meja gambar. Mengerjakan tugas kuliah dalam bidang teknik arsitektur menuntut kesabaran dan ketelitian serta ekstra energi karena
sifatnya membangun keahlian teknis.
Sambil kuliah rutin, Brorivai juga merupakan aktifis kampus
dan sangat aktif dalam organisasi kemahasiswaan baik di tingkat
Senat Mahasiwa maupun di lingkup organisasi pergerakan seperti HMI. Modalitas cukup berharga karena masa-masa yang dilalui
sangat bermakna sebab harus mampu mengatur waktu dan sekaligus harus selalu sukses dalam misi kemahasiswaan. Meskipun ia
aktif berorganisasi, Brorivai tidak pernah ketinggalan dalam belajar
dan selalu berprestasi.
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Setelah meraih sarjana, Brorivai kembali berhadapan dengan tempaan baru. Pendidikan militer karir ABRI menjadikan ia
semakin berwatak militan sebab harus selalu berjuang dengan kebiasaan-kebiasaan disiplin agar tidak kehilangan momentum. Itulah ynag terpancar dari masa pembentukan Brorivai hingga menjadi seorang perwira pekerja keras. Terlahir dari tempaan lingkungan
militer membuatnya selalu berpikir bagaimana hari esok harus lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berangkat dari filosofi militer:
“Kita tidak bisa duduk menunggu, berharap rejeki datang dari
langit. Kita tidak bisa berharap uluran tangan dari orang lain. Kita
harus meraih cita-cita dengan kerja keras, dengan berpihak, bukan
dengan sembunyi, dan bukan dengan cari aman”
Itulah prinsip yang dibangun oleh Brorivai selama 24 tahun
mengabdikan diri di dunia militer. Di usianya yang masih muda
saat bertugas dengan pangkat Letnan, Brorivai sudah meraih pendidikan pascasarjana sebayak tiga kali dan pada saat berpangkat
Mayor, ia sudah meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas
Indonesia (UI).
Mungkin karena di dalam darahnya mengalir darah keluarga
pendidik sehingga Brorivai dalam penugasannya selalu mendapat
kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Karir Brorivai tergolong cepat karena hampir semua jenis pendidikan dan penugasan
di semua tingkatan serta pengalaman di dalam maupun luar negeri menambah kekuatan dan keyakinannya untuk tetap setia mengabdikan diri di lingkungan militer. Bahkan di usianya yang masih
muda ketika itu, ia dan sejumlah pejabat tinggi, mulai dari Presiden,
Menteri dan setingkat Dirjen terlibat bersama sebagai salah satu
Pendiri Universitas Pertahanan (UNHAN). Karena jasanya dalam
merintis dan mengembangkan pendidikan pertahanan di Indonesia,
Brorivai dianugerahi Bintang Jasa Medali Kepeloporan Pendidikan
Pertahanan Indonesia.

