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KATA PENGANTAR
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur dikhaturkan kekhadirat Allah SWT 
karena atas anugerah dan hinayah-Nya penerbitan buku prosiding Semiloka 
Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. 
Semoga penerbitan buku ini menjadi momentum yang tepat untuk 
kemajuan pembangunan di KTI, serta menjadi momentum mengatasi 
disparitas pembangunan antar kawasan di Indonesia. Hadirnya buku 
diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambil kebijakan 
pembangunan nasional dan daerah, bukan hanya pada skala pemerintah 
daerah di KTI, tetapi juga bagi pemerintah nasional, bahkan diharapkan 
dapat menjadi acuan membangun interkoneksitas bagi pemerintah daerah 
lainnya dan pelaku pembangunan sektor non-pemerintah di seluruh 
Indonesia.  

Serial semiloka ini mengambil sebuah tema besar dan lagi actual dewasa ini 
dalam mengakselerasi pembangunan negara-negara berkembang di dunia, 
'mendorong pertumbuhan inklusif kawasan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat lokal dan nasional'. Secara umum tujuan serial 
semiloka adalah untuk mendorong perumusan kebijakan yang bersifat 
evidence-based policy-making pada berbagai bidang pembangunan, 
khususnya pembangunan regional dan nasional. 

Berdasarkan tema-tema spesifik yang dibahas dalam setiap serial semiloka, 
sejumlah tujuan spesifik yang telah dicapai dan dirumuskan dalam buku ini, 
antara lain:  (1) Merumuskan risalah kebijakan untuk menjaga momentum 
pertumbuhan di masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di 
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Kawasan Timur Indonesia; (2) Merumuskan risalah kebijakan pengelolaan 
penerimaan dan pengeluaran publik untuk akselerasi pembangunan di KTI; 
(3) Memahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi KTI; 
dan (4) Mengidentifikasi kendala dan peluang di sektor infrastruktur untuk 
mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif; (5) Merumuskan agenda-
agenda kebijakan untuk pengembangan infrastruktur dasar di KTI; (6) 
Memahami tantangan dan peluang sektor industri ekstraktif untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi di KTI; (7) Mengidentifikasi kendala 
dan peluang di sektor industri ekstraktif untuk mendukung pertumbuhan 
yang lebih inklusif; (8) Merumuskan agenda-agenda kebijakan untuk 
pengembangan industri ekstraktif di KTI; (9) Mengidentifikasi kendala dan 
peluang peningkatan pendapatan daerah; (10) Merumuskan kebijakan yang 
dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan 
meningkatkan potensi penerimaan daerah serta meningkatkan pelayanan 
publik; (11) Merumuskan upaya-upaya strategik untuk mengefisienkan dan 
mengefektifkan belanja publik agar lebih berdampak terhadap perbaikan 
kinerja hasil (outcome); (12) Membangun komitmen di kalangan pemerintah 
daerah di Kawasan Timur Indonesia untuk mengalokasikan belanja modal 
yang lebih signifikan bagi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan 
pertanian; (13) Merumuskan dan mensitesis agenda-agenda kebijakan 
untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif di KTI; dan (14) Merumuskan dan 
mensintesis agenda-agenda kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan 
keuangan daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Pelaksanaan semiloka dan penerbitan buku ini, terlaksana atas kerjasama 
berbagai pihak, terutama antara Bappenas dan Universitas Hasanuddin 
Makassar. Atas kerjasama tersebut kami sampaikan terima kasih kepada 
pihak-pihak terkait. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri 
PPN/Kepala Bappenas, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas, 
Para Staf Fungsional Perencana Bappenas, serta kepada Kepala dan Staf 
Fungsional Puslitbang Kebijakan dan Manajemen Universitas Hasanuddin 
yang telah menunjukkan sinergitasnya dalam mendesain dan menjalankan 
semiloka pada berbagai perguruan tinggi di KTI. Terima kasih kepada 
Puslitbang Kebijakan dan Manajemen Unhas selaku koordinator Jejaring 
Perguruan Tinggi untuk Kebijakan Pembangunan KTI. Kepada para pelaksana 
serial semiloka, yakni Puslitbang Kebijakan dan Manajemen UNHAS 
Makassar, Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado, Pusat Studi KEUDA UNCEN 
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Jayapura, serta Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UNRAM Mataram. 
Terima kasih kepada semua anggota Jejaring Perguruan Tinggi untuk 
Kebijakan Pembangunan KTI, atas partisipasi aktif yang selama ini 
ditunjukkan pada setiap even semiloka yang dijalankan. Secara khusus, 
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada steering dan 
organizing committee dari Puslitbang Kebijakan dan Manajemen Universitas 
Hasanuddin yang telah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan 
Semiloka Risalah Kebijakan untuk Pembangunan KTI. Semoga kerja keras dan 
kolaborasi yang baik ini bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan KTI, 
sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi disparitas pembangunan 
nasional yang selama ini menjadi salah satu hambatan inklusivitas 
pembangunan nasional Indonesia.

Salam Hormat,

Rektor Universitas Hasanuddin 

v



Kata Pengantar Rektor Universitas Hasanuddin ~iii
Daftar Isi ~vi
Daftar Gambar ~ix
Daftar Tabel ~xiii

BAGIAN 1
RANGKUMAN REKOMENDASI KEBIJAKAN ~1
Dedy Masykur, Djunaidi Dachlan, Agussalim, Sultan Suhab

Serial Semiloka I ~2
Serial Semiloka II ~4
Serial Semiloka III ~7
Serial Semiloka IV ~10

BAGIAN 2

KINERJA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 
KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) ~13
Djunaidi Dachlan, A. Madjid Sallatu, Agussalim

BAGIAN 3

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR DAN KONEKTIVITAS 
WILAYAH DI KTI  ~31

3.1. TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN 
KONEKTIVITAS   WILAYAH DI KTI 

A. Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Untuk 
Pengembangan Infrastruktur Tahun 2015-2019 
Di Pulau Sulawesi ~32

     Dedy S. Priatna 

B. Penguatan Jaringan Konektivitas dan Sistem Logistik Nasional di 
Kawasan Timur Indonesia ~40
Dodi Slamet Riyadi

Daftar Isi

vi



3.2. Pembangunan Infrastruktur Untuk Menjaga Momentum 
Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sulawesi

A. Infrastruktur Jalan di Pulau Sulawesi: Kondisi, Tantangan, 
dan Arah Pengembangan ~50
Agussalim

B. Infrastruktur Perhubungan Laut Pulau Sulawesi ~76
Nursini

C. Infrastruktur Kelistrikan Pulau Sulawesi ~95
   Mahyuddin

Infrastruktur Telekomunikasi di Pulau Sulawesi~106
Rahim Darma dan Sultan Suhab

BAGIAN 4
TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KTI ~133

A. Tantangan Pertanian Indonesia Timur ~134
Darmawan Salman

B. Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan: Kasus Sulawesi~153
Analisis Rantai Nilai Komoditas Kakao di Pulau Sulawesi ~153
Agussalim dan M. Abduh Ibnu Hajar

Rantai Nilai Komoditas Jagung di Sulawesi ~180
Sultan Suhab, Mahyuddin, dan A. Nixia Tenriawaru

Rantai Nilai Komoditas Padi di Pulau Sulawesi ~199
Nursini, A. Amrullah, dan Sri Undai Nurbayani

C. Kedaulatan Pangan ~223
Rahim Darma

D. Perubahan Iklim dan Ketersediaan Pangan ~237
Budimawan

vii



BAGIAN 5

PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN KAWASAN TIMUR 
INDONESIA  ~255

A. Masalah dan Tantangan Pembangunan Pertambangan di KTI 

Background Study  
RPJMN 2015 -2019 Sektor Energi dan Pertambangan ~256
Hanan Nugroho

Pembangunan Infrastruktur untuk  Menjaga Momentum 
dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sulawesi   ~263
Agussalim, Sultan Suhab, Mahyuddin, A. Tawakkal

B.  Hirarki Wilayah dan Pemetaan Infrastruktur Kaitannya 
Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Tambang: Belajar 
Dari Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tambang 
di Wilayah Kontrak Karya PT. Gorontalo Sejahtera 
Mandiri Kabupatn Pohuwato Provinsi Gorontalo Indonesia ~313
Amir Halid

BAGIAN 6

Belanja Modal dan Kinerja Pembangunan Daerah: Analisis 
Pengeluaran Publik di Provinsi Papua dan Papua Barat ~340
Sultan Suhab

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Dampaknya 
Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan 2007-2012 ~353
Syamsu Alam, Madris, Sultan Suhab

Pengaruh Pengeluaran Sektor Infrastruktur Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah ~366
Adya Utami S. , Nursini , Hamid Paddu 

viii



Daftar Gambar

Gambar 2.1  : Pertumbuhan ekonomi menurut pulau besar 
di Indonesia, 2003-2012 ~1

Gambar 2.2  : Kontribusi pulau besar terhadap pembentukan 
PDB Nasional, 2012 ~18

Gambar 2.3  : Perbandingan komposisi sektoral antar pulau besar 
di Indonesia, 2012 ~19

Gambar 2.4  : Tingkat kemiskinan di KTI, 2005-2012 ~19
Gambar 2.5  : Jumlah penduduk miskin menurut provinsi di KTI, 

2012 ~20
Gambar 2.6  : Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut 

provinsi di KTI, 2003-2012 ~21
Gambar 2.7  : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut 

provinsi di KTI, 2002-2011 ~22
Gambar 2.8  : Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses 

Terhadap Listrik Menurut Provinsi di KTI, 2012 ~24
Gambar 3.1  :  Proporsi Panjang Jalan Pulau Sulawesi terhadap 

Nasional sedikit Menurun Selama periode 
2007-2011 ~53

Gambar 3.2  : Panjang jalan di Pulau Sulawesi hanya setengah 
dari panjang jalan Pulau Sumatera, 2011 ~54

Gambar 3.3  : Peningkatan panjang jalan menurut pulau-pulau 
besar di Indonesia, 2007-2011 ~55

Gambar 3.4  : Proporsi panjang jalan berdasarkan kondisi jalan 
menurut pulau besar di Indonesia, 2010 ~55

Gambar 3.5  : Peningkatan panjang jalan menurut jenis jalan 
di Pulau Sulawesi ~58

Gambar 3.6  : Proporsi panjang jalan berdasarkan kondisi jalan 
menurut provinsi di Pulau Sulawesi, 2010 ~58

Gambar 3.7  : Komparasi tingkat kepadatan jalan antar pulau 
besar di Indonesia, 2007 dan 2011 ~59

Gambar 3.8  : Tingkat kepadatan kendaraan menurut provinsi 
di Pulau Sulawesi*) ~60

Gambar 3.9  : Perkembangan Kunjungan Kapal di Pulau Sulawesi ~77
Gambar 3.10 : Volume kapal di Pulau Sulawesi didominasi oleh 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara* ~78

ix



Gambar 3.11 : Perkembangan  bongkar muat barang melalui 
pelabuhan di Pulau Sulawesi, 2007-2010 ~79

Gambar 3.12 : Imbalance Cargo per provinsi di Pulau Sulawesi, 
2007-2011 ~80

Gambar 3.13 : Arus bongkar muat barang melalui Pelabuhan 
Makassar terendah dari tiga pelabuhan utama 
di Indonesia ~81

Gambar 3.14 : Jumlah Penumpang melalui pelabuhan laut 
terbanyak di Sulawesi Tenggara ~82

Gambar 3.15 : Proporsi arus petikemas yang dikelola oleh 
PT.Pelindo dan Proporsi Pulau Sulawesi terhadap 
Total Arus Petikemas PT.Pelindo IV ~83

Gambar 3.16 : Realisasi  dan Proporsi Anggaran Perhubungan 
Pulau Sulawesi terhadap Nasional ~85

Gambar 3.17 : Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistik di Pulau 
Sulawesi, 2011 ~96

Gambar 3.18 : Perkembangan kapasitas terpasang menurut jenis 
pembangkit listrik dan sebarannya menurut 
provinsi di Pulau Sulawesi (dalam MW) ~98

Gambar 3.19 : Perkembangan Produksi Energi Listrik PLN dan 
SWASTA/SEWA di Pulau Sulawesi, 2008-2011 ~100

Gambar 3.20: Lama dan Frekuensi Pemadaman Listrik di Pulau 
Sulawesi, 2011 ~105

Gambar 3.21:  Struktur beban usaha (biaya) PLN di Pulau Sulawesi, 
2011 ~108

Gambar 3.22:  Perkembangan Subsidi Listrik di Pulau Sulawesi, 
2007-2011 ~109

Gambar 3.23: Perkembangan Telepon Tetap dan Bergerak di Pulau 
Sulawesi, 2008-2011 ~121

Gambar 3.24: Jumlah Penduduk Perkotaan & Perdesaan yang 
Menguasai Telepon Bergerak di Pulau Sulawesi, 
2003-2011 ~122

Gambar 3.25: Jumlah Desa/kelurahan yang Terlayani dengan 
Telepon Tetap di Pulau Sulawesi, 2003-2008 ~125

Gambar 3.26:  Jumlah dan Persentase Penduduk yang Menguasai 
Telepon Bergerak di Pulau Sulawesi, 2008-2011 ~127

x



Gambar 3.27:  Jumlah Desa/kelurahan yang Menerima Signal Kuat 
untuk Telepon Bergerak di Pulau Sulawesi, 
2005-2011 ~128

Gambar 4.1: Penyuluhan Berbasis Rekayasa Sosial ~148
Gambar 4.2: Penyuluhan Berbasis Pembelajaran Sosial  untuk 

Pemberdayaan Petani ~148
Gambar 4.3:  Penyuluhan Berbasis Pembelajaran Sosial untuk 

Kontestasi dan Pertukaran Pengetahuan ~149
Gambar 4.4: Pulau Sulawesi Menyumbang 67,41 Persen terhadap 

Total Produksi Kakao Nasional pada Tahun 2012 ~154
Gambar 4.5: Secara Umum, Luas Areal dan Produksi Kakao di 

Pulau Sulawesi Cenderung Meningkat dalam 
Tiga Tahun Terakhir ~156

Gambar 4.6: Perkembangan Tingkat Produktivitas Kakao di Pulau 
Sulawesi Menurut Provinsi, 2012. ~156

Gambar 4.7:  Perkembangan nilai ekspor kakao di Sulawesi 
Selatan, Tahun 2008-2012 (dalam USD) ~158

Gambar 4.8: Rantai Tata-niaga Komoditas Kakao di Pulau 
Sulawesi ~160

Gambar 4.9 : Distribusi Nilai Tambah Menurut Pelaku pada 
Komoditas Kakao di Pulau Sulawesi ~166

Gambar 4.10: Biaya Perdagangan, Transportasi dan Logistik pada 
Komoditas Kakao di Pulau Sulawesi ~170

Gambar 4.11: Perbandingan Tingkat Produktivitas Jagung Sulawesi 
dan Indonesia (ton/ha), 2007-2012 ~182

Gambar 4.12: Pangsa Luas Panen dan Produksi Jagung Sulawesi 
terhadap Indonesia, 2007-2012 ~182

Gambar 4.13:  Perkembangan Luas Panen Jagung (ha) menurut 
Provinsi di Pulau Sulawesi, 2007- 2012 ~183

Gambar 4.14: Perkembangan Produksi Jagung (Ton) menurut 
Provinsi di Pulau Sulawesi, 2007-2012 ~184

Gambar 4.15: Perkembangan Tingkat Produktivitas Jagung 
menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2007-2012 ~184

Gambar 4.16: Rantai Tata Niaga Jagung di Pulau Sulawesi ~188
Gambar 4.17: Farm Gate dan distribusi Nilai Tambah antar 

Lembaga Pemasaran Jagung di Sulawesi, 2013 ~189
Gambar 4.18: Farm Gate dalam Pemasaran Jagung Menurut 

Wilayah Sentra di Sulawesi, 2013 ~191

xi



Gambar 4.19: Tingkat Penggunaan Pupuk Organik Pada Usahatani 
Jagung Menurut Wilayah Sentra di Sulawesi, MT I 
Tahun 2013 ~191

Gambar 4.20: Komposisi Menurut Jenis Biaya Perdagangan dalam
Mata Rantai Pemasaran Jagung Di Sulawesi, MT I 
Tahun 2013 ~194

Gambar 4.21: Rantai Nilai Komoditas Padi di Pulau  Sulawesi 
Tahun 2013. ~205

Gambar 4.22: Distribusi Nilai Tambah Beras pada Setiap Level 
Pelaku Pasar di Pulau Sulawesi, 2013. ~209

Gambar 4.23: Alokasi Biaya dan Margin/Keuntungan Pedagang 
Pengumpul di Pulau Sulawesi, 2013. ~210

Gambar 4.24: Alokasi Biaya dan Margin/keuntungan Pedagang 
Besar di Pulau Sulawesi, 2013 ~211

Gambar 4.25: Alokasi Biaya dan Margin/Keuntungan Pedagang 
Pengecer di Pulau Sulawesi, 2013 ~211

Gambar 4.26: Biaya dan Pendapatan Petani Padi Per Hektar di 
Pulau Sulawesi, 2013 ~213

Gambar 4.27: Grafik Perubahan Suhu (gambar-kiri) Kurun Waktu 
1950-2000 dan Prediksi Perubahan Suhu (gambar-kanan) 
Kurun Waktu 2000-2100 diIndonesia ~240

Gambar 4.28: Kecederungan Kenaikan Suhu Udara di Kota Jakarta ~240
Gambar 4.29: Prediksi Emisi Gas CO2 dalam kurun waktu 2000-

2100 ~243
Gambar 4.30: Grafik Kecederungan Kenaikan Permukaan Laut di 

Beberapa Lokasi ~245
Gambar 4.31: Luas Kerusakan Sawah Akibat Kekeringan dan Banjir ~248
Gambar 5.1: Produksi minyak bumi, gas bumi, dan batubara 

(2004-2012, BOE) ~257
Gambar 5.2: Perkembangan Produksi BBM dan LPG ~258
Gambar 5.3: Komparasi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan sektor pertambangan menurut 
provinsi di Pulau Sulawesi, 2007-2011 ~264

Gambar 5.4: Rantai Bisnis Perusahaan LNG (PT. Donggi Senoro) ~275
Gambar 5.5: Proses dan Mekanisme Penerbitan IUP oleh 

Pemerintah Daerah ~278
Gambar 5.6: Alur pemberian izin kegiatan usaha tambang ~287

xii



Gambar 5.10: Limbah dari Proses Pertambangan Tradisional 
dengan Menggunakan Model Semprot ~325

Gambar 5.11: Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Aspek 
Lingkungan Pengelolaan Sumberdaya Tambang di 
Kabupaten Pohuwato ~326

Gambar 5.12: Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Aspek Ekonomi 
Pengelolaan Sumberdaya Tambang di Kabupaten 
Pohuwato ~327

Gambar 5.13: Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Aspek Sosial 
Pengelolaan Sumberdaya Tambang Di Kabupaten 
Pohuwato ~328

Gambar 5.14:  Nilai Preferensi Format Kelembagaan Tambang di 
Kabupaten Pohuwato ~331

Gambar 5.15:  Nilai Preferensi Stakeholder Pengelolaan 
Sumberdaya Tambang di Kabupaten Pohuwato ~333

Gambar 5.16: Bobot Setiap Alternatif untuk Setiap Faktor Pada 
Penentuan Prioritas Format Kelembagaan Tambang 
Di Kabupaten Pohuwato ~337

xiii

Gambar 5.7:  Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) di Kabupaten 
Pohuwato tahun 2011 ~316