Editorial: Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

212

Karya besar Brorivai dalam dunia pendidikan tidak tanggung-tanggung. Meskipun dirinya adalah perwira muda militer, tetapi
ia juga merupakan akademisi tulen. Terbukti Brorivai telah menjadi
pakar TNI di bidang Ketahanan Nasional sejak ia masih perwira
pertama berpangkat Kapten.
Brorivai telah mengabdi dalam dunia pendidikan selama hampir 18 tahun dengan menjadi pengajar di perguruan tinggi ternama
Universitas Indonesia dan juga sekaligus sebagai penggagas pembentukan pascasarjana Keamanan Maritim Unhan serta Sekolah
Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.
Wujud kerja nyata Brorivai di lingkungan militer juga sangat
konkrit. Dibidang operasional, ia pernah melaksanakan operasi-operasi strategis di Aceh hingga Papua dan menjadi aktor perencana
pembebasan sandera di Somalia serta berbagai tugas perencanaan,
perumusan kebijakan dan menjalankan tugas diplomasi pertahanan (negotiator) dalam pelaksanaan perjanjian pertahanan nasional.
Brorivai juga banyak melakukan pertemuan dan menjadi
pembicara maupun Delegasi RI dalam forum-forum internasional. Selain itu, ia juga pernah mengemban penugasan di beberapa
Kementerian RI yakni Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Militer Presiden, dan Kementerian Pertahanan. Penugasan
tersebut menjadi arena kerja dan medan laga bagi Brorivai selama
bertahun-tahun.
Karena sederet prestasi yang berhasil ditorehkannya dalam
setiap penugasan, membuat promosi pangkatnya menuju Kolonel
berjalan sangat cepat dibanding koleganya di TNI. Lingkup atmosfir kerja dan medan juang Brorivai juga tidak luput dari aktivitas organisasi sosial di luar TNI. Ia cukup aktif dalam komunitas
pergerakan sosial di bidang keummatan, kemanusian dan organisasi amatir radio. Ia juga aktif di sejumlah pusat-pusat studi strategis
dan menjadi tenaga konsultan serta tenaga ahli teknis di sejumlah
kementerian, mulai dari Bappenas Kemendagri, KKP hingga Kemenkopolhukam.
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Itulah perjalanan Brorivai yang diwarnai dengan karakter
pekerja keras demi senantiasa menjaga kehormatan dan harga diri.
Sekalipun mimpi besarnya belum terwujud di kampung halamannya, tapi ia tidak tinggal diam. Sebagai bentuk kehormatan harga
diri, Brorivai terus berkarya dengan mendirikan Brorivai Center.
Salah satu konsep hidup yang kini masih dibawa oleh Brorivai
dalam kerangka mempertaruhkan harga diri di perantauan adalah
memegang teguh nilai-nilai etis orang Bugis-Makassar, siri na’
pacce, di mana terdapat nilai-nilai penting di dalamnya yang dimaknai sebagai keteguhan dalam pendirian, setia, tahu diri, jujur,
bijak, rendah hati, sopan, cinta dan mempunyai sikap empati kepada sesama. Dalam konteks “empati”, Brorivai menjabarkannya
lewat prinsip-prinsip brotherhood yang terpatri pada lembaga Brorivai Center.
Tiada Kata Menyerah dalam Perjuangan
Setiap insan mempunyai cita-cita, bahkan sering diwarnai dengan mimpi yang kadangkala melampaui kapasitasnya. Tetapi paling tidak dengan mimpi berarti seseorang mulai percaya diri bahwa
masih ada harapan di depan matanya. Mimpi juga akan senantiasa melandasi arah perjalanan hidup seseorang. Yang keliru adalah
ketika seseorang bercita-cita tapi tidak disertai usaha dengan nilai
juang tinggi, meskipun ia punya banyak sumber daya. Dalam konteks itu, Brorivai adalah sosok yang tidak gampang menyerah karena menjadi orang sukses tidak berarti hanya sekedar berhasil dalam
menggapai cita-cita, tetapi orang sukses adalah ketika ia gagal namun tetap bangkit dan menganggap masih banyak ruang juang dan
waktu yang lain untuk ditaklukkan.
Cita-cita yang kita canangkan sesungguhnya akan menghasilkan kehidupan yang sukses, bahagia dan produktif jika saja kita
bisa membentuk formasi hidup yang benar tentang bagaimana posisi kita di masa lalu, masa kini dan masa depan. Seperti kata orang
bijak:
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“Lupakan masa lalu, bersyukurlah untuk masa kini dan
milikilah harapan untuk masa depan.”
Brorivai sangat setuju dengan pernyataan bijak tersebut. Inilah
yang ia maksud dengan formasi hidup yang benar. Baginya, orang
yang gagal, jika melupakan atau meninggalkan masa lalunya sama
saja sedang merencanakan kegagalan untuk masa depannya.
Belajar dari seorang pelari yang bermental juara, ia akan
melupakan apapun yang telah atau sedang terjadi, melepaskan
apapun yang membebani langkah-langkahnya. Tidak heran jika
para pelari biasanya memakai kostum yang membuatnya leluasa
untuk berlari dan melakukan relaksasi sebelum berlari. Begitu ia
sudah di posisi garis start, maka fokus, konsentrasi, energi dan hasrat hatinya yakni jalur pertandingan di depannya. Ia akan memastikan dirinya tidak dibebani apapun, baik secara mental, emosional
maupun secara fisik. Hatinya dipenuhi hasrat yang berkobar-kobar
untuk sampai ke garis finish secepatnya.
Karena apa yang akan terjadi di masa mendatang atau bagaimana kita akan menghadapi kemungkinan yang terjadi di kemudian
hari sangat ditentukan oleh tekad dan kesungguhan serta semangat
juang yang tidak mengenal kata menyerah. Setidaknya ada lima hal
yang bisa kita lakukan agar kita tetap semangat dan tidak gampang
menyerah dalam menyongsong masa depan kita.
Pertama, “jangan pesimis dan jangan berpikiran negatif”. Hal
ini hanya akan menguras energi anda. Berpikirlah positif tentang
masa depan anda. Anda adalah apa yang anda pikirkan. Jika anda
berpikir anda akan berhasil, maka anda akan berhasil.
Kedua, miliki pengharapan. Tetaplah berharap penuh dan berdoa. Hal ini akan mengisi amunisi kepercayaan diri anda dan energi
positif akan mengalir dalam denyut nadi anda.
Ketiga, hidupilah hari ini. Terlalu sibuk memikirkan hari esok
terkadang membuat anda melewatkan beberapa hal indah yang
harus anda nikmati hari ini. Hidupilah hari ini dengan maksimal,
karena masa depan anda merupakan hasil dari apa yang anda lakukan hari ini.
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Keempat, percaya diri. Tidak boleh minder, percayalah terhadap kemampuan diri anda sendiri. Kepercayaan diri dapat membuat
anda berhasil di masa depan.
Kelima, kelilingi diri anda dengan orang-orang yang positif
dan pastikan lingkungan anda merupakan lingkungan yang positif.
Lingkungan anda mempengaruhi anda. Maka dari itu, beradalah diantara orang-orang yang positif agar anda juga mendapatkan energi
positif dari mereka.
Dasar falsafah hidup yang menjiwai dan menjadi pegangan
bagi masyarakat Bugis-Makassar untuk senantiasa hidup baik di
negeri sendiri atau negeri orang lain adalah menjadi manusia yang
perkasa dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia keturunan
Bugis-Makassar dituntut harus memiliki keberanian, dan sikap
pantang menyerah menghadapi tantangan ataupun ujian hidup. Itulah sebabnya maka setiap orang yang mengaku sebagai masyarakat
Bugis-Makassar memiliki orientasi yang mampu menghadapi
apapun.
Nilai siri’ dapat dipandang sebagai suatu konsep kultural yang
memberikan implikasi terhadap segenap tingkah laku yang nyata.
Tingkah laku itu dapat diamati sebagai pernyataan ataupun perwujudan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.
Budaya siri na’ pacce adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan
oleh bangsa ini untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Untuk
itu diperlukan sosok-sosok muda yang memiliki jiwa dan karakter
yang mapan karena pemuda adalah calon pemimpin dan pemilik
bangsa ini. Mereka harus memiliki siri' na pacce dalam diri mereka. Dengan adanya budaya siri' na pacce, pemuda bangsa ini akan
menjadi lebih peka terhadap segala macam persoalan yang sedang
melanda bangsa ini.
Seorang pemimpin yang memiliki budaya siri' na pacce dalam
dirinya akan menjadi seorang pemimpin yang memiliki keberanian
serta ketegasan, namun tetap bijaksana dalam memimpin.
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Seorang pemimpin yang memegang prinsip ini akan membawa
bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik, karena mereka memiliki
rasa peka terhadap lingkungan dan mampu mendengarkan aspirasi
dari orang-orang yang mereka pimpin. Hal itu sejalan dengan konsep negara kita yakni negara demokrasi.
Kembali Kampung Bukan Sekedar Mimpi
Sejak akhir tahun 2014 hingga saat ini, Brorivai senantiasa
konsisten mengajak masyarakat bangkit dan bergerak untuk membangun Sulsel menjadi Pusat Koridor Ekonomi di Indonesia dengan
menempatkan Sulsel sebagai sentra perdagangan dan pelintasan
strategis yang dapat diakses secara domestik maupun internasional.
Tak hanya sebatas itu, Brorivai juga memiliki cita-cita bagi
Sulsel di masa depan agar provinsi ini menjadi yang terdepan dan
terkemuka dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, di mana
Sulsel menempati urutan terbaik dalam hal kemajuan ekonominya,
terutama diukur dari Tingkat Pendapatan Per Kapita penduduknya. Maka dari itu, salah satu fokus utama yang ia tekankan untuk
kemajuan ekonomi masyarakat di Sulsel yakni “pembangunan
berkelanjutan”. Pembangunan berkelanjutan ini dimaksudkan guna
terwujudnya sinergi antara pencapaian tujuan ekonomi (pertumbuhan), tujuan sosial (pemerataan), dan tujuan lingkungan (ekologi).
Selama beraktualisasi di tengah-tengah masyarakat Sulsel,
Brorivai mendirikan Rumah Cerdas Ta’ yang terletak di Jalan Botolempangan No.56 Makassar sebagai pusat komando, komunikasi
dan konsultasi antara ia dengan seluruh kerabat, keluarga dan masyarakat Sulsel.
Brorivai juga dikenal intens menjalin tali silaturahim dengan semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga tokoh
masyarakat, tokoh pengusaha, tokoh agama, dan tokoh-tokoh
politik di Sulawesi Selatan. Beberapa nama tokoh yang disegani di Sulsel seperti Chairman Fajar Group, H Alwi Hamu,
dua mantan Gubernur Sulsel, H Zainal Basri Palaguna dan
HM Amin Syam, tokoh pejuang Sulsel, H Andi Sose, serta toMenjelajahi SulSel Tanpa Batas
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koh agama, AGH Sanusi Baco, Lc sering kali ia temui, baik dalam rangka silaturahim maupun meminta saran dan nasehat.
Bagi Brorivai kembali ke kampung halaman bukanlah sekedar impian. Tetapi tentunya segala pergerakan dimulainya dengan
mimpi. Hal ini sangat beralasan karena bermimpi, mengabdi cukup
memberi arti. Kini Brorivai dengan tag line “Menjelajahi Sulsel
Tanpa Batas” melanjutkan kehadirannya untuk mengabdi di Sulsel. Bagi Brorivai, cita-cita adalah bagian dari mimpi. Target hidup
itu adalah mimpi. Mimpi yang diperjuangkan untuk direalisasikan.
Tanpa mimpi, kita akan diperbudak oleh waktu dan menyianyiakan
waktu. Maka, beruntunglah orang-orang yang berani bermimpi.
Sejak kecil kita selalu mendengar perkataan "bermimpilah
setinggi langit, maka apabila jatuh, kamu akan berada diantara
bintang-bintang". Maka dari itu, Brorivai tetap hadir untuk mengabdi di Sulsel sekalipun dengan cara lain. Sesungguhnya, makna
mengabdi menurut Brorivai sangatlah luas. Paling tidak dengan
menyapa masyarakat dan bertanya langsung tentang kesulitan mereka, juga merupakan suatu pengabdian, karena tindakan sederhana
tersebut akan menyentuh hati mereka. Dengan terjun langsung ke
masyarakat, kita mengetahui keadaan dan kebutuhan mereka serta menambah wawasan dan pemikiran kita tentang kehidupan kita
yang sebenarnya. Berlanjut, dari sekedar senang menjadi merasakan, menjadi buah pemikiran. Berpikir, apa yang dapat kita berikan untuk mereka.
Menjadi seseorang yang mempunyai keberanian keluar dari
zona nyaman, kesenangan bersosialisasi, membagi ilmu dan wawasan, selalu berdialog, kesenangan berbagi, dan keinginan belajar adalah bagian dari mimpi Brorivai agar dikenal di masyarakat
luas. Tentunya Brorivai tidak bermaksud sekedar mengejar keterkenalan atau popularitas, tetapi dengan cara dikenal, dapat menjadi modal dalam membangun komunikasi sosial dan memudahkan
berinteraksi dengan masyarakat untuk pengabdian selanjutnya.
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Brorivai menyadari bahwa popularitas seseorang sesungguhnya tidaklah cukup untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Karakter, kualitas, serta integritas adalah hal utama yang harus
senantiasa terwujud di setiap penampilan dan tindakannya.
Tiga tahun Brorivai bersosialisasi di hampir semua pelosok
Sulsel telah menjadi kenangan tersendiri baginya setelah sekian lama mengikuti berbagai tugas-tugas negara di lingkungannya
bekerja, kemudian melakukan kegiatan di masyarakat luas dalam
bentuk lain. Menurut Brorivai, mengabdi bukan sekedar datang dan
pergi, tapi memberikan apa yang mereka perlukan. Memberikan
suatu hal yang berkesan sesuai dengan apa yang mereka patut dapatkan. Hal ini terbesit pula ketika Brorivai menjelajah ke beberapa
daerah terpencil di Sulsel, antara lain perkampungan di Toraja, Pinrang, dan Bone. Ia menemui mereka yang jauh dari fasilitas sarana
transportasi. Disanalah nampak rasanya tidak ada orang yang peduli karena mereka secara alamiah hadir tanpa ada kekuatan sosial
yang berarti.
Terbesit dalam benaknya bahwa dengan mengajak mereka
berdialog, berdiskusi sambil bercanda dan menyuguhi bantuan ala
kadarnya, ternyata sangat menyenangkan, karena kesulitan yang
selama ini mereka rasakan tiba tiba terlupakan seketika. Sementara bagi kita yang mendatangi mereka terasa pedih dan kemudian
terpikirkan, bila seandainya kita berada di pihak mereka. Rasa empati ini mengajak kita untuk lebih peduli akan pentingnya memperjuangkann hak-hak mereka.
Oleh karenanya, mimpi besar yang masih tertunda, bisa
diaktualisasikan melalui pengabdian, gerakan moral, mengedukasi masyarakat serta membuka arah dan akses ketertinggalan.
Sebaliknya, tetap berkontribusi secara pemikiran dan gagasan,
memberi advokasi kepada para pemangku kepentingan dengan cara mengartikulasikan kepentingan rakyat, minimal dengan mengingatkan dan atau maksimal memberi solusi maupun
rekomendasi bagi keberlanjutan pembangunan. Brorivai Center
adalah media strategis yang disiapkan untuk tetap hadir mengMenjelajahi SulSel Tanpa Batas
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abdi secara konkrit dan tidak saja sekadar datang dan pergi
melintasi, menelusuri, dan menjejahi Sulsel tanpa karya nyata.
Mengabdi untuk Kesejahteraan Sulsel dan Indonesia
Brorivai dalam sikap dan tindakannya selalu menggunakan falsafah bugis yang penuh arti. Salah satu prinsip yang ia pegang dan
aplikasikan yakni pentingnya memahami makna mali' si parappe'
sipatuo sipatokkong.
“Malilu sipakainge rebba sipatokkong sipedapiri ri periâ
nyameng tellu tessibaicukkeng tessi acinnai ulaweng tasa pattola
malampe waramparang maega iya teya ripakainge iya riadduaiâ"
Artinya, yang khilaf diingatkan, yang rebah ditopang, saling
menyampaikan kesulitan dan kesenangan serta tidak ada yang
dikecilkan, tidak saling merebut kekayaan dan saling mengakui hak
kepemilikan. Kata kunci ini harus diwujudkan melalui pengabdian
agar bisa mengingatkan pemimpin untuk tetap berpihak kepada
rakyat.
Masih kurangnya kepedulian untuk saling mengingatkan dan
saling membesarkan, karenanya selaku warga negara dan putra
daerah, Brorivai merasa punya tanggung jawab untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan di Sulsel. Meskipun dalam
kenyataan yang terjadi, kini masih banyak putra-putri daerah yang
mengadu peruntungan di daerah lain, di kota besar maupun di ibu
kota negara ketimbang ingin kembali dan mengabdi di kota kelahirannya.
Tidaklah mudah bagi seseorang agar mau kembali mendarmabaktikan dirinya secara sukarela demi kepentingan masyarakat
luas, karena umumnya mereka dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala yang paling besar adalah ketika seseorang sudah