Gambar 5.8: Peta Hirarki Fasilitas Kecamatan di Kabupaten 
Pohuwato ~319

Gambar 5.9: Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Kriteria 
Pengelolaan Sumberdaya Tambang di Kabupaten 
Pohuwato ~325

Daftar Tabel
Tabel 2.1: Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

menurut provinsi di KTI, 2012 ~23
Tabel 2.2: Persentase rumah tangga dengan sumber air minum 

bersih yang layak menurut provinsi di KTI, 2008-2012 ~25
Tabel 2.3: Rencana jumlah dan nilai proyek infrastruktur MP3EI 

menurut koridor ekonomi ~27
Tabel 3.1: Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah dan jumlah 

penduduk  menurut pulau besar di Indonesia, 2011 ~56



Tabel 3.2: Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah dan jumlah 
penduduk menurut provinsi di Pulau Sulawesi, 2011 ~57

Tabel 3.3: Biaya rata-rata pembangunan dan pemeliharaan jalan   
provinsi per Km di Pulau Sulawesi, 2012 
(dalam Juta Rupiah) ~64

Tabel 3.4: Anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan pada 
level provinsi, 2011 ~65

Tabel 3.5: Kewenangan dan fungsi pengelolaan infrastruktur 
jalan dan transportasi darat di di Pulau Sulawesi ~66

Tabel 3.6: Inisiatif dan rencana pengembangan infrastruktur jalan 
di Pulau Sulawesi ~71

Tabel 3.7: Sarana dan prasarana  beberapa pelabuhan di Pulau 
Sulawesi, 2011 ~84

Tabel 3.8: Kapasitas Terpasang, Daya Mampu dan Beban Puncak
Pembangkit Listrik Pulau Sulawesi (dalam Mega Wat). ~99

Tabel 3.9: Panjang Rute Jaringan Transmisi di Pulau Sulawesi 
(dalam Km) ~101

Tabel 3.10: Panjang jaringan distribusi dan jumlah travo distribusi 
di Pulau Sulawesi, 2011 ~102

Tabel 3.11: Perkembangan jumlah pelanggan listrik di Pulau 
Sulawesi, 2007-2011 ~103

Tabel 3.12: Sebaran pelanggan listrik menurut kelompok 
pelanggan di setiap wilayah di Pulau Sulawesi, 2011 ~104

Tabel 3.13: Rata-rata Jumlah permintaan sambungan baru dan 
daftar tunggu calon pelanggan listrik di Pulau 
Sulawesi, Periode 2007-2011) ~105

Tabel 3.14: Perkembangan Jumlah Energi Listrik Terjual di Pulau 
Sulawesi, 2007-2011 ~106

Tabel 3.15: Rata-rata Harga (Rp/KWH) energi listrik di Pulau 
Sulawesi, 2007-2011 ~107

Tabel 3.16: Jumlah Rumahtangga yang Menggunakan Telepon 
Tetap Di Pulau Sulawesi, 2003-2011 ~124

Tabel 3.17: Jumlah Desa/kelurahan yang Terlayani Telpon Tetap 
di Pulau Sulawesi, 2003-2011 ~126

Tabel 3.18: Jumlah Penduduk yang Mengusai Telepon Bergerak 
di Pulau Sulawesi, 2008-2011 ~126

xiv



Tabel 3.19: Persentase Desa/kelurahan yang Menerima Signal  
Kuat Telepon Bergerak di Pulau Sulawesi, 2005-2011 ~129

Tabel 4.1: Kontribusi Wilayah KTI dalam PDRB Nasional, 2012. ~139
Tabel 4.2: Kontribusi pertanian dalam struktur PDRB KTI, 2012 ~140
Tabel 4.3: Luas panen, produktivitas dan produksi padi KTI, 2012. ~142
Tabel 4.4: Arah  Pengembangan  Diri  Petani  dalam Tarian 

Paradigma  Pembangunan Pertanian di Masa Depan. ~144
Tabel 4.5: Karakteristik  Perencanaan  Teknokratis  dan  

Perencanaan Partispatoris untuk Dikolaborasikan 
dalam Pembangunan Pertanian ~146

Tabel 4.6: Sentra Produksi Kakao di Pulau Sulawesi, 2012 ~157
Tabel 4.7: Volume dan Nilai Ekspor Kakao dan Produk Olahannya 

di Sulawesi Selatan, 2012 ~158
Tabel 4.8: Perbedaan Tingkat Harga yang dinikmati Petani 

Berdasarkan Akses terhadap Informasi Harga ~163
Tabel 4.9: Tingkat harga biji kakao pada tingkat petani di lokasi 

survey ~165
Tabel 4.10 : Rincian Biaya Per Kg menurut Pedagang ~16
Tabel 4.11: Biaya Produksi di Tingkat Petani ~169
Tabel 4.12: Persepsi Responden Petani Kakao Mengenai Masalah 

dan Kendala yang Dihadapi Menurut Lokasi Survei ~172
Tabel 4.13: Persepsi Responden Pedagang Mengenai Masalah dan 

Kendala yang dihadapi Pedagang Menurut Lokasi 
Survei ~175

Tabel 4.14: Matrik Masalah dan Kendala dalam Pengembangan 
Komoditas Kakao Menurut Persepsi Petani, Pedagang, 
dan Eksportir ~176

Tabel 4.15: Kontribusi Terhadap Nilai Tambah Bruto Sektor 
Pertanian    Berdasarkan Tabel I-O Pulau   Sulawesi ~180

Tabel 4.16: Perkembangan  Luas Panen, Produksi dan Produktivitas 
Jagung    di Indonesia, 2005-2012. ~181

Tabel 4.17: Perkembangan  Luas Panen, Produksi dan Produktivitas 
Jagung di Pulau Sulawesi, 2007-2012 ~181

Tabel 4.18: Volume Impor, serta Nilai dan Kontribusi Jagung 
Indonesia Berdasarkan Provinsi. ~185

Tabel 4.19: Selisih Harga Jual dan Harga Beli Masing-masing 
Lembaga di Empat Wilayah Sentra Jagung di Sulawesi, 
Musim I Tahun 2013 ~190

xv



Tabel 4.20: Volume Perdagangan per Musim, Biaya dan 
Keuntungan, serta Rasio Keuntungan Terhadap 
Harga Beli Masing-masing Lembaga Pemasaran 
Jagung di Sulawesi, 2013 ~191

Tabel 4.21. Nilai rata-rata (mean), Maksimum (max), Minimum 
(min) dan Ragam (standar deviasi) Produktivitas Jagung 
Tingkat Petani di Lima Sentra Produksi di Sulawesi, 
MT I Tahun 2013    ~193

Tabel 4.22: Produktivitas, Harga Jual, Total Biaya Dan Keuntungan 
Usahatani Jagung di Sulawesi, MT I Tahun 2013 ~193

Tabel 4.23: Perkembangan Produksi, Luas Panen dan 
Produktivitas Padi di Pulau Sulawesi, 2007-2012 ~201

Tabel 4.24: Proporsi, Luas Lahan Panen, Produksi Padi Menurut 
Provinsi di Pulau Sulawesi ~202

Tabel 4.25: Tingkat Produktivitas Lahan (ton/ha) Menurut Provinsi 
di Pulau Sulawesi, 2008-2012 ~203

Tabel 4.26: Surplus  Beras berdasarkan  provinsi di Pulau 
Sulawesi, 2012 ~204

Tabel 4.27: Biaya Produksi Usahatani Padi di Pulau Sulawesi, 2013. ~212
Tabel 4.28: Struktur Biaya Pemasaran Pedagang Pengumpul, 

Pedagang Besar dan Pedagang Pengecer Beras di Pulau 
Sulawesi Tahun 2013. ~214

Tabel 4.29: Persepsi Responden Petani Padi Mengenai Masalah 
dan Kendala yang  dihadapi Menurut Lokasi Survei ~217

Tabel 4.30: Total emisi karbondioksida (CO2) ~242
Tabel 4.31: Prediksi Dampak Kenaikan muka air laut terhadap 

penurunan luas baku lahan sawah dan produksi 
padi/beras hingga tahun 2050 ~246

Tabel 5.1: Tantangan di Bidang Pengembangan Energi ~26
Tabel 5.2: Tantangan di Bidang Pengembangan Pertambangan ~262
Tabel 5.3: Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian thd

PDRB masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi, 2011 ~263
Tabel 5.4: Jumlah perusahaan nikel skala kecil dan menengah 

pemegang IUP di Pulau Sulawesi, 2012 ~266
Tabel 5.5: Nama-nama perusahaan tambang yang beroperasi 

di Pulau Sulawesi (sampel) ~267
Tabel 5.6: Jenis tambang logam dan non-logam di Pulau Sulawesi, 

2011 ~268

xvi



xvii

Tabel 5.7: Jumlah tenaga kerja pada perusahaan tambang yang 
beroperasi di Pulau Sulawesi ~271

Tabel  5.8:  Jumlah  aparat  pemerintah  daerah  terkait  dengan  
usaha pertambangan di masing-masing kabupaten ~280

Tabel 5.9: Kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan 
dalam pemberian IUP ~288

Tabel 5.10: Luas dan status lahan perusahaan pertambangan nikel 
PT. Vale ~290

Tabel 5.11:  Penerimaan royalti, land-rent dan sumbangan pihak 
ketiga di Sulawesi Tenggara, 2008-2011 ~293

Tabel 5.12:  Penerimaan pajak dan non pajak pemerintah 
Kabupaten Kolaka, 2009-2012 ~293

Tabel 5.13: Jumlah dan lokasi keberadaan Wilayah Pertambangan 
Rakyat (WPR) di Pulau Sulawesi ~298

Tabel 5.14: Jumlah dan jenis pertambangan illegal di Pulau 
Sulawesi ~300

Tabel 5.15: Program CSR industri pertambangan dan manfaat yang 
dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi 
pertambangan  di Pulau Sulawesi ~303

Tabel 5.16: Dampak lingkungan aktivitas pertambangan di Pulau 
Sulawesi  ~305

Tabel 5.17: Persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan 
aktivitas pertambangan di Pulau Sulawesi ~306

Tabel 6.1: Belanja Daerah Riil Delapan Kabupaten di Provinsi 
Papua dan    Provinsi Papua Barat Berfluktuasi Tajam, 
Selama Periode 2007-2011 ~344

Tabel 6.2: Proporsi Belanja Modal Daerah Terhadap Total Belanja 
Daerah Cukup Besar, Tetapi Berfluktuasi Tajam dan
Tidak Berkorelasi dengan Fluktuasi Total Belanja Daerah 
Kabupaten Bersangkutan, Selama Periode 2007-2011.  ~345

Tabel 6.3: Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan Publik 
Daerah Secara Umum Masih Rendah dan Bervariasi 
Tajam Antar Dimensi Pengukuran ~346

Tabel 6.4: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berfluktuasi Sangat 
Tajam Setiap Tahun dan Secara Umum Menurun, 
Selama Periode 2007-2011 ~347



xviii

Tabel 6.5: IPM Daerah Meskipun Secara Umum Masih Rendah, 
Tetapi Mencapai Peningkatan Secara Konsisten 
setiapnya, Kecuali Merauke Yang Menurun Tipis Pada 
Tahun 2008 ~348

Tabel 6.6: Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Langsung Antar 
Variabel Berdasarkan Model SEM ~358

Tabel 6.7: Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Tidak Langsung 
Masing-  Masing Variabel Eksogen Terhadap Variabel 
Endogen ~361

Tabel 6.8: Hasil Estimasi ~371



RANGKUMAN 
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dedy Masykur, Djunaidi Dachlan, Agussalim, Sultan Suhab

1



Serial Semiloka I
Universitas Hasanuddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
22 Nopember 2013 

Tema: 
Pertumbuhan Inklusif dan 

Pengembangan Infrastruktur Di Pulau Sulawesi

ÜSebagai bentuk perwujudan pembangunan inklusif, pengembangan 
infrastruktur dasar perlu difokuskan pada dua aspek, yaitu membenahi 
mekanisme delivery dan memperbaiki serta memperluar strategi 
pembiayaan. Tujuan utama pembangunan infratsruktur adalah 
menurunkan biaya logistik yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan kesejahteraan;

ÜPenyediaan infratsruktur dasar masih menjadi tantangan utama 
pembangunan Pulau Sulawesi pada saat pemerintah daerah mengalami 
kesenjangan/celah anggaran yang cukup tajam antara kebutuhan dan 
kemampuan menyediakan anggaran;

ÜPembangunan infrastruktur dasar perlu lebih diorientasikan pada 
wilayah perdesaan, tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin, 
serta pada pusat-pusat produksi

ÜMeskipun mengalami kendala anggaran, pemerintah daerah di Pulau 
Sulawesi tetap perlu mengalokasikan anggaran dengan proporsi yang 
lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Salah 
satunya melalui realokasi belanja pemerintahan umum.

ÜSumber-sumber pembiayaan alternative menjadi sebuah keniscayaan. 
Mekanisme pengelolaan anggaran antar berbagai tingkatan 
pemerintahan perlu lebih ditata lagi.

ÜTampaknya ada relasi kuat antara tingkat kemiskinan dengan kuantitas, 
kualitas, akses, dan alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar.

ÜPembangunan infrastruktur dasar di Pulau Sulawesi dan KTI hanya dapat 
diselesaikan dengan memperkuat peran dan kerjasama pemerintah dan 
pemerintah daerah.
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ÜPrioritas sektoral di Pulau Sulawesi adalah infrastruktur jalan, air bersih 
dan sanitasi, sedangkan prioritas secara geografis adalah investasi 
infrastruktur di daerah perkotaan yang berkembang pesat dan 
infrastruktur yang menghubungkan daerah perdesaan dan perkotaan.

ÜUntuk mengatasi ketimpangan antar wilayah perlu “grand strategy” 
melalui pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, membangun 
infrastruktur dan jaringan konektivitas antar wilayah berbasis “maritim”.

ÜPeserta seminar mendukung pemikiran konsep dan rencana 
pengembangan Kawasan Ekonomi (KE) Sulawesi, Papua, dan Maluku 
mendukung didorongnya berbagai rencana pembangunan infrastruktur, 
antara lain, jalan, kereta api, pembangkit listrik, pelabuhan, dsb., 
sebagaimana dipaparkan dalam semiloka ini.

Rekomendasi Kebijakan
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Serial Semiloka II
Universitas Sam Ratulangi Manado, Provinsi Sulawesi Utara
17 Desember 2013

Tema: Pengelolaan industri ekstraktif untuk mempercepat 
dan menjaga momentum pertumbuhan yang lebih inklusif 
dan berkesinambungan di Pulau Sulawesi: belajar dari 
Sulawesi Development Diagnistic (SDD)

ÜIndustri pertambangan menjadi lokomotif pembangunan KTI.
ÜSulawesi menjadi primadona baru bagi Indonesia di bidang industri 

ekstraktif, pada saat pulau-pulau besar lainnya, khususnya Kalimantan 
dan Sumatera sudah mulai melambat

ÜIndustri ekstraktif khususnya pertambangan dan energy memiliki peran 
yang besar dalam pertumbuhan ekonomi di KTI meskipun peran 
tersebut belum optimal

ÜIndustri ekstraktif menjadi salah satu tumpuan utama peningkatan PDB 
nasional, dan diharapkan pertambangan diharapkan dapat menjadi 
pemicu untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat

ÜDampak ekonomi pertambangan belum diimbangi dengan dampak 
sosial dan dampak lingkungan yang memadai. Upaya pembangunan 
pertambangan harus diarahkan pada manfaat ekonomi, sosial, dan 
lingkungan yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan

ÜPerencanaan pembangunan industri ekstraktif harus merupakan bagian 
terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional dan 
daerah

ÜUntuk memperoleh manfaat optimal industri ekstraktif diperlukan 
upaya-upaya: (1) perluasan keterkaitan ke-hulu dan ke-hilir dari industri 
ekstraktif; (2) pembangunan kegiatan dari berbagai sektor pendukung; 
(3) pembangunan industri ekstraktif dalam kerangka pembangunan 
wilayah

ÜPerencanaan pembangunan daerah dan sektoral harus didasarkan atau 
mempertimbangkan: (1) kondisi dan potensi wilayah; (2) analisis dan 
prediksi perkembangan demografi; (3) pendekatan kebijakan didasarkan 
pada pengetahuan (riset) berbasis bukti dan pengalaman, dan disusun 
dalam kerangka analisis biaya dan manfaat jangka panjang, menengah, 
dan pendek

ÜPencapaian pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan harus 
didukung dengan perangkat peraturan tentang pembangunan 
berkelanjutan.
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ÜDalam bidang industri ekstraktif diperlukan upaya perbaikan arah 
kebijakan RPJMN, antara lain: (1) penyempurnaan regulasi di bidang 
energy yang ditetapkan melalui UU No. 30/2007 Tentang Energi; (2) 
konservasi BBM ke BBG untuk RT dan transportasi; (3) peningkatan 
pemanfaatan energy panas bumi dan energy terbarukan lainnya

ÜDiperlukan perbaikan Kebijakan Operasional RPJMN antara lain: (1) 
Penyelesaian UU No. 4/2009 Tentang pertambangan mineral dan 
batubara; (2) perubahan regim kontrak ke perijinan; (3) renegosiasi 
kontrak; (4) peningkatan nilai tambah/hilirisasi; (5) penyusunan wilayah 
pertambangan; (6) pengelolaan pertambangan secara ramah lingkungan

ÜBeberapa unsur kebijakan pengelolaan pertambangan agar mencakup: 
penetapan/kesepakatan atas luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, 
penerimaan Negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban 
divestasi, dan kewajiban penggunaan barang/jasa pertambangan dalam 
negeri. Selain itu diperlukan solusi trade-off antara pembangunan dan 
konservasi

ÜUntuk pembangunan industri ekstraktif salah satu unsur penting adalah 
pengembangan SDM yang profesional terutama di daerah dengan 
pendirian dan dukungan bagi perguruan tinggi dan sekolah-sekolah 
teknik kejuruan di daerah sentra tambang

ÜUntuk pengembangan best practice dilakukan pengembangan model 
pengelolaan tambang yang lebih memihak (kategorisasi) sesuai dengan 
kemampuan modal, teknologi, SDM, dan jenis tambang

ÜBeberapa upaya pendukung pengelolaan industri ekstraktif di masa 
depan mencakup:
1. Penyusunan data base potensi pertambangan per wilayah/daerah, 

oleh pemerintah daerah baik atas pembiayaan pemerintah pusat 
dan atau pembiayaan dari pemerintah daerah

2. Penegakan hukum penggunaan bahan tambangan bercaun dan 
menimbulkan kerusakan lingkungan

3. Pengkajian untuk mendesai model demobilisasi tenaga kerja 
masyarakat lokal pasca produksi pertambangan

4. Pertambangan sebagai konsep pembangunan dan pengembangan 
wilayah yang terintegrasi secara sektoral dan regional

5. Pengetatan regulasi penerapan konsep pertambangan yang 
berkelanjutan

6. Regulasi untuk integrasi CSR dengan kerangka perencanaan 
pembangunan daerah

7. Pengkajian demand side dari pemerintah pusat untuk 
mengendalikan supply side berbasis regional/kewilayahan 
sehingga pengembangan pertambangan mendukung regional 
development

8. Perencanaan zoning pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) hasil 
tambang, lengkap dengan penyediaan infrastruktur pendukung