terlanjur merasakan kehidupannya yang berada di “zona aman”.
Berbeda dengan Brorivai yang punya tekad dan keberanian ingin berkiprah dan mengabdikan diri di luar arena yang selama ini
ditekuninya.
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Tindakan yang ia lakukan merupakan cara lain dalam pengembangan diri dan kepemimpinannnya. Termasuk dalam memperluas
jaringan dan aktualisasi diri secara rill melalui berbagai pengorbanan yang notabene menjadi bagian dari aksi bela negara. Seorang Brorivai dengan jiwa keperwiraannya yang juga merupakan
seorang pendidik, menganggap bahwa kontribusi pemikiran untuk
kepentingan daerahnya adalah bagian dari pengembangan pengabdian masyarakat dalam bentuk nyata terkait dengan “Tridarma
Perguruan Tinggi”.
Hal ini dilakukan bukan tanpa dasar, karena pada prinsipnya
setiap warga negara harus mempunyai rasa tanggung jawab secara
moral, di mana rasa tanggung jawab itu harus disesuaikan dengan
apa yang telah kita lakukan. Arti dari tanggung jawab itu adalah
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dengan tujuan tertentu. Tanggung jawab menurut Brorivai adalah kewajiban memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung segala akibatnya dalam pengabdian tanpa batas.
Karena itu, tanggung jawab moral yang dimaksud adalah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung
jawab itu bersifat kodrati, di mana sudah menjadi bagian dari hidup kita bahwa setiap insan dibebani dengan tanggung jawab untuk
mengabdi terhadap sesama. Tanggung jawab adalah ciri manusia
yang beradab. Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya dan menyadari
pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian dan pengorbanan.
Pengabdian Brorivai adalah perbuatan baik berupa pikiran dan
pendapat sebagai perwujudan kesetiaan yakni suatu kesetiaan yang
dilakukan dengan ikhlas demi negara. Pengabdian yang dilakukan
di Sulsel pada hakikatnya karena rasa tanggung jawab terhadap
kampung halamannya yang membutuhkan perhatian secara moral
sekaligus untuk ikut membesarkan Sulsel menuju tingkat yang lebih tinggi dalam konteks pembangunan.
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Kehadiran Brorivai untuk mengabdi tidak harus dengan
pendekatan kekuasaan, tetapi selalu ada persembahan, pengorbanan dan pemberian sebagai bentuk “bakti” kepada bangsa, negara
dan daerah kelahiran. Dengan demikian, pengorbanan yang bersifat
“berbakti” tersebut mengandung unsur keikhlasan dan tidak mengharapkan suatu imbalan maupun pamrih dari orang lain.
Pada dasarnya, pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga, sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua
itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pengabdian kepada masyarakat ini timbul karena kita merasa dibesarkan dan hidup
dalam masyarakat, sehingga sebagai perwujudan tanggung jawab,
kita kemudian melakukan pengabdian juga pengorbanan. Brorivai
mencontohkan, seorang mahasiswa yang telah lulus kemudian berusaha memajukan pendidikan di desanya dengan mendirikan sekolah, walaupun tanpa imbalan apapun, ia lakukan demi kemajuan
desanya.
Pengabdian ini timbul karena seseorang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian maupun kelangsungan negara dan
demi persatuan kesatuan bangsa. Contoh, dalam usaha merebut
kembali kejayaan maritim Sulsel, Brorivai berusaha mencari peluang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui metode
dan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai budaya yang dimiliki
oleh negara ini sebagai bangsa yang berbudaya maritim. Selain itu,
turut meyakinkan bahwa kehidupan ekonomi masa depan ada pada
sektor laut. Untuk itu sebagai warga negara yang baik harus menjadi bagian dari masyarakat dengan menjadi salah satu unsur penting
negara. Dengan itu, warga negara telah sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai hamba atau kawula
Negara.
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita
sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan
kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan
antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai
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kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di
kemudian hari.
Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Tingkat
pendidikan juga masih rendah. Namun dibalik itu semua, banyak
anak-anak bangsa yang berhasil mengukir prestasi di dunia internasional. Mereka tidak terkendala oleh keadaan, infrastruktur gedung
dan peralatan yang tidak layak hingga anggaran pendidikan yang
minim. Namun, dibalik itu puluhan anak-anak Indonesia berhasil
meraih prestasi di kancah internasional di berbagai bidang, sesuai
keikhlasannya untuk mengabdi dan berkorban.
Esensinya adalah pengabdian Brorivai tidak akan berhenti
untuk mengabdi demi pembangunan. Oleh karenanya, terbentuknya Brorivai Center (BRC) diharapkan sebagai bagian dari usaha
melakukan “partisipasi” aktif agar bisa memberi manfaat kepada
seluruh masyarakat melalui “pengabdian tanpa batas untuk kesejahteraan Sulsel dan Indonesia”.
Brorivai menekankan bahwa “partisipasi” menjadi kata kunci
dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai daerah
menunjukkan, kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan
ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Seyogyanya pertumbuhan di Sulsel
harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah
besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup,
dan pengurangan angka kemiskinan.
Untuk mencapai kondisi sebagaimana yang dikemukakan di
atas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Stabilitas ekonomi makro merupakan pra syarat penting untuk dapat
mengembangkan dunia usaha. Selain itu, juga diperlukan kejelasan
dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan.
Masyarakat juga membutuhkan kemudahan dalam berbagai
hal seperti izin usaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan.
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Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus
didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui
pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan
adanya prioritas lebih pada sektor pedesaan dan pertanian. Daerah
pedesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi.
Dengan demikian, pengembangan perekonomian pedesaan
dan sektor pertanian seharusnya memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara
signifikan.
Mimpi besar Brorivai yakni tetap mengabdi tanpa batas, atau
never stop exploring. Brorivai mempunyai segudang gagasan dan
pemikiran serta konsep yang ingin dikontribusikan untuk kemajuan
Sulsel. Kontestasi dan perebutan kekuasaan bukanlah tujuan akhir
Brorivai, tetapi sesungguhnya ia ingin tetap berkarya dalam pengabdian lainnya, setidaknya ia menitipkan banyak hal kepada para
pemimpin kedepan, siapapun itu, agar dapat mendorong pembangunan yang “inklusif” di Sulsel.
Harapan ini penting dipahami oleh para pemimpin daerah dalam konteks pendekatan studi kewilayahan. Menurut Brorivai, setiap daerah kabupaten dan kota di Sulsel dapat berfungsi sebagai
pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan
yang berbeda. Perekonomian daerah inilah yang kemudian akan
membentuk karakteristik perekonomian pada tingkat provinsi secara merata.
Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik. Untuk itu, dalam penanggulangan kemiskinan di masa mendatang, ia menyarankan agar kedepan pemerintah daerah tetap mengedepankan empat tonggak pengurangan
kemiskinan di provinsi ini, yaitu: (1) menciptakan peluang kerja;
(2) memberdayakan masyarakat; (3) mengembangkan kemampuan; dan (4) menciptakan perlindungan sosial. Secara konkrit
Editorial : Menjelajahi Sulsel Tanpa Batas