Rekomendasi Kebijakan
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ÜDisepakati untuk mengembangan kapasitas dan praktik penerapan 
evidence based policy development diantara perguruan tinggi yang 
bekerja sama dalam kerangka yang dikembangkan sekarang ini. Upaya 
ini dimulai dengan membuat dokumen hasil kajian Unhas dengan 
jejaringnya sebagai dokumen dinamis pengembangan keterkaitan riset 
dan kebijakan. Kegiatan tersebut dirancang antara lain untuk 
memperkuat konsep yang disampaikan dalam MP3EI.
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Serial Semiloka III
11 Februari 2014
Universitas Cenderawasih Jayapura, Provinsi Papua

Tema: Optimalisasi Alokasi Belanja Publik untuk Akselerasi 
Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia

ÜDiperlukan ide-ide baru (terobosan) untuk mengintegrasikan 
perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring, evaluasi dan 
pengawasan menuju efisiensi dan efektifnya pencapaian program 
pembangunan nasional dan daerah;

ÜDiperlukan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) 
– terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM);

ÜPeningkatan kualitas belanja dana alokasi umum (DAU);
ÜKebijakan otonomi khusus (Otsus) merupakan langkah strategis, 

mengingat SDM dan ekonomi masyarakat asli Papua memerlukan 
akselerasi penanganan;

ÜDana Otsus, terutama untuk pendidikan dan kesehatan, serta dana 
tambahan untuk pembangunan infratsruktur yang secara esensial 
ditujukan sebagai keberpihakan untuk kesejahteraan masyarakat;

ÜDidorong optimalisasi implementasi kebijakan percepatan 
pembangunan Papua dan Papua Barat;

ÜDengan total alokasi anggaran untuk Papua dan Papua Barat yang cukup 
besar, maka penilaian/pengukuran kinerja merupakan prasyarat untuk 
menilai pencapaian tujuan Otsus, yaitu keberpihakan untuk 
kesejahteraan masyarakat;

ÜAlokasi anggaran belum berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan 
masyarakat, misalnya tingkat kemiskinan dan indikator lainnya belum 
mengalami perbaikan berarti;

ÜPerlu diintegrasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan 
berbagai sumber pendanaan pembangunan dengan program 
pembangunan daerah yang strategis dan inovatif;

ÜPerlu perbaikan kualitas belanja APBN dan APBD, serta peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi alokasi dan pengelolaan APBN dan APBD;

Rekomendasi Kebijakan
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ÜPengelolaan keuangan daerah yang baik, nampaknya belum 
menunjukkan korelasi yang kuat terhadap capaian kinerja 
pembangunan daerah yang juga baik. Oleh karena itu, optimalisasi 
pengelolaan keuangan daerah harus mencakup administrasi/akuntansi 
keuangan dan mendorong integrasi perencanaan-penganggaran-
monitoring-evaluasi-pengawasan;

ÜSelain audit keuangan, juga diperlukan penerapan audit perencanaan 
pembangunan, karena nampaknya pemerintah daerah lebih fokus pada 
sisi penganggaran dibandingkan sisi penganggaran;

ÜDari sisi kegiatan pembangunan, tantangan terbesar bagi Papua adalah 
dukungan infratsruktur;

ÜKemiskinan di Papua, bukan karena ketidak-adaan uang, tapi karena 
biaya hidup yang tinggi, sehingga perlu dipikirkan program kepada yang 
bersifat revenue program, dan menekan biaya-biaya distribusi;

ÜPerlu lebih diintensifkan pengembangan SDM, khususnya melalui 
sekolah kedinasan untuk penduduk asli Papua;

ÜDana bantuan/tambahan infrastruktur disarankan agar tidak hanya 
untuk transportasi, tetapi juga untuk infrastruktur dasar lainnya, seperti 
air bersih, sanitasi, kelistrikan dsb;

ÜPenting untuk mengoptimalkan peran 80 persen yang menjadi dana 
transfer ke kab/kota, dan selanjutnya menjadi alokasi belanja langsung 
di kab/kota bersangkutan;

ÜPerlu orientasi yang tepat terhadap alokasi dana Otsus, terutama 
sebagai komoditas ekonomi dan tidak sekedar sebagai komoditas politik;

ÜPerlu untuk mengoptimalkan dana APBN, APBD Provinsi dan APBD 
kab/kota untuk pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam 
mewujudkan visi kesejahteraan masyarakat;

ÜDiperlukan komitmen pengelolaan APBN dan APBD secara terintegrasi 
untuk pencapaian visi pembangunan daerah di KTI;

ÜPerlu ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi 
kesenjangan antar wilayah, mengurangi keterbatasan akses pelayanan 
sosial, untuk mereduksi kesenjangan sosial politik;

ÜKemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam 
pembangunan sektor strategis untuk menjamin kesinambungan 
kapasitas fiskal daerah;
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ÜUntuk penerapan paradigm basic needs, diperlukan komitmen kuat dari 
pemerintah daerah untuk mendorong peran dan partisipasi segenap 
stakeholders dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan dasar 
masyarakat;

ÜMengoptimalkan sinergi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah 
pusat untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah tingkat 
kabupaten/kota. 
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Serial Semiloka IV 
26 Februari 2014
Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tema: Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 
untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal dan 

Akselerasi Pembangunan di KTI

ÜPerkembangan ekonomi dunia yang nampak melemahkan daya saing 
beberapa komoditas andalan Indonesia berdampak pada penurunan 
kapasitas fiscal, baik nasional maupun daerah, ketergantungan pada 
sumber ini harus diekstensifikasi; 

ÜKebutuhan dana pembangunan dalam APBN dan APBD harus didasarkan 
pada  sumber pendanaan masyarakat, dan investasi/belanja harus 
dioptimalkan;

ÜIndikator capaian pembangunan di KTI umumnya masih rendah, dan 
belum sejalan dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya;

ÜSecara umum pengelolaan keuangan daerah belum optimal. 
Tantangannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan 
kompetensi SDM keuangan daerah;

ÜKapasitas fiscal daerah secara umum masih rendah, terlebih di KTI. 
Kemampuan daerah untuk mengakselerasi sendiri pembangunannya 
berbasis kapasitas fiscal sangat terbatas. dukungan pemerintah pusat 
mutlak diperlukan;

ÜArah transformasi ekonomi daerah dari pertanian ke non-pertanian, 
mestinya mendorong akselerasi peningkatan pendapatan dan 
pertumbuhan pembangunan daerah. pembangunan pertanian tetap 
sebagai basis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan 
selebihnya berperan sebagai sektor yang akan mengakselerasi 
peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah;

ÜPAD harus dipicu oleh investasi daerah yang diperbaiki dengan 
peningkatan daya tarik investasi, seperti pembangunan infrastruktur 
khususnya transportasi, perhubungan dan infrastruktur dasar lainnya;

ÜAlokasi APBN dan APBD untuk social cost di KTI (misalnya biaya 
kemahalan di Papua) sangat tinggi. Alokasi anggaran harus tepat 
menyentuh sektor strategis, seperti strategis meningkatkan pendapata 
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daerah, strategis mendorong pertumbuhan, dan strategis mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat secara luas;

ÜPengelolaan asset dan akuntabilitas menjadi signifikan dikedepankan, 
dan kemampuannya sangat penting dalam mengakselerasi 
pembangunan di KTI;

ÜMasih terdapat peluang perbaikan dan peningkatan kapasitas fiscal, 
khususnya pajak daerah tanpa mengganggu perekonomian daerah. 
diperlukan pengkajian yang akurat tentang sumber-sumber pendapatan 
yag tidak berdampak pada distorsi ekonomi daerah;

ÜPerlu dibuka ruang untuk adanya perbedaan operasionalisasi 
pengalihan BPHTB antar daerah berdasarkan karakteristik daerah 
masing-masing;

ÜDiperlukan penguatan dari Kementerian Keuangan untuk pengelolaan 
pendapatan daerah (subject to) pada SDM pemerintah daerah;

ÜKompetensi SDM aparat pengelolaan keuangan daerah perlu 
ditingkatkan dengan fokus pada: (1) kemampuan konseptual, (2) 
kemampuan manajerial, dan (3) kemampuan teknis;

ÜDiperlukan praktek cerdas pengelolaan pendapatan daerah yang dapat 
menginspirasi lahirnya inovasi pengelolaan pendapatan daerah lain di 
KTI untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya;

ÜDiperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar 
pajak, salah satunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah;

ÜPerlu dikembangkan inovasi pengelolaan pendapatan daerah secara 
terintegrasi dengan aspek-aspek lainnya, misalnya penyelenggaraan 
pendidikan dengan   pembayaran rekening listrik dan air bersih;

ÜLocal wisdom (strategi dan kiat-kiat setempat) patut dikembangkan 
dalam pengelolaan pendapatan daerah;

ÜNIK (KTP) hendaknya dijadikan basis alat utama kebijakan dalam desain 
pengelolaan pendapatan daerah;

ÜPerlu perbaikan proses politik agar tidak kontra-produktif dengan 
kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

ÜSemiloka, diskusi yang telah dilaksanakan disarankan untuk ditindak-
lanjuti dengan FGD, round-table, dan lain sebagainya, dengan peserta 
terbatas untuk melahirkan rumusan pemikiran dan rekomendasi yang 
terfokus, komprehensif dan berorientasi solusi permasalahan strategis 
pembangunan KTI dan pembangunan nasional.
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KINERJA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN 
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1.  Latar Belakang dan Urgensi

Dalam konteks  ke-Indonesia-an, Kawasan Timur Indonesia (KTI) 
adalah sebuah kawasan yang relatif tertinggal. Kesenjangan 
pembangunan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) masih tampak 
cukup lebar dan cenderung permanen. Kinerja pembangunan dan 
pelayanan publik di KTI meskipun menunjukkan tren positif, namun 
belum mampu mendekatkan pada capaian pembangunan KBI. 
Dalam banyak hal, KTI identik dengan ketertinggalan, 
keterbelakangan, keterisolasian, dan kemiskinan. 

Jika kita menyebut 10 provinsi miskin di Indonesia, hampir 
semuanya berada di KTI. Posisi ini hampir tidak mengalami 
perubahan diametral dalam 30 tahun terakhir. Secara relatif, 
provinsi-provinsi tersebut bahkan semakin tertinggal akibat 
provinsi-provinsi kaya bergerak lebih akseleratif. Maluku, sebagai 
salah satu provinsi termiskin di Indonesia yang berada di KTI, 
memiliki pendapatan per kapita hanya sekitar seperlima dari rata-
rata Nasional dan sepersepuluh dari Kalimantan Timur (merupakan 
provinsi dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi secara 
Nasional). Jurang kesenjangan ini terus memisahkan antara daerah 
kaya dengan daerah miskin tanpa menunjukkan tanda-tanda 
konvergensi.

Ketertinggalan KTI dikontribusi oleh banyak faktor, diantaranya, 
terbatasnya infrastruktur dasar yang kemudian menghambat arus 
investasi, rendahnya kualitas sumberdaya manusia akibat buruknya 
aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, buruknya 
konektivitas wilayah yang memicu melambungnya biaya logistik, dan 
kurangnya pelayanan dasar untuk pemenuhan hak-hak dasar yang 
berimbas terhadap rendahnya kualitas hidup. Kebijakan dan politik 
anggaran pemerintah (pusat) yang masih lebih bias ke KBI, juga 
dianggap sebagai faktor kunci yang menghambat kemajuan KTI. 
Institusi lokal dengan kapasitas rendah dan tidak akuntabel juga 
menyumbang bagi ketertinggalan KTI. Faktor kultural (seperti sikap 
hidup, budaya, dan lingkungan), meskipun masih bisa 
diperdebatkan, juga seringkali dianggap sebagai elemen dasar yang 
berkontribusi terhadap keterbelakangan KTI.
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Fakta ini menjadi menarik karena sangat kontras dengan potensi kekayaan 
alam KTI yang berlimpah. Wilayah ini dianugerahi oleh alam berbagai jenis 
tambang seperti nikel, emas, tembaga, gas alam, dsb. Sebagai wilayah yang 
subur dan memiliki banyak pulau, KTI juga memiliki potensi besar di sektor 
pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Keindahan alam dan 
kebudayaan eksotik yang tersebar di berbagai pelosok KTI juga menyimpan 
potensi pariwisata. Tapi kesemuanya ini tampaknya belum mampu 
mengangkat KTI ke level yang lebih signifikan.

Jika ditelusuri kebelakang, kesadaran untuk membangun KTI sesungguhnya 
telah ada sejak lama. Berbagai peraturan, risalah kebijakan dan dokumen 
perencanaan pembangunan menunjukkan adanya komitmen untuk 
membangun KTI. Sekitar dua belas tahun lalu misalnya, pemerintah 
menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan 
Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur 
Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden 
Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur 
Indonesia. Apa yang telah dihasilkan oleh kedua peraturan tersebut 
tampaknya masih cukup kabur dan tidak terlalu jelas bagi publik.

Pada level kebijakan, ketika masih berbentuk Kementerian Percepatan 
Pembangunan KTI, juga telah ditetapkan tiga garis kebijakan untuk 
mempercepat pembangunan KTI, yaitu: (1) memperkecil disparitas 
pembangunan sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan antar 
kawasan; (2) memperkecil ketidakadilan sosial ekonomi yang memiliki 
implikasi politik; dan (3) percepatan pembangunan KTI senantiasa 
bernuansa peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, kebijakan 
ini seakan hilang ditelan angin, seiring dengan direkstrukturisasinya 
Kementerian Percepatan Pembangunan KTI menjadi Kementerian 
Percepatan Daerah Tertinggal. 

Komitmen serupa juga dapat ditemukan di dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Disana 
disebutkan mengenai tiga strategi pokok untuk mempercepat 
pembangunan KTI, yaitu, pertama, pendekatan perwilayahan untuk 
percepatan pembangunan (regional development approach) dengan 
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menekankan pada  peningkatan koordinasi dan komunikasi antar propinsi di 
KTI. Kedua, peningkatan daya saing dengan tujuan akhir untuk 
mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian dan 
keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Ketiga, perubahan manajemen 
publik, yang juga memiliki korelasi yang sangat kuat untuk membangkitkan 
daya saing wilayah, dengan memperhatikan birokrasi pemerintah yang 
responsif terhadap tantangan, potensi dan masalah daerah. Namun, diakui 
atau tidak, ketiga strategi pokok ini sangat lemah dari sisi implementasi.

Mengamati seluruh desain pembangunan Nasional selama ini, tampaknya 
isu kesenjangan pembangunan antara KTI dengan KBI baru sebatas 
“kesadaran” dan belum menjadi “ideologi” pembangunan. Bagi KTI, 
pembangunan KTI harus dipandang dalam aspek dan dimensi yang luas serta 
cara pandang yang lebih komprehensif. Bahwa membangun KTI tidak hanya 
sekedar mengangkat keterbelakangan wilayah dan taraf hidup masyarakat 
KTI, akan tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan 
sebuah “rumah besar” yang bernama Indonesia. Bukankah berbagai 
indikator pembangunan secara nasional menjadi tampak buruk karena 
“ditarik turun” oleh kinerja pembangunan KTI? Bukankah sejak lama di 
beberapa wilayah KTI, terutama di Papua dan Maluku, sudah muncul 
semacam sentimen “ketimuran” yang telah mengganggu stabilitas nasional 
dan merusak citra Indonesia di mata internasional? Dalam konteks inilah, 
pembangunan KTI menjadi sebuah keniscayaan.
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2. Potret Sosial – Ekonomi KTI dan Tantangan yang Menyertainya

Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa sedikitnya dalam satu dekade 

terakhir pembangunan KTI telah mencatat berbagai kemajuan.  

Perekonomian KTI bertumbuh rata-rata 5,82 persen per tahun. Angka ini 

berada di atas Nasional yang hanya bertumbuh rata-rata 5,50 persen per 

tahun pada periode yang sama. Namun selisih margin pertumbuhan ini tidak 

signifikan untuk menyempitkan kesenjangan antara KTI dengan KBI. 

Pertumbuhan ekonomi KTI terutama digerakkan oleh Pulau Sulawesi yang 

mengalami pertumbuhan ekonomi paling impresif, yaitu rata-rata 7,17 

persen per tahun, yang menempatkannnya sebagai kawasan dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi tertinggi dan merupakan wilayah paling dinamis di 

Indonesia. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi yang 

tinggi tampaknya berangkat dari tingkat PDRB yang rendah, atau dengan 

kata lain, Pulau Sulawesi tumbuh dari basis yang rendah. Ini setidaknya 

ditunjukkan oleh kecilnya kontribusi Pulau Sulawesi terhadap pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang hanya 4,98 persen (2012), jauh 

berada di bawah Pulau Jawa (62,67%), Pulau Sumatera (20,95%), dan Pulau 

Kalimantan (8,35%). 

Gambar 2.1: Pertumbuhan ekonomi menurut pulau besar di Indonesia, 2003-2012

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, berbagai seri, diolah.
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Gambar 2.2: Kontribusi pulau besar terhadap pembentukan PDB Nasional, 2012

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Agustus 2013.

Secara keseluruhan, kontribusi KTI terhadap pembentukan PDB Nasional 
hanya sebesar 8,03 persen (2012). Jika data 2001 dijadikan sebagai referensi 
awal, maka tampak bahwa kontribusi KTI cenderung meningkat, dimana 
pada 2001 hanya sebesar 7,80 persen. Namun peningkatan ini tidak 
dignifikan untuk memburu ketertinggalan KTI. Peningkatan ini juga tidak 
dikontribusi secara merata oleh seluruh wilayah di KTI. Peningkatan ini 
semata-mata dikotribusi oleh Pulau Sulawesi yang perannya bergerak naik 
dari 4,25 persen (2001) menjadi 4,98 persen (2012). Sebaliknya, peran Pulau 
Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua tehadap pembentukan PDB Nasional 
justru semakin melemah. Hal serupa juga terjadi pada Pulau Sumatera dan 
Kalimantan. Sebaliknya, peran Pulau Jawa (termasuk Bali) terus membesar 
dan pada tahun 2012 telah mencapai 62,67 persen. Peningkatan peran Pulau 
Jawa dan Pulau Sulawesi telah menekan peran pulau-pulau lainnya dalam 
pembentukan PDB Nasional. Kecenderungan ini akan menggeser sedikit isu 
kesenjangan antara KTI - KBI (setidaknya karena kesenjangan antara 
Sulawesi dengan Sumatera dan Kalimantan semakin membaik), akan tetapi 
semakin memperkuat isu kesenjangan antara Jawa dengan Luar-Jawa. 
Kesenjangan antara sesama wilayah di KTI (terutama antara Sulawesi 
dengan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua), juga akan menjadi pola 
kesenjangan baru di masa depan, jika kecenderungan ini terus berlangsung.
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Gambar 2.3: Perbandingan komposisi sektoral antar pulau besar 
                        di Indonesia, 2012

Sumber: P3KM-UNHAS dan Bank Dunia Jakarta, Laporan Public Expenditure Analysis 
                (PEA) Provinsi Sulawesi Selatan, 2014.