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

224

keempat hal tersebut dapat dikembangkan melalui kemitraan tiga
arah antara organisasi-organisasi seperti BRC, pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat umum guna mengatasi masalah layanan
masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, penunjangan pertanian, dan pengembangan usaha-mikro.
Demikian halnya konsen BRC tentang adanya penurunan angka pengangguran, perlu menjadi perhatian. Untuk menekan angka
pengangangguran di daerah atau bahkan di Indonesia, Pemerintah
harus memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal
maupun informal serta program padat karya. Salah satu terobosan
kebijakan yang dapat dikembangkan adalah menyelenggarakan
Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di
berbagai daerah.
Meskipun kondisi ketenagakerjaan di daerah maupun di Indonesia secara keseluruhan semakin membaik dari tahun ke tahun,
namun upaya untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi
angka pengangguran harus terus dilakukan secara intensif. Untuk
mendorong penurunan ini diperlukan suatu komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk usaha yang serius dari seluruh kalangan yakni instansi pemerintah, dunia usaha dan seluruh komponen
masyarakat yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan guna mengatasi pengangguran.
Brorivai menilai, salah satu cara meningkatkan SDM adalah
dengan membangun kompetensi tenaga kerja agar memiliki daya
saing guna perluasan kesempatan kerja. Yang lebih utamanya lagi
yakni bagaimana kita dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan kepada para pencari kerja terdidik. Terbatasnya kesempatan kerja baru
serta tidak sesuainya kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan
pasar kerja menjadi salah satu penyebab masalah tingginya tingkat
pengangguran di Indonesia. Sebagai contoh di sektor formal, penciptaan lapangan kerja baru membutuhkan kehadiran investor untuk
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memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas
kerja. Oleh karena itu, hubungan industrial yang kondusif dan harmonis menjadi syarat agar investor tertarik dan membuka investasi
baru di Indonesia.
Upaya penting yang dapat dilakukan oleh BRC kedepannya sebagai bentuk pengabdian di Sulsel, adalah ingin mengajak lahirnya
sebuah kemitraan dengan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan riset kontemporer secara bersama tentang bagaimana mengembangkan program padat karya dan memperbanyak pelaksanaan
kegiatan bursa kerja (job fair) dengan melibatkan BRC sebagai
fasilitator. Program padat karya dan bursa kerja ini memiliki nilai
penting dan strategis untuk mempercepat penempatan tenaga kerja
secara praktis, efisien dan efektif serta membantu secara langsung
pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang mereka inginkan.
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Epilog:
Ketahanan Sulsel Mutlak
Berbasis Maritim
Masih segar dalam ingatan kita ketika Presiden RI. Joko
Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diawal periode kepemimpinannya
pada tangga 22 Juli 2014, meneriakkan salam kebangsaan dan
menyampaikan pidato di atas geladak sebuah kapal Pinisi yang
bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
Ada dua makna penting yang dapat diperoleh dalam pidato ini;
pertama, pemerintahan saat ini akan fokus pada pembangunan sektor
maritim dalam memperkuat pembangunan nasional; kedua, simbol
Pinisi tempat Jokowi-JK menyampaikan pidatonya menyimpan
pesan bahwa pembangunan maritim harus diwujudkan melalui
pengembangan konektivitas dalam mengakselerasi pertumbuhan
yang dimulai dari daerah-daerah berbasis maritim di Indonesia.
Pengukuhan konsep “Poros Maritim Dunia” yang digaungkan
oleh pemerintah pusat dan penempatan icon Pinisi sebagai simbol
konektivitas, sesungguhnya mengandung arti yang sangat dalam,
yang mempunyai korelasi dengan eksistensi Sulawesi Selatan
(Sulsel) sebagai lumbung ekonomi maritim yang potensial
sekaligus dapat menjadi pintu gerbang utama Poros Maritim di
kawasan Indonesia Timur.
Berkaitan dengan konsep Poros Maritim Dunia, pemerintah
daerah di seluruh Indonesia harus segera merespon dan menjabarkan
kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang kini sudah memasuki
tahun kedua. Sulsel sebagai salah satu wilayah yang dilingkupi
perairan atau dikelilingi laut yang luas memiliki potensi sumber
daya maritim yang melimpah, mempunyai SDM yang tangguh
dan berkarakter bahari, serta terdapat perguruan tinggi unggulan
yang dapat mengembangkan kajian maritim, maka seyogyanya
Sulsel harus menjadi “pilot project” pembangunan sektor maritim
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pertama di Indonesia. Secara konseptual, penjabaran poros maritim
tentunya dapat dilihat dalam lima aspek sesuai dengan pilar-pilar
yang kini menjadi landasan dalam pembangunan nasional di sektor
maritim.
Pertama, Indonesia akan membangun dan memperkuat
kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri
dari 17 ribu lebih pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan
melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya,
dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola
samudera. Karena itu, Sulsel sebagai wilayah yang mempunyai
karakter kebaharian yang tinggi harus dapat mencerminkan nilainilai kesejarahannya sebagai bangsa maritim.
Bila dilihat dari perspektif sejarah, Sulsel adalah kawasan
yang sangat dinamis dan menjadi pusat perhatian dunia sebagai
wilayah yang sangat strategis dan kaya akan khasanah kemaritiman
sekaligus dikenal sebagai bangsa pelaut. Di era keemasan Kerajaan
Gowa misalnya, kawasan ini telah menjadi pusat pendidikan dan
kebudayaan, serta memiliki modalitas berupa pelabuhan hub
internasional yang penting atau syahbandar perdagangan potensial
yang selalu dipadati oleh kedatangan berbagai bangsa pelaut di
dunia. Pada masa lalu, Sulsel merupakan basis perjuangan nasional,
bahkan pada saat pembebasan Irian Barat, Makassar sebagai ibu
kota Sulsel menjadi basis perjuangan Pemerintah RI, mengingat
akses lautnya yang sangat strategis dan land base yang dimiliki
sangat memungkinkan sebagai pusat logistik maritim ketika itu.
Posisi Sulsel yang penting tersebut, menjadi simpul fungsional
dalam pendekatan geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, kebutuhan
akan pelestarian budaya maritim di Sulsel merupakan bagian
integral dari Indonesia, di mana secara faktual, pengalaman historis
dan pembelajaran yang panjang tersebut dapat menjadi modal awal
sekaligus trigger dalam menggerakkan budaya maritim. Hal ini
menempatkan Sulsel sebagai penggerak maritim sekaligus sumber
inspirasi pembangunan nasional yang berada di daerah.
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Kedua, pemerintah pusat akan berusaha menjaga dan
mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan
pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan dengan
menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Hal ini sangatlah
beralasan karena kekayaan maritim pada dasarnya akan dapat
digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka dari
itu, pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulsel harus mampu
menjabarkan potensi-potensi yang ada di daerahnya masingmasing.
Ditinjau dari pendekatan geografis maupun potensi sumber
daya yang tersedia, maka pembangunan di Sulsel mutlak berbasis
maritim. Provinsi Sulsel memiliki garis pantai sepanjang 1.937 km
dan perairan laut seluas 266.877 km2. Dari 24 kabupaten yang ada
di provinsi ini, 2/3 diantaranya adalah kabupaten yang memiliki
wilayah pesisir dan laut. Selain itu, provinsi ini memiliki 263 pulaupulau kecil yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Makassar,
Selayar, Bone, dan Pangkajene dan Kepulauan.
Secara realitas, potensi sumber daya laut yang sangat besar
di Sulsel dapat dikelompokkan dalam tiga cluster penting yakni
sumber daya alam yang dapat pulih (renewable resources),
seperti perikanan, rumput laut, hutan bakau, tambak udang, dan
sebagainya, sumber daya alam tidak dapat pulih (non-renewable
resources), seperti sumber daya minyak, gas bumi dan tambang
pasir besi, serta jasa lingkungan, seperti pariwisata bahari, industri
kapal, dan transportasi. Dari deskripsi ini, hampir dipastikan Sulsel
memiliki sumber daya maritim yang lengkap dibanding provinsi
lainnya di Indonesia.
Yang menarik di Sulsel untuk dielaborasi lebih lanjut yakni
eksistensinya yang kaya secara maritim, namun masih terdapat
hal-hal yang paradoksial dalam pembangunan di daerahnya.
Meskipun disadari bahwa potensi kekayaan sumber daya laut ini
merupakan anugerah juga sekaligus dapat menjadi bencana bagi
para masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir laut di
provinsi yang kaya ini.
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Dari penelusuran data yang ada, kondisi ekonomi dan sosial
budaya masyarakat pesisir khususnya nelayan di provinsi ini
terbilang sangat memprihatinkan. Kondisi geografis wilayah pesisir
Sulsel ternyata berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat
yang berada di wilayah tersebut. Kemiskinan dan kesulitan hidup
merupakan gambaran objektif kondisi masyarakat pesisir/nelayan
di daerah ini. Salah satu penyebab dari kemiskinan yang dialami
oleh nelayan terkhusus nelayan tradisional adalah monopoli hasil
tangkap dan pasar yang dilakukan oleh industri-industri perikanan.
Akibat dari monopoli tersebut, para nelayan hanya mendapatkan
sedikit hasil tangkap dengan harga yang relatif murah, sementara
cost untuk melakukan aktivitas tangkap terbilang sangat tinggi.
Inilah salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh
kepemimpinan daerah hari ini dan juga di masa akan datang untuk
menopang “Ketahanan Wilayah Sulsel”.
Ketiga, pemerintah pusat berkomitmen untuk memberi prioritas
pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan
membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, serta
pariwisata maritim. Kebijakan ini seharusnya dapat dimasukkan
dalam Rencana Strategis di daerah agar bisa compatible dengan visi
maritim nasional. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas
maritim di Sulsel juga menjadi perhatian khusus untuk dapat
dikelola secara berkesinambungan. Berdasarkan kajian lembaga
Bank Dunia tentang program Pendulum Nusantara, persoalan yang
harus diatasi saat ini untuk mendukung pembangunan ekonomi
nasional adalah bagaimana mengatasi persoalan logistik nasional
agar lebih murah dan bisa memperlancar konektivitas antar berbagai
daerah di Indonesia.
Karena itu, Sulsel yang kelak menjadi salah satu bagian
penting dalam program Pendulum Nusantara harus segera
membangun infrastruktur dan layanan jasa yang efisien agar mampu
memawadahi kegiatan kepelabuhanan. Setidaknya harus mampu
dan siap menerima proses bongkar muat yang berskala global dalam
beberapa tahun mendatang. Selain pelabuhan Makassar di Sulsel,
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guna mendukung tumbuhnya sentra-sentra industri di daerah dan
perekonomian lokal maupun nasional, program ini juga melingkupi
beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia, diantaranya pelabuhan
Batam di Kepulauan Riau, Belawan di Sumatera Utara, Tanjung
Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Jawa Timur, dan pelabuhan
Sorong di Papua Barat. Selain itu, akselarasi pembangunan
infrastuktur dan perbaikan jasa kepelabuhanan, diharapkan dapat
memperkuat konektivitas regional maupun global. Tentunya
semua hal ini akan ini diawali dengan konektivitas domestik
antar pulau di Indonesia yang menghubungkan Sulsel dengan
sabuk-sabuk nusantara lainnya sebelum berinteraksi dengan
luar seperti pengembangan konektivitas di kawasan ASEAN menyusul terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sebagai catatan, kini Indonesia merupakan anggota ASEAN Ports
Association (APA), dan peluang ini harus dimanfaatkan sebaik
mungkin agar pelabuhan Sulsel dapat menjadi salah satu motor
penggerak ekonomi di Indonesia Timur.
Dalam hal sektor pariwisata maritim, Sulsel juga harus
memperkuat konektivitasnya melalui pembangunan pariwisata.
Pemerintah Provinsi dan daerah di Sulsel harus kembali menggali
lebih banyak lagi potensi wisata baharinya. Masih terdapat banyak
pulau-pulau indah yang belum dikelola secara maksimal, semua
masih berjalan separuh hati dan itupun sebagian besarnya hanya
digerakkan oleh pihak swasta secara terbatas. Kini sebenarnya
Sulsel memiliki pariwisata maritim yang potensial seperti Wisata
Bahari Tanjung Bira di Bulukumba dan Selayar serta Taka Bonerate
yang dapat menjadi kawasan Taman Nasional di Selatan pulau
Sulawesi.
Keempat, pemerintah pusat mengembangkan diplomasi
maritim untuk dapat bekerjasama di bidang kelautan. Sebagai negara
yang kaya akan sumber daya di mana terdapat sejumlah isu maritim
yang harus dikomunikasikan berkaitan dengan isu lingkungan/
pencemaran di laut, kejahatan lintas negara, pencurian ikan serta
penanganan pelanggaran wilayah kedaulatan, maka Sulsel sebagai
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provinsi yang mempunyai tingkat kerawanan di bidang maritim
harus mampu mengadapatasi dan merespon perubahan lingkungan
strategis maritim.
Salah satu wadah penting yang harus dikembangkan sebagai
media diplomasi adalah eksistensi lembaga pendidikan tinggi
seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang mempunyai
visi Wawasan Maritim. UNHAS adalah satu-satunya perguruan
tinggi di Indonesia yang ber-visi maritim dan dapat menjadi pusat
unggulan, sehingga kedepannya memungkinkan dibangun interuniversity networks di bidang kerjasama kajian, riset dan diplomasi
maritim baik pada tingkat regional maupun internasional, termasuk
pelibatan pemerintah daerah sebagai media untuk mendatangkan
investor di bidang pengembangan kelautan.
Kelima, pemerintah pusat bertekad membangun sistem
pertahanan negara dan memperkuat upaya bela negara khususnya
dalam mengamankan kedaulatan dan sumber daya maritim
nasional. Untuk itu, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua
samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut membangun
kekuatan pertahanan maritim, disamping ikut bertanggungjawab
dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Dalam kerangka di mana Indonesia akan menjadi poros maritim
dunia, Provinsi Sulsel harus menjadi kontributor terbesar dan
barometer bagi pembangunan di sektor maritim. Pemerintahan
mendatang mutlak segera mewujudkan provinsi Sulsel sebagai
“Pintu Gerbang Utama Poros Maritim Indonesia Timur” menuju
kebangkitan Indonesia secara menyeluruh sebagai bangsa bahari
yang sejahtera dan berwibawa di Abad 21.
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Profil Penulis
Abdul Rivai Ras, yang akrab disapa Brorivai adalah sosok
pemikir dan pelopor pendidikan pertahanan Indonesia yang
berdarah Bugis. Ia terlahir di Tanah Arung Palakka, Bone, 24
September 1967. Brorivai merupakan putra pasangan Bapak H.
Ruga A. Dg Sirappi dan Hj. Azizah. Ayahnya, H Ruga A Dg Sirappi
adalah seorang pendidik yang disegani dan politisi handal yang
pernah ikut mewarnai sejarah perpolitikan di Sulsel.
Rivai Ras memperistrikan Dr. Hj. Dwi Nindya Ayu NB, M.Kes,
putri seorang saudagar Sulsel asal Pinrang kelahiran Parepare, H.
Nontji Beddu, dan dikaruniai dua anak yakni Muhammad Alif
Andvya, Sarjana Hubungan Internasional Fisip - UNHAS, dan
Azizah Fitriayu Andyra, Sarjana Kedokteran Universitas YARSI
Jakarta.
Ia mengecap pendidikan tertinggi S3 Ilmu Politik dari
Universitas Indonesia dan sebelumnya menyelesaikan S2 Ilmu
politik – Hubungan Internasional dan Kajian Stratejik dari
universitas yang sama. Berbagai pendidikan taktis dan strategis
militer, pertahanan, keamanan, manajemen politik pemerintahan
telah ia peroleh dari dalam dan luar negeri. Menamatkan pendidikan
dasar di Watampone/Bone, dan melanjutkan pendidikan di Pesantren
Modern IMMIM Putra dan SMA di Makassar. Ia meraih sarjana
Teknik Arsitektur dari Universitas Hasanuddin. Semasa kuliah, Ia
cukup aktif dalam organisasi internal kampus sebagai Wakil Ketua
Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Unhas (SMFT-UH) dan aktif di
organisasi kemahasiswaan HMI.
Dunia Kemiliteran
Pada saat ia lulus dari Unhas tahun 1992, Rivai Ras kemudian
mengikuti pendidikan Perwira Karir ABRI Angkatan I. Di dalam
masa karirnya, ia telah melanjutkan berbagai pendidikan kedinasan
militer dan non militer, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Profil Penulis : Dr. Ir. H. Abdul Rivai Ras, MM., MS., M.Si.
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Pendidikan militer tertinggi di TNI AL adalah Sekolah Staf
dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Jakarta, dan pendidikan
tertinggi di bidang pertahanan serta kepemimpinan keamanan
nasional Senior Manager in National Security Leadership
pada Elliot School of International Affairs, George Washington
University, di Washington D.C. Amerika Serikat (AS) yang bila di
Indonesia setara dengan kursus Lemhannas.
Dalam dunia kemiliteran, Bro Rivai pernah melalui berbagai
penugasan mulai dari tingkat operasional sampai pada tingkat
kebijakan strategis. Karena terlahir dari tempaan di lingkungan
akademik mulai dari universitas hingga di dunia militer, maka ia
diberi kepercayaan sebagai perwira akademik yang aktif dan banyak
mewarnai kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertahanan
negara.
Selain itu, puncak pengabdian tertinggi yang pernah diraih di
lingkungan ia bekerja selama ini adalah telah berjasa ikut mendirikan
perguruan tinggi yang tergolong prestigious di kawasan Asia
Tenggara, yang kini disebut Universitas Pertahanan (UNHAN).
Atas prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan,
dan memajukan pendidikan di Indonesia, ia menjadi salah satu
penerima “Medali Kepeloporan” dari Presiden Republik Indonesia
ke-6, H. Susilo Bambang Yudhoyono.
Secara umum, perjalanan karir dan penugasan di dunia militer
relatif lengkap baik di bidang perencanaan, logistik, operasi dan
intelijen. Pengalaman Birokrasi Pemerintahan di tingkat Nasional
juga cukup beragam. Ia pernah menjabat sebagai struktural di
Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan yang membidangi analisa
lingkungan strategis, kerjasama internasional dan kebijakan
strategi.
Selain itu, Rivai Ras pernah mengabdikan diri di lingkungan
Istana Kepresidenan atau di Kementerian Sekretariat Negara
sebagai Staf Khusus pada Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres
RI) sekaligus sebagai struktural dalam urusan pengamanan khusus
Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Profil Penulis : Dr. Ir. H. Abdul Rivai Ras, MM., MS., M.Si.