Gambar 2.4: Tingkat kemiskinan di KTI, 2005-2012

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, berbagai seri.
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Secara sektoral, posisi relatif KTI cukup menonjol pada sektor pertambangan 
dan penggalian serta sektor pertanian. Pada tahun 2012, dari seluruh nilai 
tambah yang tercipta di sektor pertambangan dan penggalian secara 
Nasional, KTI menyumbang sekitar 21,65 persen. Untuk sektor pertanian, 
KTI menyumbang 14,29 persen. Namun, seperti bisa diduga, kontribusi KTI 
untuk sektor sekunder dan tertier sangat kecil. Untuk industri pengolahan 
misalnya, KTI hanya menyumbang 3,66 persen yang merupakan angka 
terendah dari seluruh sektor ekonomi. Sedangkan untuk sektor keuangan, 
real estate, dan jasa perusahaan, sumbangan KTI terhadap Nasional hanya 
sebesar 4,57 persen. Fakta ini, sekali lagi menegaskan bahwa perekonomian 
KTI masih bertumpu pada sektor primer (mengandalkan pada potensi 
sumberdaya alam) dengan ciri utama pembentukan nilai tambah yang 
rendah, multiplier effect yang kecil dan spillover yang terbatas. 
Pembentukan nilai tambah di sektor pertambangan sesungguhnya juga 
tidak dinikmati oleh wilayah KTI karena sumberdaya tambang potensial 
dieksploitasi oleh perusahaan multi-nasional. Perubahan struktur atau 
transformasi ekonomi di KTI berjalan lamban dan tidak mengalami 
perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. 5: Jumlah penduduk miskin menurut provinsi di KTI, 2012

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Agustus 2013.
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Gambar 2. 6: Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut provinsi di KTI, 2003-2012

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, berbagai seri.

Pertumbuhan ekonomi KTI tampaknya telah memberi dampak positif 
terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dalam 10 tahun terakhir, tingkat 
kemiskinan di KTI menurun secara sistematis, meski secara umum, angkanya 
masih relatif tinggi. Sembilan dari 12 provinsi di KTI, menunjukkan tingkat 
kemiskinan di atas angka rata-rata Nasional. Provinsi Papua dan Papua Barat 
menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi, baik di KTI maupun Nasional. 
Setiap tiga orang penduduk di Papua/Papua Barat, satu diantaranya 
terkategori miskin. Secara absolut, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua dan 
Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah konsentrasi penduduk miskin di 
KTI. Pada tahun 2012, lebih dari setengah (51%) dari seluruh penduduk 
miskin di KTI, bermukim di ketiga wilayah tersebut. Ketiga wilayah tersebut 
juga menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang relatif lamban, 
setidaknya jika dibandingkan dengan Pulau Sulawesi. Provinsi Nusa Tenggara 
Timur misalnya, hanya mengalami penurunan jumlah penduduk miskin rata-
rata 2,78 persen per tahun dalam lima tahun terakhir, padahal seluruh 
provinsi di Pulau Sulawesi, kecuali Sulawesi Barat, mengalami penurunan 
rata-rata di atas 5 persen per tahun pada periode yang sama. Keseluruhan 
fakta ini menegaskan bahwa KTI masih membutuhkan dukungan kebijakan 
untuk menekan angka kemiskinan ke level yang lebih rendah dan 
mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah-wilayah yang 
menjadi konsentrasi penduduk miskin.

Seperti halnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di KTI 
juga menunjukkan penurunan secara konsisten dalam 10 tahun terakhir. Jika 
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dibandingkan dengan angka Nasional, TPT di KTI secara umum relatif lebih 
rendah. Dari 12 provinsi di KTI, hanya Sulawesi Utara dan Maluku yang 
menunjukkan TPT di atas angka Nasional. Jika dihubungkan dengan angka 
kemiskinan, fakta ini tampak menarik, sebab daerah-daerah dengan tingkat 
kemiskinan yang tinggi justru menunjukkan TPT yang rendah. Sedikitnya ada 
dua penjelasan yang dapat diajukan atas fakta ini: (1) penduduk yang bekerja 
memiliki tingkat produktivitas yang rendah, sehingga pendapatan yang 
mereka peroleh - ketika dirata-ratakan dengan jumlah anggota keluarga - 
berada di bawah garis kemiskinan; (2) definisi bekerja yang digunakan oleh 
BPS, yaitu melakukan pekerjaan yang lamanya paling sedikit 1 jam secara 
terus menerus dalam seminggu yang lalu, sepertinya terlalu sederhana 
untuk mengidentifikasi pengangguran.

Gambar 2.7: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut provinsi di KTI, 
                       2002-2011

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, berbagai seri
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Tabel 2.1: Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
                   menurut provinsi di KTI, 2012

No. Provinsi Angka Harapan
Hidup

(SP 2010)

Angka
Melek
Huruf

Rata-rata 
Lama 

Sekolah

Pengeluaran
Per Kapita

Riil

1 Nusa Tenggara 

Barat

64.3 83.68 7.2 484,661

2 Nusa Tenggara Timur 65.5 88.73 7.1 397,111

3 Sulawesi Utara 70.6 98.85 9.0 686,099

4 Gorontalo 66.5 95.22 7.3 542,220

5 Sulawesi Tengah 66.6 94.95 8.1 584,341

6 Sulawesi Selatan 69.2 88.73 7.9 553,324

7 Sulawesi Barat 62.8 88.79 7.3 416,912

8 Sulawesi 

Tenggara

70.0 91.49 8.3 531,498

9 Maluku 64.5 97.08 9.1 597,163

10 Maluku Utara 66.9 96.43 8.5 562,421

11 Papua 64.3 65.69 6.1 602,751

12 Papua Barat 64.7 94.74 9.2 700,639

Indonesia 70.7 93.25 8.1 633,269

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Agustus 2013

Penjelasan mengenai rendahnya tingkat produktivitas penduduk yang 
bekerja di KTI tampaknya terkonfirmasi oleh data kualitas sumberdaya 
manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI sangat rendah, 
meskipun menunjukkan tren positif dalam satu dekade terakhir. 11 dari 12 
provinsi di KTI memperlihatkan angka IPM yang berada di bawah Nasional. 
Bahkan dari 10 provinsi dengan IPM terendah di Indonesia, sembilan 
diantaranya berada di KTI. Peningkatan angka IPM di sejumlah provinsi 
tersebut juga bergerak lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata 
Nasional. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia masih menjadi 
tantangan utama pembangunan KTI di masa yang akan datang.

Jika ditelusuri berdasarkan komponen pembentuk IPM, maka hampir semua 
indikator menunjukkan capaian yang relatif rendah.  Pada tahun 2012, 
setengah dari seluruh provinsi di KTI menunjukkan angka melek huruf (AMH) 
dan rata-rata lama sekolah (RLS) di bawah rata-rata Nasional. Provinsi Papua 
bahkan menunjukkan angka yang jauh berada di bawah rata-rata KTI dan 
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Nasional. Untuk indikator pengeluaran per kapita riil, 10 dari 12 provinsi di 
KTI menunjukkan angka di bawah rata-rata Nasional. Derajat kesehatan, 
yang diukur dengan indikator angka harapan hidup (AHH), juga 
memperlihatkan gambaran serupa, dimana 11 dari 12 provinsi di KTI, 
menunjukkan AHH di bawah rata-rata Nasional. Mengamati berbagai 
indikator ini, perbaikan derajat kesehatan dan peningkatan aktivitas 
ekonomi harus menjadi fokus kebijakan di masa depan, terutama untuk 
mengatasi kesenjangan kualitas manusia antara KTI dengan KBI.

Gambar 2.8: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap 
                       Listrik Menurut Provinsi di KTI, 2012.

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2013

Meskipun terkesan seperti masalah klasik, namun infrastruktur dasar 

masih menjadi masalah utama pembangunan KTI. Untuk 

infrastruktur listrik misalnya, proporsi rumah tangga yang memiliki 

akses terhadap layanan listrik (PLN dan Non-PLN) di KTI masih relatif 

rendah. Dari 12 provinsi di KTI, 11 diantaranya memperlihatkan angka 

di bawah rata-rata Nasional. Provinsi Papua Barat menunjukkan 

angka paling rendah, baik di KTI maupun Nasional. Di daerah ini, 

proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan listrik 

hanya sebesar 41,86 persen. Artinya, setiap 10 rumah tangga di 

Papua Barat hanya 4 rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

listrik. Gambaran ini sangat kontras dengan Pulau Sumatera (rata-rata 

95,2%), Jawa (99,5%) dan Bali (99,2%). 
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Tabel 2.2:  Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih 
                    yang layak menurut provinsi di KTI, 2008-2012

No Provinsi 2008 2009  2010  2011  2012  

1 Nusa Tenggara Barat 42.81 44.96  46.20  43.15  43.79  

2 Nusa Tenggara Timur 46.53 45.45  49.29  50.11  50.34  

3 Sulawesi Utara 45.21 44.49  44.51  38.20  39.41  

4 Gorontalo 36.93 44.85  40.09  40.45  37.78  

5 Sulawesi Tengah 40.57 44.36  35.10  40.72  41.99  

6 Sulawesi Selatan 47.49 50.13  45.12  42.31  44.37  

7 Sulawesi Barat 42.21 42.92  37.44  30.24  33.63  

8 Sulawesi Tenggara 55.88 59.12  50.74  53.69  50.52  
9 Maluku 47.54 55.50  56.95  50.47  48.30  

10 Maluku Utara 44.15 43.75  54.18  46.18  47.16  
11 Papua 33.20 35.44  32.42  26.28  25.24  
12 Papua Barat 38.80 48.08  45.34  40.39  36.53  

  Indonesia 46.45 47.71  44.19  42.76  41.11  

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2013

Dibandingkan dengan layanan listrik, akses penduduk terhadap air minum 
bersih yang layak relatif lebih baik, setidaknya jika dibandingkan dengan 
rata-rata Nasional. Pada tahun 2012, secara Nasional, proporsi rumah 
tangga dengan sumber air minum bersih yang layak sebesar 41,11 persen. 
Angka ini berada di bawah capaian sejumlah provinsi di KTI (Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengara, Maluku dan Maluku Utara). Provinsi Papua mencatat angka paling 
rendah, dimana hanya seperempat dari seluruh rumah tangga yang memiliki 
akses terhadap sumber air minum bersih yang layak. Tiga provinsi hasil 
pemekaran, yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat juga 
menunjukkan capaian di bawah rata-rata Nasional. Rendahnya akses 
penduduk terhadap air minum bersih yang layak, tampaknya bukan hanya 
masalah di KTI tetapi juga menjadi masalah Nasional.
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3. Arah kebijakan pembangunan KTI di  masa depan

nPengembangan konektivitas wilayah menjadi sebuah keharusan untuk 
mengakselerasi pembangunan KTI. Konektivitas wilayah dimaksud 
bukan hanya antara wilayah di KTI tetapi juga antara KTI dengan KBI dan 
antara KTI dengan dunia internasional. Menjadi terasa sedikit aneh 
ketika dari Kupang (Nusa Tenggara Timur) menuju ke Lombok (Nusa 
Tenggara Barat) - dengan menggunakan pesawat udara - harus ke 
Denpasar terlebih dahulu dengan melintas di atas Lombok. Kita juga 
dibuat terperangah ketika mengetahui bahwa daerah-daerah 
pedalaman di Papua harus membeli semen dengan harga 30 – 35 kali 
lipat dari tingkat harga yang berlaku di Sulawesi. Konektivitas wilayah 
yang buruk telah memicu melambungnya biaya logistik dan biaya hidup 
di KTI.

Selain itu, integrasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung 
konektivitas wilayah juga perlu terus diupayakan. Infrastruktur jalan, 
pelabuhan laut, bandar udara, dan energi lstrik perlu dikembangkan 
secara terintegrasi dengan pusat-pusat perdagangan, kawasan industri, 
dan sentra-sentra produksi komoditas unggulan. Fenomena inbalance 
cargo (volume dan nilai barang yang dibongkar lebih besar 
dibandingkan dengan yang dimuat) disebagian besar pelabuhan laut di 
KTI menegaskan rendahnya konektivitas wilayah akibat buruknya 
jaringan transportasi yang menghubungkan antara pelabuhan laut 
dengan sentra-sentra produksi.

Namun harus diakui bahwa membangun konektivitas antar wilayah di 
KTI bukanlah perkara mudah. Ada kesan kuat bahwa setiap provinsi di 
KTI cenderung menonjolkan ego-daerahnya masing-masing. Sedangkan 
pada skala provinsi, kohesivitas (cohesiveness) antar kabupaten/kota 
juga sangat tidak kondusif karena setiap daerah lebih mengedepankan 
kepentingan jangka pendek mereka. Pembangunan kawasan 
metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa Gowa, 
dan Takalar) misalnya, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan 
karena rendahnya kohesivitas antar daerah. Oleh karena itu, wawasan 
pembangunan regional perlu terus didesakkan di KTI untuk 
mengeliminasi wawasan pembangunan sektoral dan ego-daerah.
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Selain itu, tetap penting menjadi catatan bahwa pembangunan 
infrastruktur antara KBI dan KTI harus dipandang dengan perspektif 
berbeda. KBI membutuhkan infrastruktur terutama untuk merespon 
geliat ekonomi. Sedangkan KTI membutuhkan infrastruktur terutama 
untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.  Dengan kata lain, kebutuhan 
infrasruktur di KBI lebih berdimensi “market-driven”, sedangkan KTI 
lebih berdimensi “affirmative action”. Oleh karena itu, selama cara 
pandang dan pertimbangan “merespon pasar” yang lebih 
dikedepankan untuk membangun infrastruktur di KTI, maka hampir bisa 
dipastikan bahwa infrastruktur KTI tidak akan pernah berkembang 
kearah yang diharapkan. Rencana proyek pembangunan infrastruktur 
dalam kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) tampak perspektifnya belum banyak 
bergeser.

Tabel 2.3: Rencana jumlah dan nilai proyek infrastruktur MP3EI menurut 
                  koridor ekonomi

No. Koridor Jumlah 
Proyek

Total Biaya (Rp) Tahun
Groundbreaking

1. Jawa 10 113 triliun - 4 proyek tahun 2014

- 6 proyek tahun 2017

2. Sumatera 12 111 triliun - 3 proyek tahun 2014

- 9 proyek tahun 2017

3. Sulawesi 7 61 triliun - 2 proyek tahun 2014

- 5 proyek tahun 2017

4. Kalimantan 5 41 triliun - 2 proyek tahun 2014

- 3 proyek tahun 2017

5. Bali - Nusa 

Tenggara

3 41 triliun - 2 proyek tahun 2014

- 1 proyek tahun 2017

6. Papua - Kepulauan 

Maluku

2 3,3 triliun - 1 proyek tahun 2014

- 1 proyek tahun 2017

Sumber: Dokumen MP3EI
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nPeningkatan daya saing wilayah yang bertumpu pada inovasi dan 
dukungan teknologi perlu terus didorong. Daya saing yang 
bertumpu pada potensi sumberdaya alam tampaknya tidak bisa 
sepenuhnya menjamin keberlangsungan pembangunan KTI 
dalam jangka panjang. Strategi semacam ini mudah terjebak 
pada “dutch disease”, yaitu suatu kondisi dimana booming 
komoditas (akibat eksploitasi sumberdaya alam) akan 
menyebabkan aliran modal dari pendapatan komoditas 
meningkat, dan pada gilirannya akan mengakibatkan permintaan 
yang lebih tinggi untuk barang yang tidak diperdagangkan seperti 
jasa (restoran, hotel, dll.) dan konstruksi. Akibatnya, sektor 
industri kurang berkembang dan pada gilirannya akan menekan 
pertumbuhan sektor industri. Fakta mengenai rendahnya 
kontribusi sektor industri terhadap perekonomian KTI maupun 
kecilnya sumbangan sektor industri KTI terhadap Nasional hanya 
sekedar mengkonfirmasi gejala ini.

nPerluasan pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak dasar harus 
tetap menjadi tema sentral pembangunan KTI saat ini dan di 
masa depan. Secara umum, kualitas pelayanan dasar di KTI 
sangat buruk. Di sektor ketahanan pangan, kasus-kasus rawan 
pangan dan gizi buruk paling sering terdengar di wilayah KTI.  Di 
sektor pendidikan, anak-anak putus sekolah dan tidak mampu 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi 
fenomena yang lazim di KTI. Di sekor kesehatan, kasus kematian 
bayi dan ibu melahirkan paling sering terjadi karena layanan 
kesehatan tidak mampu menjangkau mereka akibat terbatasnya 
sarana prasarana kesehatan dan jaringan transportasi yang 
buruk. Di sektor perumahan, sanitasi yang layak, air bersih dan 
listrik, menjadi barang langka bagi sebagian orang-orang KTI. 
Oleh karena itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur 
dasar harus tetap menjadi sektor prioritas dalam 5 - 10  yang akan 
datang.
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Pelayanan dasar juga perlu diarahkan untuk menjangkau lebih 
banyak penduduk miskin. Sejauh data yang tersedia, lebih dari 
tiga per empat dari seluruh penduduk miskin di KTI bermukim di 
wilayah perdesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor 
pertanian. Beberapa hasil studi terakhir menunjukkan bahwa 
jembatan keluar dari kemiskinan untuk mereka yang memiliki 
mata pencaharian di sektor pertanian tampaknya harus berasal 
dari kombinasi sektor pertanian yang lebih produktif dan 
pembukaan kesempatan kerja non-pertanian di perdesaan.

nPerbaikan tata kelola pemerintahan daerah juga penting menjadi 
arah kebijakan pembangunan KTI di masa depan. Jumlah dana 
yang dikelola oleh pemerintah daerah terus meningkat, namun 
tidak paralel dengan peningkatan kinerja hasil (outcome). 
Mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan anggaran 
daerah harus menjadi agenda kebijakan di masa depan bagi 
seluruh tingkatan pemerintahan daerah di KTI. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah perlu terus 
didorong untuk lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif 
dalam pengelolaan keuangan daerahnya. 

Menyertai upaya tersebut, penataan kelembagaan pemerintah 
daerah, peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, 
pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur, dan 
perbaikan proses dan mekanisme perizinan, merupakan 
sejumlah agenda penting di masa depan.

nPada akhirnya, desain kebijakan dan politik anggaran perlu lebih 
digeser ke arah yang lebih berpihak pada KTI. Sebab disana, ada 
kesenjangan yang harus dipersempit, ada keterbelakangan yang 
harus diangkat, ada kemiskinan yang harus dientaskan, ada 
kebodohan yang harus dikikis, dan seterusnya. Tanpa pemihakan 
yang jelas terhadap pembangunan KTI, sesungguhnya kita 
dengan sengaja sedang melanggengkan ketimpangan dan 
membiarkan keterbelakangan terus berlangsung di KTI.
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TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR
DAN KONEKTIVITAS WILAYAH DI KTI    

3



A. Kerangka Kebijakan Pembangunan Nasional Untuk 
     Pengembangan Infrastruktur Tahun 2015-2019 
     Di Pulau Sulawesi

3.1.  TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
          DAN KONEKTIVITAS WILAYAH DI KTI

Dedy S. Priatna

1. Pendahuluan

Dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional tahun 2005-2025 sasaran pembangunan adalah:  1). 

pendapatan per kapita setara dengan negara middle income pada tahun 

2025 dengan tingkat pengangguran di bawah 5% dan jumlah rakyat miskin di 

bawah 5% penduduk serta meningkatkan Human Development Index (HDI) 

serta Gender Development Index (GDI) negara. Pada tahun 2012 

International Monetary Fund (IMF) mengklasifikasikan Produk Domestik 

Bruto (PDB) Per Kapita untuk negara negara berpendapatan menengah 

seperti Brazil US $ 12,079. ,Polandia US $ 12,538., Hungaria US $ 12,736.,  

Venezuela US $ 12,956., Federasi Rusia US $ 14,247., Chile US $ 15,410.  

Pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Master 

Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

2011-2025  mencanangkan bahwa pada tahun 2010 PDB sebesar US $ 700 

Miliar dengan PDB Per Kapita US $ 3,000.  Pada tahun 2025 PDB sebesar US $ 

4.0 – 4.5 Triilliun  dengan PDB Per Kapita US $ 14,250 – 15,500.  Selanjutnya 

pada tahun 2045 PDB sebesar US $15.0 – 17.5 Trilliun dengan PDB Per Kapita 

US $ 44,500 – 49,000.  

Dengan demikian untuk menjadikan Indonesia sebagai negera 

berpendapatan menengah  pada 2025 memerlukan pendapatan per kapita 

sebesar USD 14,000.  Untuk bisa mencapai satatus sebagai negara 

berpendapatan menengah tersebut diperlukan strategi pembangunan 

infrastruktur yang tepat dalam arti perencanaan investasi dan pelaksanaan 
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pembangunan serta pengoperasian infrastruktur yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tingkat pertumbuhan 

yang cukup baik.  

2. Peran Infrastruktur dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur di Indonesia mencakup infrastruktur utama transportasi dan 

energi, sedangkan untuk sumber daya air,  informatika dan komunikasi 

merupakan infrastruktur penunjang sementara untuk perumahan, 

kesehatan  dan pendidikan bisa dikelompokkan dalam perangsang bagi 

peningkatan produktivitas. Transportasi dan energi punya peranan yang 

besar karena transportasi memungkinkan adanya perdagangan atau 

pertukaran antara satu wilayah yang memiliki dengan wilayah yang 

membutuhkan dan  energi memungkinkan adanya aktivitas produksi. 

Sedangkan  sumber daya air,  informatika dan komunikasi akan lebih 

mempercepat dan mengefisienkan kegiatan perdagangan dan produksi. 

Sementara kegiatan di bidang perumahan, kesehatan  dan pendidikan akan 

berperan dalam  peningkatan produktivitas yang berarti juga mempercepat 

pertumbuhan ekonomi.  

Apabila kegiatan ekonomi berjalan seperti biasanya maka pertumbuhan 

ekonomi hanya dengan dorongan dari pertumbuhan jumlah penduduk. 

Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi hanya kecil karena 

infrastruktur hanya sekedar memenuhi peningkatan permintaan akibat 

pertumbuhan jumlah penduduk.  Namun apabila ingin mempercepat 

pertumbuhan ekonomi maka harus ada peningkatan investasi pada  

infrastruktur agar kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur mampu 

menggali potensi yang ada untuk  direalisasikan tidak hanya untuk 

memenuhi permintaan akibat pertumbuhan penduduk tetapi juga 

permintaan dari negara lain. 

3. Urgensi Infrastruktur 2015-2019 dalam RPJPN 2005-2025

Amanat UU No 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025  adalah melakukan 
pembangunan secara bertahap dengan pentahapan sesuai rencana 
pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut :  
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RPJMN Pertama (2005-209) 

• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ditandai 

dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk 

miskin serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.

• Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui membaiknya infrastruktur. 

• Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui 

peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar 

kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi 

kelembagaan 

 RPJMN II (2010-2014) 

• Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih 
meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha.

• Penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa 
masyarakat dalam kegiatan perekonomian. 

• Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur 

 RPJMN III (2015-2019) 

• Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh 
mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha.

• Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang 
ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur 

RPJMN IV (2020-2025) 

• Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan 

daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya 

keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya 

alam, dan sektor jasa.
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• Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan 

terselenggaranya jaringan transportasi yang andal bagi seluruh 

masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI 

4. Isu Strategis Infrastruktur dan Lintas Sektor

Dalam pembangunan infrastruktur banyak hal yang perlu dipertimbangkan. 

Pertimbangannya tidak hanya terkait untuk pemenuhan ketersediaan 

infrastruktur dasar dan standar layanan minimum, tetapi juga bagaimana 

infrastruktur akan mendukung ketahanan nasional dalam bidang pangan, 

air, dan energi. Selain itu pembangunan infrastruktur juga harus 

mempertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan pembangunan 

antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui 

konektivitas nasional. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa 

dalam membangun infrastruktur perlu melakukan koordinasi investasi 

Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta serta meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pendanaan infrastuktur serta pengembangan mekanisme 

pendanaan alternatif (creative financing scheme).  

Oleh karena itu harus ada ketegasan kriteria dan ruang lingkup penugasan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam pembangunan infrastruktur 

serta memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalam 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Di samping itu perlu adanya 

peningkatan kualitas proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang 

bankable untuk menjamin kepastian bagi investor melalui pengintegrasian 

proses KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-

masing sektor infrastruktur. Dengan demikian investasi infrastruktur akan 

bisa tepat sasaran dalam menunjang pencapaian target pembangunan, 

peningkatan efisiensi penggunaan anggaran infrastruktur untuk 

memaksimalkan value for money, dan penyusunan mekanisme pendanaan 

alternatif untuk menutup selisih pendanaan (Funding Gap).  

Untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur banyak kendala yang 

dihadapi dan hal ini sifatnya lintas sektor. Pertama persoalan pembebasan 

tanah. Sering pembangunan infrastruktur terkendala oleh kesulitan 

pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara 

tepat waktu dan tepat biaya. Kedua, kapasitas kelembagaan yang 
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didalamnya mencakup tatakelola (governance), hubungan antar lembaga 

dan kapasitas SDM yang sering belum optimal sehingga masing masing 

berpandangan untuk kepentingan sektornya atau lembaganya sendiri 

sehingga mengabaikan kepentingan umum yang jauh lebih besar. Hal 

tersebut diperparah dengan aturan perundang-undangan yang kadang kala 

disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur 

maupun non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, 

pertanahan, keuangan).  Oleh karena itu masalah prioritisasi menjadi 

penting diperhatikan oleh pimpinan  agar  prioritas pembangunan 

infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, 

propinsi, kabupaten/kota) menjadi sinkron. Tearakhir persoalan pendanaan 

yang terbatas harus mampu diupayakan untuk adanya efektifitas alokasi 

dana untuk pembangunan infrastruktur.  

5. Pendekatan Perencanaan

Dalam pembangunan infrastruktur untuk mencapai sasaran RPJPN tahun 

2025 yakni bahwa Indonesia akan mencapai status sebagai negara 

berpenghasilan menengah atau PDB per Kapita sekitar US $ 14,000 maka 

dilakukan pendekatan perencanaan.  

Sebagai puncak tujuan pembangunan infrastruktur adalah bagaimana 

mewujudkan kondisi infrastruktur Indonesia yang  mencerminkan statusnya 

sebagai negara dengan tingkat pendapatan menengah (Middle Income). Hal 

ini bisa dilakukan dengan menggunakan perbandingan internasional 

(international benchmarking) untuk: 1). Mengidentifikasi indikator kinerja 

utama (KPI) yang tepat untuk setiap sektor infrastruktur; 2.) 

Mengidentifikasi posisi kompetitf Indonesia terhadap negara pesaing dan 3.) 

Mengidentifikasi kesenjangan antara Indonesia dengan negara lainnya.  

Saat ini sedang dilakukan persiapan penyusunan Karakteristik KPI yang 

mencakup kerangka pikir logis yang dapat menghubungkan outcome, output 

dan input, mempertimbangkan konteks lokal dan membentuk kesepakatan 
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bersama (undisputable) .

6. Arahan Kebijakan RPJPN untuk RPJMN 3 bidang Infrastruktur

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Standar Pelayanan Minimum 

Kebutuhan dasar manusia adalah masalah pangan dan papan 

termasuk sandang. Persoalan yang dihadapi Indonesia adalah 

pertama banyaknya Permukiman Kumuh & Minimnya Akses 

terhadap Hunian Layak. Ada backlog perumahan pada tahun 2011 

mencapai  9,93 juta rumah tangga di perkotaan dan 3,2 juta rumah 

tangga di perdesaan. Jumlah rumah tangga kumuh pada tahun 

2011 mencapai 4,11 juta rumah tangga di perkotaan dan 4,35 juta 

rumah tanga di perdesaan. Kedua minimnya Akses Air Minum yang 

mana masih ada 45% penduduk Indonesia tanpa  akses ke sumber 

air minum layak di tahun 2011. Ketiga minimnya akses terhadap 

sanitasi yang layak. Hal ini tercermin dengan masih ada 71,3% 

penduduk Indonesia  menangani sampah dengan cara yang kurang 

baik dan masih ada sekitar  44,94% penduduk Indonesia tidak 

memiliki akses ke sanitasi layak.  

Perluasan Konektivitas Nasional 

Ketimpangan Antara Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Daerah 

sebagaimana tercermin oleh kondisi pada tahun 2010 di mana jalan 

nasional dengan panjang 38.570 km telah mencapai kondisi 

mantap sebesar 86%, sementara jalan daerah dengan panjang 

433.501 km baru mencapai kondisi mantap sebesar  63% untuk 

jalan Provinsi dan  43% untuk jalan Kabupaten/Kota. 

Saat ini jalan nasional telah mencapai kondisi mantap 92%, 

sementara kondisi jalan daerah belum meningkat secara signifikan. 

Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas jalan secara keseluruhan, 

yaitu kondisi mantap hanya sebesar 54%. Sementara, negara-

negara berkembang lain rata-rata telah mencapai  kondisi mantap 

sebesar 70%. Ini menjelaskan masih rendahnya peringkat daya 
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infrastruktur jalan Indonesia secara global. Rendahnya kapasitas 

jalan dibanding permintaan ditunjukkan dari kemacetan lalu-lintas 

dan waktu perjalanan yang masih tinggi untuk melalui jalan pada 

koridor-koridor utama MP3EI, yaitu mencapai 26 jam pada koridor 

Jawa, lebih dari 2 hari pada koridor Sumatera, Sulawesi, dan  Bali-

Nusa Tenggara, dan lebih dari 3 hari pada koridor Kalimantan dan 

Kep. Maluku-Papua. Lebih jauh lagi bahwa rasio panjang jalan 

terhadap jumlah penduduk masih rendah dan relatif tertinggal 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga (contoh untuk jalan 

tol). 

Selain transportasi berbasis jalan ketimpangan prasarana 

transportasi juga terjadi pada angkutan berbasis rel , sungai, danau 

dan penyebarangan serta  angkutan laut dan udara.   

Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Perkotaan 

Ketimpangan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan dengan 

angkutan pribadi. Rata-rata kota maju, peran Angkutan Umum 60% 

(Singapura) – 90% (Hongkong). Hal ini terjadi karena infrastruktur 

perkotaan di Indonesia yang kurang memadai sehingga masyarakat 

cenderung menggunakan angkutan pribadi.  Akibatnya tingkat 

kemacetan perkotaan semakin tinggi, sepeda motor semakin 

dominan, dan peran angkutan umum makin menurun. 

Di Indonesia peran angkutan umum rendah antara lain disebabkan 

kota dengan Bus Rapid Transit (BRT) baru mencapai 16 kota, dan 

kebanyakan mixed traffic. Dukungan pemerintah kota dalam 

pengembangan BRT masih rendah. Belum optimalnya peran Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dalam menunjang pembiayaan pemeliharaan 

angkutan BRT serta belum trealisasinya alternatif pendaaan lain.

Ketahanan Air (Jaminan Pasokan dan Pemanfaatan Air) 

Volume tampungan air per kapita di Indonesia masih rendah dan 
3terdapat backlog penyediaan air baku sebesar 6.49 m /dt pada 

akhir tahun 2014. Padahal dengan curah hujan yang besar dengan 
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sungai sungai yang besar sebetulnya potensi hydropower yang 

belum termanfaatkan masih besar. Oleh karena itu perlu adaptasi 

pengelolaan air akibat adanya perubahan iklim dan sinkronisasi 

serta percepatan pembangunan waduk multi guna.   

Ketahanan Energi (Jaminan Pasokan dan Pemanfaatan Energi) 

Rendahnya Rasio Elektrifikasi (RE) Nasional  yang mana pada akhir 

tahun 2012 : 75,56 %  ; Target 2014 : 80% ; Posisi RE Indonesia masih 

dibawah negara Singapura, Brunei, Malaysia , Thailand, Vietnam, 

Filipina dan Laos). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur 

energi listrik (jumlah, kualitas dan keandalannya), kondisi sistem 

yang terInterkoneksi baru untuk sistem Jawa, Madura, Bali dan 

Sumatera, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang tinggi 

sebesar 9,5% per tahun (RUKN 2010-2029). 

Bauran energi (Energy Mix) belum optimal yang tercermin oleh 

masih rendahnya pemanfaatan energi baru  terbarukan/EBT 

(pangsa energi fosil masih cukup besar 46,93%) dan masih 

rendahnya pemanfaatan gas alam karena keterbatasan 

infrastruktur gas serta masih besarnya prosentase pembangkit 

listrik energi fosil (BBM : 19%; Batubara 46%)

7. Infrastruktur Koridor SULAWESI

Untuk memenuhi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 12% yang 

diperlukan untuk mencapai status Middle Income Country, 

investasi dalam infrastruktur yang dibutuhkan selama tahun 2015-

2019 sejumlah Rp. 6,500 Trillun.  Dari dana tersebut direncanakan  

pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi dalam RPJMN 2015-

2019 antara lain Tol Menado – Bitung,  Pelabuhan Hub 

Internasional Bitung, jalan  Poros Palu – Parigi,  Kereta Api 

Makassar – Pare-Pare,  Pelabuhan Baru Makassar, dan  PLTU 

Takalar 2 x 100 MW
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B.  Penguatan Jaringan Konektivitas dan Sistem Logistik 
      Nasional di Kawasan Timur Indonesia 

Dodi Slamet Riyadi

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang 
terdiri dari  17.504 pulau dengan luas wilayah laut mencakup 75% dari luas 
daratan.  Perekonomian Indonesia menduduki peringkat ke-16 di dunia 
dengan pertumbuhan mencapai lebih dari 6% per tahun. Kondisi ini 
tentunya akan berimbas pada pertumbuhan volume perdagangan 
antarpulau di Indonesia dan secara best pratice seharusnya pertumbuhan 
arus barang yang ada di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia mencapai empat 
kali lipat dari pertumbuhan ekonomi makro.  Keberadaan pelabuhan-
pelabuhan di Indonesia harus mampu melayani dan menampung laju 
pertumbuhan arus barang sekitar 24 persen  serta perlu didukung dengan 
rantai distribusi angkutan barang dan sistem logistik nasional yang efisien 
dan efektif. 

1. Biaya Logistik Antar Pulau di Indonesia Mahal 

Jika diilihat dari pola angkutan barang kargo hinterlands di Indonesia, secara 
garis besar terbagi menjadi 4 (empat) daerah tangkapan, yaitu: Sumatera, 
Jawa dan Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku di Indonesia 
bagian Timur.  Distribusi angkutan peti kemas saat ini masih terkonsentrasi di 
Jawa dan Indonesia bagian Barat. Kondisi ini mengakibatkan disparitas 
pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata di Indonesia, khususnya 
di Indonesia bagian Timur yang mengakibatkan tingginya biaya logistik. 
Meskipun distribusi angkutan peti kemas lebih banyak terkonsentrasi di 
Pulau Jawa dan Indonesia bagian Barat, namun secara keseluruhan volume 
perdagangan antar pulau tumbuh dan berkembang cukup pesat. 
Perdagangan antar pulau berkembang dengan pertumbuhan CAGR 
(Compounded Avarage Growth Rate) 37 persen dalam 5 tahun terakhir,  
meningkat hingga 5 kali lipat dari 638 juta ton di tahun 2006, menjadi 3,15 

Kepala Divisi - Sekretariat KP3EI
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
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miliar ton di tahun 2011.

Menurut World Bank, peringkat Logistic Performance Index (LPI) Indonesia 
pada tahun 2012 menduduki peringkat ke-59 dari 155 negara yang disurvey,  
jauh dibawah  Singapore, Cina, Malaysia, dan Thailand.  Rata-rata biaya 
logistik di Indonesia masih sangat tinggi, yakni sekitar 14 persen dari harga 
penjualan.  Sebagai gambaran, biaya pengiriman barang dari Tanjung Priok 
ke Hamburg, Jerman yang berjarak 11.000 km jauh lebih murah ketimbang 
dari Tanjung Priok ke Belawan yang jaraknya hanya 1.400 km. Biaya logistik 
yang tinggi ini terutama lebih disebabkan oleh pengiriman peti kemas yang 
masih menggunakan menggunakan kapal-kapal berukuran kecil,  
penanganan bongkar muat dan logistik yang belum efisien serta waktu 
tunggu kapal (dwelling time) yang cukup panjang.  Disamping itu, jalur 
distribusi peti kemas di Indonesia bagian Timur cenderung menyebar 
dengan volume yang relatif kecil dan menggunakan kapal berukuran kecil 
pula, kondisi ini mengakibatkan jalur pelayaran peti kemas saat ini menjadi 
tidak efisien dengan biaya logistik yang tinggi.

Pelabuhan merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam 
indikator  Logistic Performance Index (LPI), dan untuk memperbaiki kinerja 
logistik Indonesia perlu dilakukan perbaikan sistem logistik khususnya pada 
sistem transportasi laut, agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara 
Asia lainnya.  Untuk meningkatkan peringkat LPI Indonesia, sebagaimana 
disebutkan dalam dokumen MP3EI bahwa penguatan Konektivitas Nasional 
antar Koridor Ekonomi diantaranya adalah dengan menurunkan biaya 
logistik nasional dan ekonomi biaya tinggi pengiriman barang dan jasa antar 
koridor ekonomi serta penetapan dan peningkatan kapasitas beberapa 
pelabuhan dan bandara strategis sebagai pusat koleksi dan distribusi dengan 
menerapkan manajemen logistik yang terintegrasi. Pengembangan enam 
koridor ekonomi yang diamanatkan dalam MP3EI sangat tergantung pada 
keberadaan infrastruktur pelabuhan yang berkualitas baik dari sisi 
pelayanan dan penyediaan fasilitas.
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Di Pulau Jawa sendiri, sistem logistik perdagangan didominasi pada 
angkutan jalan raya, sedangkan pada Indonesia bagian Timur sistem logistik 
perdagangan lebih didominasi oleh angkutan laut. Dengan kondisi bahwa 
Indonesia adalah negata kepulauan dan maritim terbesar dan 95% 
perjalanan perdagangan dunia terjadi melalui laut, sudah sewajarnya untuk 
mengembangkan perdagangan antar pulau-pulau di Indonesia melalui 
pengembangan pelabuhan-pelabuhan strategis dan penataan sistem 
angkutan laut merupakan cara yang paling efisien untuk menghubungkan 
simpul-simpul perekonomian yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

2. Memperkuat Konektivitas melalui Integrasi Sistem Logistik Nasional 
(Sislognas), Pendulum Nusantara  

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat interkoneksi antar simpul-

simpul perekonomian pada setiap koridor ekonomi serta untuk menurunkan 

biaya logistik nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh 

wilayah Indonesia, maka akan dikembangkan suatu jalur peti kemas 

domestik melalui pengoperasiaan kapal-kapal besar berukuran 3200 TEUS 

yang dapat menghubungkan wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur 

(East-West Pendulum). Selain itu, dengan penerapan jalur ini diharapkan 

dapat membangkitkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi di enam 

koridor ekonomi (selain pulau Jawa), khususnya wilayah Timut seperti: 

Ambon, Sorong dan Jayapura.
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“East-West Pendulum” atau dikenal dengan  “Pendulum Nusantara” 
ini merupakan jalur komersial peti kemas yang menghubungkan 
pelabuhan-pelabuhan strategis, seperti: Belawan, Kuala Tanjung, 
Batam, Tanjung Priok, Surabaya, Makassar dan Sorong. Rencana ini 
termasuk dalam rencana peningkatan/pengembangan infrastruktur 
dan fasilitas pelabuhan agar dapat melayani kapal dengan ukuran yang 
relatif lebih besar (3000-5000 TEUS), sehingga menjadi lebih cost effective 
dan efficient.  Jalur ini dapat diibaratkan sebagai jalan tol di wilayah perairan 
yang menghubungkan simpul-simpul perekonomian di Indonesia bagian 
Barat dengan Timur, yang nantinya akan menumbuhkan jalur-jalur atau 
loop-loop pendukungnya. Dengan adanya East-West Pendulum ini nantinya 
diharapkan dapat membangkitkan aktivitas perdagangan dan industri secara 
merata di seluruh Indonesia, menurunkan biaya logistik nasional serta 
meningkatkan volume angkutan peti kemas di masa mendatang.