235

presiden. Pengalaman khusus lainnya yang pernah ia lalui adalah
pernah menjadi aktor perencana operasi terpadu di Aceh, perencana
pembebasan sandera NV. Sinar Kudus di Somalia, dan perancang
Early Warning System Konflik di Papua.
Dunia Akademis
Untuk karier akademik Rivai Ras yang cukup menonjol, yakni
sebagai Dosen Pakar TNI di Sekolah Pascasarjana Kajian Strategis
dan Global dan Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia
sejak 2003 hingga saat ini, serta Dosen Tetap di pascasarjana
Universitas Pertahanan (UNHAN) dan pernah menjabat sebagai
Kepala Program Pascasarjana Studi Keamanan Maritim Fakultas
Keamanan Nasional, UNHAN.
Rivai Ras juga adalah Doktor pertama di bidang Ilmu
Politik Pertahanan di lingkungan Militer yang diperolehnya dari
Universitas Indonesia (UI) dan mengantongi tiga gelar Magister,
yakni Magister Ketahanan Nasional, Magister Politik-Hubungan
Internasional, dan Magister Manajemen Strategi-Operasi.
Selain itu, pendidikan luar negeri yang terhitung strategis
yang telah ia ikuti antara lain, Clingendael Institute of International
Relations dalam bidang Politik dan Resolusi Konflik di Belanda,
studi kepemimpinan di Innere Fuhrung, Strausberg dan Berlin. Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik di Giessen University, Jerman,
dan studi Kemaritiman dan Keamanan di Naval Postgraduate
School (NPS) di Monterey - California, AS.
Saat ini Rivai Ras aktif sebagai narasumber di sejumlah
Kementerian, antara lain di Kemenkopolhukam dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan di samping di lembaga TNI AL sendiri. Ia
juga cukup aktif memberikan kontribusi akademik dan pemikiran
strategis yang berkaitan dengan pembangunan nasional di bidang
pengembangan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.
Selain menjadi narasumber di sejumlah Kementerian, Rivai
Ras juga sering kali didaulat sebagai narasumber di media elektronik
nasional maupun internasional yang berkaitan dengan Visi dan Misi
Profil Penulis : Dr. Ir. H. Abdul Rivai Ras, MM., MS., M.Si.
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Poros Maritim Dunia di bawah pemerintahan Jokowi-JK. Hingga
saat ini ruang lingkup kegiatannya banyak berdimensi internasional
baik sebagai peserta/delegasi maupun pembicara dalam forumforum regional dan konferensi internasional.
Detail Daftar Riwayat Pendidikan Umum
•

(S3) Doktor Ilmu Politik - Universitas Indonesia, Spesialisasi
Politik Pertahanan dan Keamanan, Judul Disertasi : Kebijakan
Pertahanan Negara Terhadap Gerakan   Separatisme di  
Era   Demokratisasi : Studi Komparatif Aceh (1998-2006) dan
Moro (1986-2008). (2010).

•

(S2) Magister Ilmu Politik, Hubungan Internasional Universitas
Indonesia Konsentrasi Studi Keamanan dan Diplomasi,
Judul Tesis : Shanghai Cooperation Organization (SCO) dan
Implikasinya terhadap Lingkungan Strategis Asia Pasifik.
(2003).
(S2) Magister Kajian Strategik Ketahanan Nasional Universitas
Indonesia Judul Tesis : Pengelolaan Potensi Konflik Laut Cina
Selatan dalam Perspektif Ketahanan Regional. (2001).
(S2) Magister Manajemen Operasional - Strategik Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Judul Tesis :
Penerapan PERT-CPM dalam Perencanaan dan Pengendalian
Strategik (Studi Kasus : Pembangunan Pangkalan Utama TNIAL, Batu Menyan, Lampung). (2000).
(S1) Sarjana Teknik Arsitektur, Universitas Hasanuddin, Judul
Tugas Akhir : Perencanaan dan Perancangan Area Wisata :
Pembangunan Taman Rekreasi Pantai Tanjung Bira, Bulukumba.
(1992).
SMA Negeri 3 Makassar (1986).
Pesantren Modern IMMIM Putra, Makassar (1983).
SD Negeri No. 11 Watampone - Kabupaten Bone (1980).