Disisi lain, dalam Cetak Biru Sistem Logitik Nasional (Sislognas) sebagaimana 
diatur Perpres No. 26/2012, memposisikan Pelabuhan Kuala Tanjung dan 
Bitung sebagai dua hub port international di Barat dan Timur dan diyakini 
pula akan dapat mendorong integrasi pelayanan logistik nasional. 
Membangun dua hub port Kuala Tanjung dan Bitung sebagai pintu masuk 
kapal asing ke Indonesia merupakan terobosan yang sangat strategis yang 
perlu didukung untuk memposisikan hub port tersebut sebagai simpul 
utama Sislognas. 

Peningkatan Logistik melalui Konsep Pendulum Nusantara
Main Sea-Corridor (East-West)
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Skema Pengembangan Sislognas (Sistem Logistik Nasional)

Peran dari masing-masing pelabuhan strategis baik yang masuk dalam 
Konsep “Pendulum Nusantara” maupun Konsep “Sislognas” bukan lagi 
hanya sekadar “transhipment point” dalam sistem transportasi laut, tetapi 
telah menjadi bagian penting dalam mata rantai logistik nasional (national 
logistic link).  Dengan penerapan konsep Pendulum Nusantara dan Sislognas 
yang menghubungkan simpul-simpul perekonomian utama di enam koridor 
ekonomi Indonesia diyakini akan mampu memberikan kontribusi yang 
optimal bagi terciptanya struktur biaya logistik  yang wajar yang pada 
akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing logistik nasional.

Dalam jangka panjang,  ketika konsep “Pendulum Nusantara” dan 
“Sislognas” ini sudah bersinergi dan mulai berjalan, diharapkan akan 
menguntungkan semua stakeholders baik pemilik barang, operator 
pelabuhan dan perusahaan pelayaran. Diperkirakan dengan 
mengintegrasikan kedua konsep tersebut, biaya angkut barang, penggunaan 
dermaga (bert occupancy) dan biaya operasi/layanan kapal akan semakin 
efisien.   Kesemuanya akan berdampak pada biaya logistik nasional yang 
semakin kompetitif. 

Penguatan konektivitas dan struktur jaringan logistik nasional kedepan 
diharapkan dapat diintegrasikan dalam sistem transportasi multimoda 
dengan memfokuskan pada interkoneksi antar simpul-simpul perekonomian 
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3. Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan 
Timur Indonesia

Pengembangan sistem jaringan prasarana dan pelayanan transportasi 

kedepan diharapkan dapat diintegrasikan dengan mengembangkan 

interkoneksi antar simpul-simpul perekonomian, yang selanjutnya akan 

dipilih sebagai transshipment point yang mampu menumbuhkan jalur-jalur 

atau loop-loop pendukung sebagai bagian penting dalam mata rantai logistik 

nasional (national logistic link).  Penetapan simpul-simpul transportasi 

sebagai transshipment point tentunya didasarkan atas: potensi dan analisis 

permintaan pergerakan orang dan barang, posisi geografis, kondisi 

prasarana yang ada serta penetapan sistem simpul-simpul setiap koridor 

ekonomi yang dituangkan dalam MP3EI dan RTRWN (Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional).

yang selanjutnya akan diposisikan sebagai transhipment point yang mampu 
membentuk jejaring transportasi intermoda dan sistem logistik nasional 
yang efisien dan efektif. 

45P3KM  UNHAS

Infrasruktur dan Konektivitas di KTI



“Interkoneksi Antar Simpul Transportasi”

Dengan posisi Indonesia sebagai negara maritim dan 95% perjalanan 
perdagangan dunia terjadi lewat laut, sudah sewajarnya untuk 
mengembangkan perdagangan antar pulau-pulau di Indonesia khususnya 
untuk wilayah KTI melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan strategis 
serta penataan jalur transportasi laut merupakan cara yang paling efisien 
dengan cara menghubungkan simpul-simpul perekonomian yang tersebar di 
berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu kunci keberhasilan dalam rangka penguatan Konektivitas dan 
Sistem Logistik Nasional yang efisien dan efektif, yakni dengan mendorong 
pengembangan sistem angkutan barang berbasis maritim yang dapat 
menghubungkan simpul-simpul perekonomian dari barat ke timur secara 
merata pada setiap koridor ekonomi melalui pengembangan pelabuhan-
pelabuhan strategis dan penataan jalur pelayaran domestik khususnya di 
Kawasan Timur Indonesia.
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Beberapa pelabuhan strategis yang akan dikembangkan di wilayah KTI untuk 
mendukung mata rantai logistik nasional, antara lain:

1.    Pengembangan Makassar New Port – Sulawesi Selatan
Pelabuhan Makassar akan diposisikan sebagai hub regional yang akan 
mendukung perdagangan domestik dan internasional di Koridor 
Sulawesi dengan potensi kapasitas pelabuhan : 1,5 Juta TEU's (pada 
tahun 2011, Pelabuhan Makassar menampung 450.000 TEU's dan 
terus akan berkembang 10% per tahun)

2.    Pelabuhan Hub International Bitung – Sulut
Dalam Sistem Logistiki Nasional (Sislognas), pelabuhan Bitung 
ditetapkan sebagai hub port international di KTI. Sebagai pintu 
gerbang jalur perdagangan global, pelabuhan ini akan dapat 
mengeliminiasi ketergantungan logistik nasional terhadap jasa 
pelabuhan negara tetangga. Berlokasi di jalur ALKI III pelabuhan hub 
international Bitung diharapkan dapat mendorong integrasi 
pelayanan logistik maritim dari dan ke Indonesia, Brunei, Malaysia 
dan Philipina. Selain itu, pelabuhan Bitung akan mendukung Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

Pemilihan Proyek Prioritas Pelabuhan Memanfaatkan Keunikan
Geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Bertujuan untuk

Mengurangi Biaya Logistik (MP3EI)
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3.    Pelabuhan Sorong dan Merauke  Papua Barat
Pengembangan pelabuhan Sorong merupakan bagian integral dari 
konsep “Pendulum Nusantara” yang bertujuan untuk menciptakan 
pusat koridor logistik di wilayah Timur Indonesia serta berperan 
untuk perpindahan barang antar pulau di Indonesia Timur dan 
mendukung pengembangan industri di Papua.

4.    Pelabuhan Maloy – Kaltim
Pengembangan pelabuhan Maloy dalam rangka mendukung rencana 
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy yang berbasis 
industri oleochemical.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Biaya logistik nasional yang belum efisien, antara lain disebabkan  oleh: 
Pertama,  beban antar moda yang tidak berimbang, sehingga masih terjadi 
penumpukan “heavy loaded” pada transportasi jaringan jalan dan belum 
berkembang untuk moda-moda transportasi lainnya. Kedua, kondisi 
prasarana transportasi yang belum siap untuk mendukung sistem 
transportasi multimoda. Ketiga,  transshipment yang eksesif menyebabkan 
transportasi intermoda tidak berjalan secara ideal, terutama disebabkan 
interkoneksi antar moda yang kurang dan manajemen transportasi 
multimoda yang belum optimal. 
Rekomendasi Kebijakan:

ÜDalam sistem perekonomian  global, maka sistem transportasi nasional 
dituntut agar mampu memberikan layanan yang efisien, efektif, aman, 
fleksibel, dan ramah lingkungan sehingga dapat melayani aktifitas 
pergerakan antar wilayah di Indonesia secara berimbang.

ÜMembangun Konektivitas Nasional (national connectivity) dengan 
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan 
daerah tertinggal/terpencil dengan pusat pertumbuhan;

ÜMendorong penguatan jaringan Konektivitas dan Logistik Nasional 
berbasis maritim serta menjadikan sistem transportasi laut sebagai 
tulang punggung (backbone).

ÜMendorong untuk penguatan sistem transportasi yang berbasis pada 
jaringan prasarana dan sarana transportasi nasional yang mampu 

48



menyediakan pergerakan intermoda dalam kerangka sistem 
transportasi multimoda merupakan salah satu kunci keberhasilan bagi 
penguatan sistem konektivitas dan daya saing logistik nasional

ÜUntuk memperkuat sistem konektivitas yang efisien dan efektif perlu 
dilakukan upaya untuk merasionalisasikan sistem transportasi 
nasional, dan struktur jaringan logistik nasional secara hirarkis, dimana 
peran antar moda transportasi harus diperkuat secara proporsional 
dengan mempertimbangkan volume pergerakan orang dan barang, 
kondisi geografis setempat serta ketersediaan prasarana yang ada

ÜMelakukan re-fokusing terhadap kebijakan dan strategi pembangunan 
sektor transportasi yang diarahkan pada upaya untuk penataan sistem 
logistik nasional yang menitikberatkan pada pengembangan angkutan 
barang nasional.

ÜPengembangan sistem transportasi multimoda dengan 
mengintegrasikan konsep Short Sea Shipping  dan Pendulum 
Nusantara dalam Sistem Transportasi Multimoda 
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3.2. Pembangunan Infrastruktur Untuk Menjaga 
Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sulawesi

Agussalim
(Puslitbang Kebijakan dan Manajemen Universitas Hasanuddin)

1)

1) Tulisan ini merupakan salah satu background report Kajian Sulawesi Development Diagnostic 
yang dilaksanakan atas kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan 
Manajemen (P3KM) Universitas Hasanuddin dengan Bank Dunia Jakarta. Penulis adalah 
Ketua Tim Peneliti.

1.  Latar Belakang dan Urgensi

Bagi Pulau Sulawesi, infrastruktur jalan dianggap sebagai faktor penting 
untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan 
pertumbuhan inklusif di Pulau Sulawesi. Potensi sumberdaya alam berupa 
perkebunan, perikanan, dan pertambangan yang tersebar luas di seluruh 
penjuru Pulau Sulawesi membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang 
memadai. Terbatasnya infrastruktur jalan telah menghambat 
berkembangnya aktifitas investasi, mendorong biaya ekonomi tinggi, tidak 
optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, dan 
menghambat penduduk untuk menjangkau sumberdaya dan pasar. 
Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat 
misalnya, diduga kuat berkorelasi dengan tidak memadainya jaringan jalan 
yang menghubungan antara sentra-sentra produksi (di perdesaan) dengan 
pasar (di perkotaan). Kondisi ini menyebabkan masyarakat perdesaan tidak 
terdorong untuk lebih berorientasi pasar (market oriented) tetapi bahkan 
memaksa mereka untuk tetap berada pada subsisten level. Akibatnya, 
wilayah perdesaan telah menjadi konsentrasi penduduk miskin di Pulau 
Sulawesi. Lebih dari 4/5 dari total penduduk miskin di Pulau Sulawesi 
bermukim di wilayah perdesaan.

Di dalam Master Plan MP3EI, disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu 

A. Infrastruktur Jalan di Pulau Sulawesi: 
     Kondisi, Tantangan, dan Arah Pengembangan
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ciri paling menonjol dari Pulau Sulawesi (Koridor IV) adalah kurang 
tersedianya dan belum memadainya infrastruktur perekonomian seperti 
jalan, listrik, dan air. Akibatnya, kegiatan ekonomi utama pertanian, sebagai 
kontributor PDRB terbesar (30 persen), tumbuh dengan lambat,  padahal 
kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja. MP3EI 
mengidentifikasi Pulau Sulawesi sebagai wilayah yang sangat potensial di 
sektor pertanian (pangan), perkebunan (kakao), perikanan, dan 
pertambangan (nikel dan migas). Dalam konteks ini, pengembangan 
infrastruktur diperlukan untuk mendukung pengembangan kegiatan utama 
produksi dan pengolahan sektor-sektor tersebut agar dapat berperan 
sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini. Pengembangan 
infrastruktur dimaksud bertumpu pada peningkatan konektivitas 
infrastruktur berupa peningkatan akses jalan antara lahan pertanian, lokasi 
perkebunan, perikanan, dan areal pertambangan dengan industri 
pengolahan, pelabuhan dan pusat perdagangan regional maupun ekspor.

Pada lingkup provinsi, konektivitas antara ibukota provinsi dengan 
kabupaten maupun antar kabupaten belum optimal karena kualitas 
infrastruktur jalan yang tidak memadai. Di Sulawesi Barat misalnya, jarak 
antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa hanya 
sekitar 90 Km namun waktu tempuhnya bisa mencapai 5 jam dengan 
menggunakan kendaraan roda empat. Potensi wisata alam yang merupakan 
salah satu unggulan kabupaten ini sulit berkembang karena terkendala oleh 
terbatasnya akses. Di Sulawesi Tengah juga terjadi hal yang hampir sama. 
Setidaknya enam dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah terhubung 
dengan Kota Palu (ibukota Provinsi Sulawesi Tengah) hanya melalui satu jalur 
(popular disebut  jalur Kebun Kopi) dengan ruas jalan yang sempit dan rawan 
longsor. Sepanjang jalur ini terdapat sekitar 34 Km yang sangat rawan 
longsor. Jalur ini sangat strategis bagi Sulawesi Tengah karena ketika jalur ini 
terputus maka semua aktifitas ekonomi yang menghubungkan antara Kota 
Palu dengan enam kabupaten tersebut menjadi lumpuh. Padahal di 
sejumlah kabupaten tersebut terdapat aktifitas pertambangan, 
perkebunan, dan perikanan yang sangat potensial. Beberapa tahun yang 
lalu, pemerintah provinsi pernah merencanakan untuk membuat jalur 
alternatif, tetapi tidak memperoleh ijin dari pemerintah pusat karena 
melintasi kawasan hutan lindung.
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Berkembangnya aktifitas ekonomi di Pulau Sulawesi juga menuntut 
peningkatan infrastruktur jalan secara proporsional. Meningkatnya status 
sejumlah pelabuhan laut menjadi pelabuhan internasional (seperti 
Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, menyusul Pelabuhan Belang-
Belang dan Pantoloan), terbangunnya pelabuhan peti-kemas, 
berlangsungnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya tambang 
(seperti energi gas alam Donggi-Sonoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi 
Tengah, dan Gilireng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan) membutuhkan 
dukungan infrastruktur jalan dengan kualitas yang memadai. Tumbuh dan 
berkembangnya kawasan-kawasan industri di berbagai daerah, seperti di 
Kota Bitung (Sulawesi Utara) dan Kota Palopo (Sulawesi Selatan) juga 
membutuhkan dukungan infratruktur jalan yang memadai.

Pada skala yang lebih kecil, peningkatan infrastruktur jalan juga diperlukan 
untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi. Rendahnya 
aksesibiiltas saat ini telah mengakibatkan pelaku ekonomi harus 
menanggung biaya transportasi yang mahal. Di Kabupaten Bonebolango, 
Provinsi Gorontalo misalnya, akses jalan ke sentra produksi perikanan di 
kawasan pantai dan wilayah pesisir sama sekali tidak tersedia, sehingga 
harus melalui Kota Gorontalo dengan resiko biaya transportasi menjadi 
mahal dan produksi ikan berpotensi cepat rusak karena waktu tempuh 
menjadi lebih lama. 

Kondisi yang hampir serupa juga ditemukan di beberapa daerah kabupaten, 
seperti di Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dan Parigi-Mautong (Sulawesi 
Tengah). Rendahnya aksesibilitas penduduk akibat infrastruktur jalan yang 
terbatas memberi dampak terhadap tingkat kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat.  Dari sisi ekonomi, para petani seringkali mengalami kesulitan 
untuk menjual hasil pertanian mereka, atau hasil pertanian terpaksa dijual 
dengan harga murah kepada pedagang pengumpul yang mendatangi 
mereka. Pada saat yang sama, mereka harus membayar dengan harga yang 
lebih tinggi untuk bahan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dari sisi sosial, 
mereka tidak memperoleh layanan publik yang  memadai karena tenaga 
kesehatan seringkali tidak mampu menjangkau mereka. Tenaga guru juga 
sangat langka karena tidak betah tinggal di lokasi terpencil.
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2.  Overview Kondisi Infrastruktur Jalan 

Penyediaan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama 
pembangunan Pulau Sulawesi. Secara umum, infrastruktur jalan di wilayah 
ini relatif terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Padahal 
ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai sangat dibutuhkan oleh 
Pulau Sulawesi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonominya, 
mempercepat penurunan angka kemiskinan, mengoptimalkan 
pemanfaatan sumberdaya alam, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, 
dan memperbaiki akses penduduk terhadap sumberdaya, pasar, dan 
layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Berbagai stakeholder 
kunci beranggapan bahwa  infrastruktur jalan merupakan faktor penting 
untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan 
pertumbuhan inklusif di Pulau Sulawesi. Kalangan pelaku bisnis bahkan 
beranggapan bahwa kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai menjadi 
salah satu penghambat utama bagi berkembangnya investasi di Sulawesi 
Selatan.

Gambar 3.1: Proporsi Panjang Jalan Pulau Sulawesi terhadap Nasional 
                        sedikit Menurun Selama periode 2007-2011

2007 2011

Sumber: diolah dari BPS

Pada tahun 2011, panjang jalan di Pulau Sulawesi mencapai 82.067 Km atau 
16,53 persen dari total panjang jalan di Indonesia yang mencapai 496.607 
Km (BPS, 2012). Dibandingkan dengan pulau besar lainnya, Pulau Sumatera 
memiliki infrastruktur jalan yang relatif paling panjang di Indonesia, yaitu 
mencapai 169.789 Km atau 34,19 persen dari total panjang di Indonesia. Ini 
berarti bahwa setiap 3 Km ruas jalan di Indonesia,  1 Km diantaranya berada 
di Pulau Sumatera. Panjang jalan di Pulau Sulawesi hanya setengah dari 
panjang jalan di Pulau Sumatera. Pertumbuhan panjang jalan di Pulau 
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Gambar 3.2:  Panjang jalan di Pulau Sulawesi hanya setengah dari panjang 
                        jalan Pulau Sumatera, 2011

Sumber: diolah dari BPS

Dari total panjang jalan di Pulau Sulawesi, sepanjang 7.800 Km (9,50%) 

berupa jalan negara, 6.274 Km (7,64%) jalan provinsi, dan 67.993 Km 

(82,85%) jalan kabupaten. Gambaran ini menunjukkan bahwa lebih dari 90 

persen panjang jalan di Pulau Sulawesi menjadi tanggung jawab pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota. Angka tersebut belum memperhitungkan 

jalan desa/dusun yang diperkirakan mencapai 40.000 Km, yang juga menjadi 

tanggung jawab pemerintah kabupaten. Tentu saja, ini memberi tekanan 

dan beban kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama 

dalam penyediaan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas 

jalan.

Sumatera juga meningkat lebih cepat ketimbang Pulau Sulawesi dalam lima 
tahun terakhir, sehingga posisi relatif Pulau Sumatera secara Nasional terus 
membaik dan sebaliknya Pulau Sulawesi cenderung menurun. Pulau 
Maluku+Papua, meskipun memiliki proporsi jalan yang relatif paling kecil 
secara Nasional, namun menunjukkan peningkatan panjang jalan yang 
paling akseleratif, paling tidak selama kurun waktu 2007-2011.
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Gambar 3.3: Peningkatan panjang jalan menurut pulau-pulau besar 
                      di Indonesia, 2007-2011

Sumber: diolah dari BPS

Pertumbuhan panjang jalan di Pulau Sulawesi relatif lebih lambat ketimbang 
rata-rata Nasional. Dalam lima tahun terakhir, panjang jalan di Pulau 
Sulawesi hanya bertumbuh rata-rata 3,94 persen per tahun, sedangkan 
Nasional bertumbuh rata-rata 4,22 persen per tahun. Pulau Maluku+Papua 
mencatat pertumbuhan panjang jalan tertinggi secara Nasional 
(17,15%/tahun), disusul Pulau Kalimantan (5,56%/tahun) dan Pulau 
Sumatera (4,22%/tahun). Namun pertumbuhan panjang jalan di Pulau 
Sulawesi masih lebih baik ketimbang Pulau Jawa (2,56%/tahun) dan Pulau 
Bali+Nusa Tenggara (0,0%/tahun).

Gambar 3. 4: Proporsi panjang jalan berdasarkan kondisi jalan 
                       menurut pulau besar di Indonesia, 2010

Sumber: diolah dari BPS
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Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Pulau Sulawesi hanya sebesar 
42,78 persen. Meskipun masih tergolong rendah, namun angka tersebut 
telah menempatkan Pulau Sulawesi pada urutan kedua tertinggi setelah 
Pulau Jawa (47,51%). Angka tersebut juga berada di atas angka rata-rata 
Nasional (41,49%). Namun demikian, Pulau Sulawesi juga mencatat proporsi 
panjang jalan dalam kondisi rusak yang relatif tinggi dibandingkan dengan 
pulau besar lainnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak (rusak ringan 
dan rusak berat) di Pulau Sulawesi mencapai 38,81 persen. Angka tersebut 
merupakan kedua tertinggi sesudah Pulau Maluku+Papua (48,44%) dan 
berada di atas angka rata-rata Nasional (35,10%). Secara umum, kondisi ruas 
jalan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera relatif lebih baik dibandingkan 
dengan pulau besar lainnya di Indonesia.

Pulau Sulawesi memiliki tingkat kepadatan jalan (road density), baik secara 
spasial maupun demografis, yang relatif cukup tinggi. Untuk rasio panjang 
jalan terhadap luas wilayah (spatial road density) dan rasio panjang jalan 
terhadap jumlah penduduk (demographic road density), Pulau Sulawesi 
menunjukkan angka di atas rata-rata Nasional. Jika dikomparasi dengan 
pulau besar lainnya, Pulau Sulawesi berada pada peringkat kedua, sesudah 
Maluku+Papua, dalam hal demographic road density. Sedangkan untuk 
spatial road density, Pulau Sulawesi menempati peringkat ketiga sesudah 
Jawa dan Bali+Nusa Tenggara.

Tabel 3.1: Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah dan jumlah 
                  penduduk  menurut pulau besar di Indonesia, 2011

Pulau  Besar  Panjang Jalan 

(Km)
 

Luas Wilayah 

(Km2)
 

Jumlah 

Penduduk*) 

(Jiwa)

 

Rasio Panjang 

Jalan/ Luas 

Wilayah

(Km/100 Km2)

Rasio Panjang

Jalan/Jumlah

Pddk

(Km/1.000 jiwa)

Sumatera

 

169,789

 

480,793.28

 

50,631,000

 

35.31 3.35

Jawa

 

118,341

 

129,438.28

 

136,610,600

 

91.43 0.87

Kalimantan

 

54,614

 

544,150.07

 

13,787,700

 

10.04 3.96

Bali + Nusa Tenggara 35,083 73,070.48 13,074,800 48.01 2.68

Sulawesi 82,067 188,522.36 17,371,800 43.53 4.72

Maluku + Papua 36,713 494,956.85 6,165,400 7.42 5.95

Indonesia 496,607 1,910,931.32 237,641,300 25.99 2.09

Sumber: diolah dari BPS
Catatan: *) Hasil Sensus Penduduk 2010
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Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk relatif 
bervariasi antar provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi Selatan mencatat angka 
tertinggi untuk rasio panjang jalan terhadap  luas wilayah, tetapi terendah 
kedua untuk rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Sebaliknya, 
Sulawesi Tengah mencatat angka tertinggi untuk rasio panjang jalan 
terhadap jumlah penduduk, tetapi terendah untuk rasio panjang jalan 
terhadap luas wilayah. Fenomena ini terjadi karena tidak proporsionalnya 
perbandingan antara panjang jalan, luas wilayah, dan jumlah penduduk 
antar provinsi. Sulawesi Selatan misalnya, memiliki jumlah penduduk 
hampir setengah dari total penduduk Pulau Sulawesi, tetapi luas wilayah 
hanya sekitar seperempat dari total luas wilayah Pulau Sulawesi, dan 
panjang jalan hanya sekitar dua per lima dari total panjang jalan di Pulau 
Sulawesi.

Tabel 3.2: Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah dan jumlah 
                  penduduk menurut provinsi di Pulau Sulawesi, 2011

Provinsi Panjang Jalan 

(Km)

 
Luas Wilayah 

(Km2)

 
Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa)

 
Rasio Panjang 

Jalan/Luas Wilayah

 

(Km/100 Km2)

 
Rasio Panjang 

Jalan/Jumlah Pddk

(Km/1.000 jiwa)

Sulawesi Utara 8,019
 

13,851.64
 

2,270,596
 

57.89
 

3.53

Gorontalo 4,599 11,257.07 1,062,883  40.85  4.33

Sulawesi Tengah 18,387 61,841.29 2,683,722  29.73  6.85

Sulawesi Selatan 32,553
 

46,717.48
 

8,115,638
 

69.68
 

4.01

Sulawesi Barat 6,819

 
16,787.18

 
1,189,203

 
40.62

 
5.73

Sulawesi Tenggara 11,690 38,067.70 2,277,020 30.71 5.13

Pulau Sulawesi 82,067 188,522.36 17,599,062 43.53 4.66

Sumber: diolah dari BPS, 2012

Dibandingkan dengan jenis jalan lainnya, jalan provinsi meningkat lebih 

cepat, yaitu rata-rata 6,51 persen per tahun, tetapi masih lebih rendah 

dibanding rata-rata Nasional (7,85%/tahun). Itu sebabnya posisi relatifnya 

secara Nasional tidak semakin membaik. Panjang jalan negara cenderung  

stagnan dalam lima tahun terakhir, sedangkan jalan kabupaten hanya 

bertumbuh rata-rata 3,93 persen per tahun. Untuk jalan negara, Sulawesi 

Tengah mencatat peningkatan panjang jalan paling tinggi. Untuk jalan 

provinsi, Sulawesi Tenggara mengalami pertambahan panjang jalan paling 

besar. Sedangkan untuk jalan kabupaten, Sulawesi Utara yang justru 

menunjukkan pertumbuhan panjang jalan paling cepat.

57P3KM  UNHAS

Infrasruktur dan Konektivitas di KTI



Gambar 3.5: Peningkatan panjang jalan menurut jenis jalan di Pulau Sulawesi

Sumber: diolah dari BPS

Gambar 3.6: Proporsi panjang jalan berdasarkan kondisi jalan 
                       menurut provinsi di Pulau Sulawesi, 2010

Sumber: Diolah dari BPS

Namun proporsi jalan dalam kondisi baik masih relatif rendah untuk semua 
jenis jalan, yaitu hanya sekitar 42,78 persen dari total panjang jalan, 
sementara proporsi jalan rusak (ringan dan berat) mencapai 38,81 persen. 
Kondisi jalan negara relatif lebih baik dari pada jalan provinsi dan jalan 
kabupaten karena pemeliharaan jalan negara yang relatif lebih intens. 
Panjang jalan negara yang lebih relatif pendek dan dukungan anggaran yang 
lebih memadai menyebabkan kualitas jalan negara relatif lebih baik. Untuk 
jalan provinsi, proporsi jalan dalam kondisi baik hanya sekitar 50,64 persen. 
Kementerian Pekerjaan Umum yang menetapkan indikator dan target 
kinerja berupa 60 persen jalan provinsi dalam kondisi baik, tampaknya sulit 
untuk dicapai oleh seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Menyiasati situasi ini, 

58



Gambar 3.7: Komparasi tingkat kepadatan jalan antar pulau besar 
                      di Indonesia, 2007 dan 2011

Sumber: Diolah dari BPS 

Beban infrastruktur jalan di Pulau Sulawesi semakin bertambah seiring 

dengan semakin meningkatnya tingkat kepadatan jalan, akibat jumlah 

kendaraan yang bertumbuh lebih cepat ketimbang panjang ruas jalan. 

Dalam lima tahun terakhir, panjang jalan di Pulau Sulawesi hanya bertumbuh 

rata-rata 3,94 persen per tahun, sementara jumlah kendaraan bertumbuh 

rata-rata 27,21 persen per tahun atau meningkat dua setengah kali lipat 

dalam lima terakhir.  Akibatnya, tingkat kepadatan jalan bertambah dari 40,3 

unit kendaraan per Km (2007) menjadi rata-rata 87,5 unit kendaraan per Km 

(2011). Meski angka ini masih relatif rendah dibandingkan dengan pulau-

pulau besar lainnya, namun Sulawesi menunjukkan peningkatan yang paling 

akseleratif.  Diperkirakan pertumbuhan kendaraan akan terus berlanjut 

seiring dengan semakin membaiknya kinerja ekonomi daerah dan 

bertumbuhnya jumlah penduduk berpendapatan menengah akibat 

pertumbuhan ekonomi yang impresif. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa 

jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka wilayah ini akan mengalami 

kemacetan lalu-lintas, seperti yang mulai terjadi di beberapa wilayah 

perkotaan di Pulau Sulawesi. 

sejumlah pemerintah provinsi di wilayah Pulau Sulawesi mengusulkan 
pengalihan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, atau 
setidaknya jalan strategis nasional, kepada pemerintah pusat. Strategi ini 
dianggap bisa meringankan beban pemerintah provinsi dalam pembiayaan 
infrastruktur jalan.
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Gambar 3. 8: Tingkat kepadatan kendaraan menurut provinsi di Pulau Sulawesi*)

Sumber: diolah dari BPS
Catatan: *) tingkat kepadatan kendaraan dihitung dengan membandingkan antara jumlah 
                 kendaraan dengan panjang jalan.

Tingkat kepadatan jalan tertinggi terjadi di Sulawesi Utara, yaitu mencapai 
rata-rata 130,5 unit kendaraan per Km, sedangkan terendah di Sulawesi 
Barat, yaitu hanya rata-rata 14,8 unit kendaraan per Km. Meski fakta ini tidak 
sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena tidak 
mengamati jumlah kendaraan yang melewati atau melintasi ruas jalan 
(Sulawesi Barat berada di jalur trans Sulawesi, dimana kendaraan dari 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Utara lalu-lalang 
di jalur ini), tetapi setidaknya dapat memberi gambaran mengenai situasi 
jalan di Pulau Sulawesi.

3.  Penyebab Kerusakan Infrastruktur Jalan

Penanganan infrastruktur jalan di Pulau Sulawesi menjadi semakin sulit 
karena tingkat kerusakan jalan cukup tinggi. Proporsi jalan dalam kondisi 
baik dan berpermukaan aspal cenderung stagnan padahal kegiatan 
peningkatan dan pemeliharaan jalan terus berlangsung. Ini terjadi karena 
usia teknis jalan relatif pendek dan jalan yang sudah diperbaiki kembali rusak 
rata-rata setelah dua tahun kemudian. Terdapat banyak faktor yang menjadi 
penyebab mengapa infrastruktur jalan di Pulau Sulawesi sulit bertahan lama 
dan sangat rentan terhadap kerusakan. Secara umum, kerusakan jalan di 
Pulau Sulawesi disebabkan sedikitnya oleh enam faktor utama, yaitu: 
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Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading). Keberadaan 
jembatan timbang (penimbangan kendaraan) tampaknya tidak cukup 
optimal mengatasi kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan berat 
dengan muatan lebih (overloading). Dari hasil diskusi dengan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan disebutkan bahwa kapasitas 
beban jalan di Pulau Sulawesi rata-rata hanya 10-15 ton, tetapi kendaraan 
pengangkut barang yang melintasi jalan bebannya bisa mencapai 16-20 ton. 
Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai batas tonase 
maksimum, namun seringkali tidak dipatuhi oleh pengusaha angkutan 
barang akibat lemahnya penegakan hukum. Tidak optimalnya fungsi 
jembatan timbang disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah 
terbatasnya infrastruktur pendukung, seperti tidak adanya tempat bongkar 
bagi kendaraan yang melebihi muatan. Pengelolaan jembatan timbang yang 
berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan seringkali keberadaannya 
hanya dipandang sekedar sebagai sumber penerimaan retribusi daerah 
(perspektif sektoral) dan tidak dipandang sebagai bagian dari upaya untuk 
mengatasi kerusakan jalan (perspektif lintas-sektoral). Faktanya, mekanisme 
denda atas kelebihan muatan lebih dikedepankan ketimbang memberikan 
sanksi, misalnya dengan memaksa menurunkan kelebihan muatan di area 
jembatan timbang. Pada tahun 2011, jumlah jembatan timbang di Pulau 
Sulawesi sebanyak 22 unit dan lebih dari setengahnya berada di Sulawesi 
Selatan (12 unit). Sebagian besar dari jembatan timbang tersebut belum 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang jembatan timbang, 
seperti tempat bongkar bagi kendaraan dengan muatan lebih. Sedangkan 
jumlah kendaraan truck di Pulau Sulawesi hampir mencapai 500.000 unit 
dengan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ker tahun.

Kedua, kondisi drainase permukaan jalan. Sebagian besar jalan di Pulau 
Sulawesi tidak memiliki drainase permukaan jalan atau sistem drainase yang 
tidak memadai. Genangan air di badan jalan yang berpotensi menimbulkan 
kerusakan jalan dapat ditemukan di berbagai tempat akibat tidak adanya 
drainase atau tidak berfungsinya dengan baik sistem drainase. Kondisi yang 
lebih parah terjadi di musim hujan dan kerusakan jalan terjadi dimana-mana 
setelah berakhirnya musim hujan. Dari Dinas Pekerjaan Umum diperoleh 
informasi bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 
anggaran yang lebih signifikan bagi pembangunan dan pemeliharaan 
drainase merupakan kendala yang paling besar.
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Ketiga, kualitas pelaksanaan konstruksi jalan. Fakta dan informasi lapangan 
menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pelaksanaan konstruksi jalan di 
Pulau Sulawesi disebabkan sedikitnya oleh tiga faktor, yaitu: kompetensi 
pelaksana di lapangan, ketepatan pemilihan material, dan kualitas peralatan 
lapangan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengendalian dan 
pengawasan atas pelaksanaan konstruksi jalan. Di beberapa kantor Dinas 
Pekerjaan Umum, seperti di Kabupaten Polewali Mandar mengeluhkan 
peralatan lapangan yang sudah berumur tua dan tidak laik pakai. Mereka 
juga mengeluhkan kapasitas kontraktor lokal yang tidak sepenuhnya 
memahami seluruh aspek teknis konstruksi jalan. Dari hasil diskusi kelompok 
terfokus dengan pemerintah daerah Sulawesi Barat juga terungkap bahwa 
demi mementingkan jangkauan ketimbang kualitas jalan, para pengambil 
kebijakan seringkali memilih untuk menurunkan kualitas material. Upaya ini 
dapat menekan biaya pembangunan/ pemeliharaan jalan sehingga 
anggaran yang tersedia dapat menjangkau ruas jalan yang lebih panjang, 
namun resikonya dalam dua tahun jalan yang telah diperbaiki rusak kembali.

Keempat, pembangunan/pengembangan jaringan utilitas (telekomunikasi, 
air bersih, dan listrik), termasuk pemasangan iklan. Dinas Bina Marga 
Sulawesi Selatan misalnya, mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, 
pembangunan/ pengembangan  jaringan utilitas, seperti pemasangan kabel 
dan jaringan pipa, seringkali dilakukan tanpa berkoordinasi dengan pihak 
Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga dan kurang mempertimbangkan 
dampaknya terhadap kerusakan jalan. Skema dan waktu pencairan anggaran 
proyek yang berbeda antara masing-masing instansi seringkali dituding 
sebagai penyebab sulitnya mengharmonisasikan seluruh aktifitas antar 
instansi.

Kelima, bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. 
Gempa bumi yang merusak infrastruktur jalan dengan intensitas yang cukup 
tinggi banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Sedangkan tanah longsor 
kerapkali terjadi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah sehingga memutus 
jalur pantai barat Trans-Sulawesi. Secara umum, bencana banjir yang 
merusak infrastruktur jalan hampir ditemukan di seluruh wilayah di Pulau 
Sulawesi. 
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Keenam, struktur tanah yang labil.  Kondisi geografis Pulau Sulawesi yang 
terdiri atas wilayah pesisir dan pegunungan memiliki struktur tanah yang 
labil. Infrastruktur jalan yang dibangun di wilayah tersebut seringkali 
mengalami kerusakan akibat tanah longsor, ambles , dan menurunnya 
permukaan jalan. Kerusakan infrastruktur jalan juga mudah terjadi di 
wilayah bekas rawa-rawa, persawahan, dsb. Kerusakan akibat struktur tanah 
yang labil tidak hanya terjadi di jalan provinsi dan jalan kabupaten, tetapi 
tetapi menimpa jalan negara (jalur Trans-Sulawesi). 

4.  Penganggaran Infrastruktur Jalan 

Di Pulau Sulawesi, anggaran pembangunan jalan dan jembatan berasal dari 

tiga sumber, yaitu APBN untuk jalan negara, APBD Provinsi untuk jalan 

provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota untuk jalan kabupaten/kota. 

Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur jalan dan 

jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke 

dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, 

dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD 

masing-masing daerah melalui anggaran Dinas Pekerjaan Umum/Bina 

Marga. Selain itu, seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi 

memperoleh bantuan pembiayaan pemeliharaan dan peningkatan jalan dari 

pemerintah pusat. Bantuan pembiayaan dimaksud diberikan dalam dua 

bentuk, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur dan/atau DAK 

Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. Sesuai dengan arahan Pemerintah 

Pusat, DAK dialokasikan untuk pemeliharaan berkala jalan sebesar minimal 

70 persen dan peningkatan jalan sebesar maksimal 30 persen. 
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Tabel 3.3: Biaya rata-rata pembangunan dan pemeliharaan jalan   provinsi            
per Km di Pulau Sulawesi, 2012 (dalam Juta Rupiah)

Jalan Provinsi

Pemeliharaan 

Rutin

Pemeliharaan 

Berkala

Rehabilitasi Rekonstruksi

Sulawesi Selatan 20 125 400 1.200 

Sulawesi Tenggara 35 100 600 1.400

Sulawesi Tengah 35 150 800 1.500

Sulawesi Utara 60 200 600 1.500

Sulawesi Barat 30 150 500 1.200

Gorontalo 55 200 550 1.375

Provinsi

Sumber: Dinas Pekerjaam Umum dan Dinas Bina Marga masing-masing provinsi

Biaya rata-rata pemeliharaan dan peningkatan jalan per kilometer cukup 

bervariasi antar provinsi. Secara umum, Sulawesi Utara menghabiskan 

anggaran yang relatif lebih besar untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan. 