•

•

•

•
•
•
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Pendidikan Strategis, Pertahanan dan Keamanan
•

Pendidikan tingkat Pemimpin Senior “National Security
Leadership”, Elliott School of International Affairs, the George
Washington University, di Washington DC, Amerika Serikat
(2014)

Pendidikan tentang Kemaritiman dan Keamanan (Responses to
Maritime Violence) Naval Postgraduate School, di MontereyCalifornia, Amerika Serikat (2014)
• Pendidikan Kepemimpinan Militer (Armed Forces in Democracy,
Leadership and Civic Education), Innere Fuhrung, di Strausberg
dan Berlin - Jerman (2013)
• Pendidikan tentang Politik Pemerintahan yang Baik dan Isu
Keamanan Internasional, University of Giessen, di Jerman
(2008)
• Pendidikan tentang Defence Governance in Democracy Era
& Conflict Resolution, Clingen dael Institute of International
Relations, di Den Haag, Belanda  (2002)
•

Pendidikan Kemiliteran
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL) (2010)
Kursus Manajemen Sumber Daya Pertahanan (2008)
Aplikasi Pendidikan Lanjutan Perwira II (2002)
Kursus Perwira Intelijen BAIS TNI (2001)
Aplikasi Pendidikan Lanjutan Perwira I (2001)
Orientasi Kewaspadaan Nasional (1996)
Orientasi Matra Laut. (1994)
Pendidikan Perwira Prajurit Karier ABRI Angkatan I (1993)

Riwayat Penugasan Operasi
Tim Asistensi BIN pada Operasi Intelijen Pembebasan Sandra
Somalia (2011).
• Tim Analis Ancaman Separatis di Papua (2006).
• Tim Analis Potensi Wilayah Pertahanan di Aceh (2005).
•
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Tim Analis Keamanan Perbatasan RI-RDTL di Atambua/Belu –
Oekussi (2004).
• Tim Analis Ancaman Pertahanan RMS di Maluku (2004)
• Tim Analis Pulau Terluar NKRI di Pulau Berhala (2004).
• Tim Analis Pengamanan Perbatasan NKRI di Pulau Batek (2004)
•

Tanda Jasa dan Medali dari Presiden RI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medali Kepeloporan Pendidikan di Bidang Pertahanan
Penghargaan dan Badge Kepeloporan Pendirian UNHAN
Satya Lencana Wira Dharma
Satya Lencana Wira Siaga
Satya Lencana Kebaktian Sosial
Satya Lencana Wira Nusa
Satya Lencana Wira Karya
Satya Lencana Dharma Nusa 2 Kali
Satya Lencana Diwidya Sistha 2 Kali
Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun

Riwayat Akademis, Riset dan Kontribusi Ilmiah
•
•
•
•
•

Pengajar Sus Intelijen Stratejik dan Sus Atase Pertahanan,
Satinduk BAIS TNI (2001-Sekarang).
Pengajar SESKO TNI, SESKOAD, SESKOAL dan SESKOAU
(2014-Sekarang).
Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
(2014-Sekarang).
Pembicara tentang Satu Tahun Poros Maritim Dunia, CSIS
(2016)
Pembicara tentang Tata Kelola Keamanan Maritim pada
Seminar dan Workshop Exclusive Economic Zone, Ditkersin
Ditjen Strahan Kemhan RI (2015).
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Pembicara tentang Transformasi Paradigmatik Ketahanan
Nasional pada Seminar Studi Multi disiplin Pascasarjana Kajian
Ketahanan Nasional UI (2015).
Narasumber pada Workshop Building Partnership for Indonesian
Maritime Security, Coventry University & IOM (2015).
Pembicara/Narasumber Kementerian Perikanan dan Kelautan
tentang Illegal Fishing dan penanganannya (2015).
Pembicara/Narasumber Seminar Poros Maritim, Unpar (2015).
Pembicara Tata Kelola Keamanan Maritim, IOM dan KKP,
(2015).
Pembicara Pembangunan Kekuatan Laut dan Poros Maritim,
Seskoal (2015).
Narasumber Metro TV tentang Politik Internasional, Ketahanan
dan Pertahanan Nasional, Keamanan Maritim dan pembahasan
tentang Visi & Misi Capres & Cawapres (5 kali pada Program
Bincang Pagi dan Breaking News) (2014-2015).
Pembicara dalam Seminar Peningkatan Kerjasama TNI AL
ASEAN Menghadapi ASEAN Political Security Community
2015, Seskoa. (2014).
Pembicara dalam Seminar Internasional CSIS tentang Tantangan
Keamanan Maritim di Asia Tenggara (2014).
Narasumber tentang Sea Power dalam Seminar Strategis,
Seskoal (2014).
Pembicara Seminar Ketahanan Energi, Universitas Indonesia.
(2014).
Pemapar Indonesia-German Policy Talks on Defence Bilateral
Relations and Peace Mission (2011).
Pembicara tentang Prospek ASEAN Political Security Community
dan Implikasinya terhadap Pertahanan Indonesia pada Seminar
Kemhan RI (2011).
Pembicara tentang Ancaman Disintegrasi NKRI terkait Papua
pada Seminar BEM FISIP Universitas Indonesia (2011).
Pembicara tentang ASEAN Security Community dalam kerangka
Sekuritisasi Isu Maritim di Asia Tenggara, Seminar Seskoal
(2010).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tim Kerja Pendirian Universitas Pertahanan, Kemhan RI.
(2009).
Tim Penyusun Naskah Analisa Lingkungan Strategis 20082018, Dephan RI (2008).
Tim Penyusun Naskah Penanganan Terorisme di Asia Tenggara,
Dephan RI(2007).
Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Kelautan, Dewan Kelautan
Indonesia (2007-2009).
Tim Konsultan Kajian Pengamanan Selat Malaka,
Menkopolhukam (2006).
Tim Konsultan Kajian Pencegahan dan Penanggulangan
Separatisme, Menkopolhukam (2006).
Tim Konsultan Kajian Masalah Perbatasan Indonesia-Papua
Nugini, Menkopolhukam (2006).
Tim Konsultan Kajian tentang Perbatasan Indonesia-Timor
Leste, Menkopolhukam (2006).
Kelompok Kerja Studi Perbatasan dan Pulau Terluar, Dephan
RI (2006).
Kelompok Kerja Studi Ancaman NKRI, Dephan RI. (2006).
Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Keamanan Nasional (2006).
Kelompok Kerja Analisa Potensi Wilayah Pertahanan, Dephan
RI (2006).
Tim Konsultan Kajian Ketahanan Negara di Daerah Perbatasan
dan Pulau Terluar, Menkopolhukam (2005).
Narasumber Early Warning System, Ditjen Kesbang Depdagri
(2005).
Narasumber Riset Intelijen, Menkeh dan HAM (2005).
Narasumber tentang Potensi Konflik di Laut Cina Selatan,
Xiamen, Cina (2005).
Narasumber Resolusi Konflik Papua, LIPI (2004-2005).
Kontributor Opini tentang Gelar Kekuatan Laut di Ambalat
pada Harian Media Indonesia (2005).

Menjelajahi SulSel Tanpa Batas
KAWAL DEMOKRASI DAN NKRI

Profil Penulis : Dr. Ir. H. Abdul Rivai Ras, MM., MS., M.Si.

241
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Tim Konsultan Strategi Kewaspadaan Dini (Early Warning
System) dalam Rangka Pelestarian NKRI (Kasus Papua),
Bappenas (2004).
Kontributor Opini tentang Geopolitik ASEAN Security
Community dan Early Warning System di Papua pada Harian
Suara Pembaharuan (2004).
Narasumber Geopolitik dan Kemaritiman, DKP (2003).
Tim Penyusun Antisipasi Kemungkinan Ancaman Gerakan
RMS, Dephan RI (2004).
Tim Penyusun Eksistensi Wilayah Kantong Oekussi dalam
Perspektif Pertahanan, Dephan RI (2004).
Tim Penyusun Kondisi Geopolitik NTT dalam Kepentingan
Pertahanan Negara, Dephan RI (2004).
Tim Konsultan tentang Solusi Penanganan Konflik Papua,
Menkopolkam (2004).
Penulis tentang Shanghai Cooperation Organization dan
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