Biaya pemeliharaan dan peningkatan jalan juga berbeda antara wilayah 

daratan dan wilayah kepulauan. Di kepulauan Sangir-Talaud, Sulawesi Utara 

misalnya, biaya peningkatan jalan/rekonstruksi bisa mencapai Rp 2 miliar 

per Km, padahal di wilayah daratan hanya sebesar Rp 1,5 miliar per Km. 

Perbedaan biaya pemeliharaan dan peningkatan jalan juga terjadi antara 

jalan dan jalan kabupaten, dimana biaya jalan kabupaten relatif lebih rendah 

dibanding jalan provinsi. Munculnya perbedaan tersebut disebabkan oleh 

perbedaan biaya konstruksi, harga material, sistem kontrak, dan lebar ruas 

jalan. Secara keseluruhan, seluruh anggaran tersebut masih lebih rendah 

dari standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, 

karena lebar ruas jalan dan kualitas konstruksi jalan juga berada di bawah 

standar Kementerian Pekerjaam Umum.
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Tabel 3.4: Anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan pada
                  level provinsi, 2011

Provinsi Total Belanja 
Daerah

(Rp Miliar)

Belanja 
Infrastruktur

(Rp Miliar)

Belanja jalan dan jembatan (Rp Milyar)

Pemeliharaan Pembangunan Total

1 2 3 4 5 6

Sulawesi Selatan 3,358.19 421.24 5.52 247.87 253.39

Sulawesi Tenggara 1,320.02 166.88 0.00 121.50 121.50

Sulawesi Tengah 1,526.68 153.41 100.53 18.44 118.97

Sulawesi Utara 1,263.58 198.42 97.94 16.26 114.20

Sulawesi Barat 731.37 173.67 28.34 16.54 44.88

Gorontalo 719.23 115.83 0.00 41.98 41.98

Sumber: Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD masing-masing 
provinsi

Catatan: Belanja Infrastruktur adalah penjumlahan belanja urusan pekerjaan umum, 
perhubungan, komunikasi dan informatika. Baik belanja infrastruktur 
maupun belanja jalan dan jembatan merupakan belanja langsung yang 
terdiri atas belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal.

Investasi pemerintah daerah di bidang infrastruktur jalan dan jembatan 
masih relatif kecil. Pemerintah provinsi, mengalokasikan anggaran untuk 
infrastruktur jalan dan jembatan sekitar 7,5 persen dari total belanja daerah. 
Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan yang relatif 
paling kecil, baik secara absolut (Rp 41,98 miliar) maupun relatif (hanya 
5,84% dari total belanja daerah), kemudian disusul Sulawesi Barat. Kedua 
provinsi ini memiliki panjang jalan provinsi yang paling pendek di Pulau 
Sulawesi.

3. Pengelolaan Infrastruktur Jalan 

Kewenangan pengelolaan infrastruktur jalan di Pulau Sulawesi berada di 
bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum/BBPJN VI (untuk 
jalan Negara), Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Bina Marga Provinsi (untuk 
jalan provinsi), dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota (untuk jalan 
kabupaten/kota). Sedangkan untuk pengelolaan perhubungan darat 
menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, baik provinsi maupun 
kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-
masing. 
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Tabel 3.5: Kewenangan dan fungsi pengelolaan infrastruktur jalan dan 
                  transportasi darat di di Pulau Sulawesi

Kementerian/SKPD Tugas Pokok dan Fungsi

Kementerian Pekerjaan

Umum/BBPJN VI

§Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis, 
pelaksanaan konstruksi, pengendalian operasi dan pemeliharaan, 
pengendalian mutu, dan pelayanan penyediaan bahan dan
peralatan.

Dinas Pekerjaan

Umum/DInas Bina Marga

Provinsi

§Merencanakan dan melaksanakan pembangunan, peningkatan, 
dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan provinsi;

§Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan
jembatan provinsi

§Memberikan dukungan dan bantuan untuk kerjasama antar
kabupaten/kota dalam pembangunan infrastruktur jalan dan 
jembatan.

Dinas Perhubungan

Provinsi

§Menyediakan dan memelihara rambu-rambu lalu-lintas dan
fasilitas transportasi darat (misalnya halte);

§Menjaga dan mengawasi keselamatan berlalu lintas;
§Mengelola jembatan timbang untuk kendaraan angkutan barang;
§Mengelola terminal angkutan darat regional;
§Menetapkan tarif penumpang jasa transportasi kelas ekonomi 

lintas kabupaten/kota dalam provinsi.

Dinas Pekerjaan Umum

Kab./Kota

§Merencanakan dan melaksanakan pembangunan, peningkatan, 
dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten/kota;

§Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan infrastruktur jalan
yang berada diluar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Dinas Perhubungan

Kab./Kota

§Bertanggung jawab atas pengelolaan lalu lintas dan trasnportasi
darat yang berada diluar kewenangan pemerintah pusat dan
provinsi;

§Mengelola terminal angkutan darat kabupaten/kota;
§Menetapkan tarif penumpang jasa transportasi kelas ekonomi 

dalam kabupaten.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

3.  Masalah dan Tantangan  Infrastruktur Jalan

Keterbatasan anggaran dan kompleksnya proses pembebasan lahan 
merupakan kendala utama dalam pengembangan infrastruktur jalan 
di Pulau Sulawesi. Pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran yang 
cukup memadai, baik untuk pembangunan jalan baru maupun untuk 
pemeliharaan. Terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara 
anggaran yang tersedia dengan panjang jalan yang harus dipelihara 
dan kebutuhan akan ruas jalan baru. Provinsi Sulawesi Barat 
misalnya, pada tahun 2012 hanya mengalokasikan anggaran Rp 42 

66



milyar (sudah termasuk DAK) untuk infrastruktur jalan, sementara panjang 
jalan provinsi mencapai 483 Km. Anggaran tersebut relatif lebih kecil 
dibanding tahun 2011 (lihat Tabel 1.5). Bahkan ditengah keterbatasan 
anggaran, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seringkali masih harus 
menangani atau menanggung biaya pemeliharaan jalan kabupaten (diluar 
kewenangan pemerintah provinsi) karena pertimbangan-pertimbangan 
tertentu, baik pertimbangan ekonomi (misalnya menghubungkan sentra-
sentra produksi) maupun pertimbangan politis.

Masalah keterbatasan anggaran ini tampak semakin sulit untuk diatasi 
karena pelibatan pihak swasta dalam berbagai skema kerjasama 
pembangunan infrastruktur jalan hampir sulit diwujudkan. Di seluruh Pulau 
Sulawesi, kecuali di Sulawesi Selatan, hampir tidak ditemukan adanya skema 
rencana kerjasama antara pemerintah dan swasta, misalnya melalui pola 
kemitraan pemerintah dan swasta (public-private partnership), dalam 
pembangunan infrastruktur jalan. Rencana pembangunan jalan lingkar luar 
dan lingkar tengah (outer ring road and middle ring road) di Kota Makassar 
yang digagas sejak beberapa tahun lalu dengan skema kemitraan 
pemerintah dan swasta, sampai saat ini belum terealisasi. Salah satu 
kendalanya adalah, ketidaksanggupan pemerintah daerah untuk 
menyediakan anggaran bagi pembebasan lahan serta proses pembebasan 
lahan yang kompleks, dimana kedua hal ini merupakan kewajiban 
pemerintah daerah dalam skenario kerjasama.

Guna mengatasi keterbatasan anggaran, sejumlah pemerintah daerah 
mencoba mengembangkan sumber-sumber pembiayaan alternatif, 
terutama melalui pinjaman lunak (soft-loan) dari berbagai pihak dan 
pengintegrasian program pembangunan jalan ke dalam program 
pembangunan nasional. Pemerintah Sulawesi Selatan memperoleh 
pinjaman dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 500 miliar 
untuk pembangunan ruas jalan dan jembatan dengan tenor lima tahun, 
grace period 16 bulan, dan tingkat bunga efektif 7,75 persen per tahun. 
Pemerintah Sulawesi Barat bakal memperoleh dana pinjaman dari Cina 
melalui pemerintah pusat untuk pembangunan jalan lingkar yang 
menghubungkan Kota Mamuju – Bandar Udara Tampa Padang – Pelabuhan 
Belang-Belang. Pemerintah Polewali Mandar mengintegrasikan program 
pembangunan jalan perdesaan kedalam program PNPM Mandiri.
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Keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih 
memprioritaskan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan ketimbang 
pembangunan jalan baru. Namun kegiatan pemeliharaan jalan juga 
seringkali tidak berlangsung optimal karena pemerintah daerah (provinsi 
dan kabupaten/kota) berada pada situasi dilematis, antara pertimbangan 
efektifitas dan pertimbangan distribusi/pemerataan. Pada banyak kasus, 
p e m e r i nta h  d a e ra h  l e b i h  m e n ge d e p a n ka n  p e r t i m b a n ga n  
distribusi/pemerataan dimana kegiatan pemeliharaan jalan dapat 
menjangkau area yang lebih luas tetapi dengan konsekuensi kualitas 
konstruksi jalan yang kurang baik (dalam dua tahun rusak kembali).

Sedangkan urusan pembebasan lahan  terkendala oleh tiga faktor utama. 
Pertama, kewenangan pembebasan lahan berada di tangan pemerintah 
daerah yang seringkali tidak memiliki cukup anggaran untuk mendanai 
pembebasan lahan dan kemampuan staf yang terbatas untuk melakukan 
negosiasi dan persuasi. Kedua, pemilik lahan seringkali menuntut ganti rugi 
yang jauh lebih besar ketimbang Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau harga 
patokan pemerintah. Dua faktor ini muncul dengan jelas pada 
pembangunan jalan poros Makassar – Pare-pare yang berjarak 155 Km 
namun hingga saat ini belum rampung padahal sudah berjalan lebih dari 
lima tahun. Ketiga, proses pembebasan lahan seringkali dijadikan sebagai 
isu politik oleh pihak-pihak tertentu untuk pencitraan guna memperoleh 
simpati publik. Faktor ini tampak pada pembangunan jalan poros Raha - 
Lakapera di Sulawesi Tenggara yang terhambat karena adanya konflik antar 
elit politik dan keterlibatan elit dalam memprovokasi masyarakat untuk 
menghambat pembangunan jalan. Fakta ini terungkap dalam diskusi dengan 
Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara.

Keberadaan kawasan taman nasional, hutan lindung dan kawasan cagar 
alam juga menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur jalan, 
terutama di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Sekitar 43 persen wilayah 
Gorontalo terdiri atas hutan lindung dan letaknya tersebar diberbagai 
wilayah sehingga menyulitkan dalam penataan dan pengembangan jaringan 
infrastruktur jalan. Memaksakan pembangunan jalan di kawasan tersebut 
dianggap beresiko karena berpotensi memicu muncul dan berkembangnya 
permukiman baru dan praktek pembalakan liar (illegal logging). Salah satu 
alternatif solusi yang terpikirkan oleh pemerintah daerah Gorontalo dan 
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Sulawesi Tengah  adalah mereposisi kawasan tersebut ke wilayah yang tidak 
masuk dalam zona pengembangan infrastruktur jalan. 

Pada skala yang terbatas, kondisi geografis juga menjadi kendala yang cukup 
besar dalam pengembangan infrastruktur jalan. Sulawesi Utara dan 
Sulawesi Barat paling merasakan kendala tersebut, namun dengan kondisi 
yang berbeda.  Kondisi geografis di Sulawesi Utara menyangkut wilayah 
kepulauan dan pulau terluar, sedangkan Sulawesi Barat menyangkut wilayah 
pegunungan. Di Sulawesi Utara, sebagian wilayahnya merupakan 
kepulauan, bahkan terdapat 11 pulau terluar yang berbatasan dengan 
Philipina. Aksesibiltas yang terbatas menyebabkan biaya konstruksi dan 
material pembangunan jalan menjadi mahal, sementara di sisi lain ada 
keharusan untuk memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur pada 
pulau-pulau terluar dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Sementara di 
Sulawesi Barat, topografi pegunungan bukan hanya menghambat 
pemeliharaan jalan dan peningkatan ruas jalan tetapi juga jaringan jalan 
mudah rusak karena intensitas tanah longsor yang cukup tinggi.
Untuk transportasi darat, kelangkaan bahan bakar solar juga menghambat 
aktifitas transportasi, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara dan beberapa 
kabupaten di Sulawesi Tengah. Antrian yang cukup panjang acapkali terjadi 
di berbagai stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Masalah ini menjadi salah 
satu keluhan para pengusaha angkutan, apalagi menurut mereka bahwa 
kelangkaan solar tersebut disebabkan oleh adanya penjualan solar 
bersubsidi pada armada pertambangan, perkebunan sawit, dan 
perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan bakar solar dalam 
proses produksi.

4.  Analisis Kebutuhan dan Rencana Pengembangan

Konektifitas Pulau Sulawesi melalui jalur darat menjadi kebutuhan utama 
wilayah ini. Meskipun saat ini Pulau Sulawesi sudah terkoneksi melalui dua 
jalur utama, yaitu jalur pantai barat-utara dan jalur tengah-selatan Pulau 
Sulawesi, namun belum didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai. 
Hampir 1/3 dari total panjang jalan di kedua jalur utama tersebut (terdiri atas 
jalan negara dan jalan provinsi) dalam kondisi rusak ringan. Sebagian besar 
jalan yang rusak tersebut berada di wilayah Sulawesi Tengah, Gorontalo dan 
Sulawesi Utara. Kondisi jalan yang menghubungkan Sulawesi Tenggara 
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dengan jalur Trans-Sulawesi juga masih jauh dari memadai. Kondisi ini 
kurang memberi dukungan terhadap keberadaan dua pelabuhan laut 
internasional di Pulau Sulawesi, yaitu Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara) 
yang berada di ujung utara Pulau Sulawesi dan Pelabuhan Makassar 
(Sulawesi Selatan) yang berada di ujung selatan Pulau Sulawesi. Sejumlah 
pelabuhan utama di Pulau Sulawesi mengalami inbalance cargo (volume 
bongkar lebih besar ketimbang volume muat) akibat kurangnya pasokan 
barang dari berbagai wilayah di Pulau Sulawesi (lihat analisis perhubungan 
laut). Percepatan pembangunan jalur Trans-Sulawesi diyakini akan 
mendorong secara signifikan kemajuan pembangunan di Pulau Sulawesi. 

Guna mengatasi berbagai kendala pembangunan infrastruktur jalan di Pulau 
Sulawesi, telah muncul berbagai inisiatif. Pada level Pulau Sulawesi, telah 
muncul inisiatif dari Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi 
(BKPRS) untuk membentuk forum pembangunan infrastruktur Pulau 
Sulawesi (Celebes Infrastructure Forum/CIF) dengan tujuan untuk lebih 
mengintegrasikan dan mengkoneksikan pembangunan infrastruktur Pulau 
Sulawesi. Forum ini akan dilaksanakan mulai tahun 2013 dan direncanakan 
akan berlangsung secara berkala. Pada level provinsi dan kabupaten/kota, 
juga telah muncul berbagai inisiatif dan rencana pengembangan untuk 
infrastruktur jalan. 
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Tabel 3.6: Inisiatif dan rencana pengembangan infrastruktur 
                  jalan di Pulau Sulawesi

Pulau 

Sulawesi/Provinsi
Pengembangan Ruas Jalan Alasan

Pulau Sulawesi §Pelebaran ruas jalan dan
peningkatan kualitas jalan
trans-Sulawesi

§Konektifitas Pulau Sulawesi
§Peningkatan mobilitas barang

untuk mendukung aktifitas
Pelabuhan Utama (Bitung dan
Makassar) dalam kerangka
MP3EI

Sulawesi Selatan §Pelebaran ruas jalan provinsi
di wilayah perkotaan

§Pembangunan jalan negara
poros Maros-Bone

§Peningkatan kapasitas jalan
lintas selatan (Gowa-
Bulukumba)

§Pembangunan jalan bypass 
Maros-Takalar

§Pembangunan jalan lingkar
tengah dan lingkar luar Kota 
Makassar

§Pembangunan jalan lingkar
timur dan barat di Kota 
Palopo

§Kepadatan dan kemacetan
§Jalur lama semakin padat, 

sempit, rawan longsor
§Jalan sempit dan padat.
§Mengurai kemacaten di wilayah

Makassar dan sekitarnya. 
§Mendukung pengembangan

Kawasan Metropolitan 
Maminasata

§Mendukung Kawasan Industri
Palopo (KIPA)

Sulawesi Barat §Jalan lingkar trigonal Kota 
Mamuju-Pelabuhan Belang-
Belang dan Bandar Udara
Tampa Padang

§Pembangunan jalan poros
Mamuju-Mamasa

§Peningkatan kualitas jalan
poros Polewali Mandar-
Mamasa

§Konektifitas aktifitas ekonomi
dan pengembangan wilayah
perkotaan

§Memperbaiki aksessibilitas antar
wilayah dan mobilitas barang
dan orang

Sulawesi 

Tenggara

§Pembangunan jalan yang 
terintegrasi dengan jalur
Trans-Sulawesi

§Peningkatan kualitas jalan
yang menghubungkan
wilayah pertambangan dan
perkebunan

§Pelebaran ruas jalan menuju
Bandara Wolter Monginsidi

§Peningkatan ruas jalan poros
Kendari-Kolaka

§Konektifitas Pulau Sulawesi 
untuk mendukung MP3EI

§Pengembangan komoditas
unggulan dan peningkatan daya
saing wilayah

§Peningkatan aksessibilitas
§Peningkatan mobilitas barang

dan orang
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Sulawesi Tengah §Pembangunan jalur alternatif
poros Palu-Parigi Moutong

§Pembangunan jalan poros
Parigi Mautong-Buol

§Jalur ini sangat krusial karena
merupakan satu-satunya jalur
yang menghubungkan Palu
dengan tujuh kabupaten di 
Sulawesi Tengah

§Konektifitas aktifitas ekonomi

Sulawesi Utara §Pembangunan jalan toll 
Manado-Airmadidi-Bitung

§Pembangunan jalan lintas
barat dan lintas tengah
Sulawesi Utara

§Peningkatan ruas jalan di 
Kota Manado dan Bitung

§Jalur lama sering macet, sempit, 
dan padat seiring meningkatnya
arus barang dan orang. 

§Mendukung konektifitas antar
daerah dan menghubungkan
sentra-sentra produksi

§Tingginya tingkat kepadatan lalu
lintas

Gorontalo §Pembangunan jalan arteri
yang menghubungkan jalur
utara dan jalur selatan Trans-
Sulawesi

§Penambahan ruas jalan dan
peningkatan kualitas jalan
poros Gorontalo-Gorontalo
Utara

§Mendukung pengembangan
Pelabuhan Anggrek sebagai
pelabuhan utama/ ekspor dan
membuka akses ke sentra-sentra
produksi

§Mendukung pengembangan
Gorontalo Utara sebagai
Kawasan Strategis Cepat
Tumbuh (KSCT)

Pulau 

Sulawesi/Provinsi
Pengembangan Ruas Jalan Alasan

Sumber: data primer, diolah

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ketidakseimbangan antara kemampuan pemerintah dalam menyediakan 
dan memoblisasi anggaran dengan besarnya tanggung jawab dalam 
pengelolaan infrastruktur jalan menjadi masalah paling krusial di Pulau 
Sulawesi. Meskipun fenomena ini hampir terjadi di seluruh Indonesia, 
namun untuk konteks Pulau Sulawesi masalah ini perlu segera dicarikan 
solusi mengingat Pulau Sulawesi sedang mengalami pertumbuhan paling 
akseleratif. Sulit membayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau 
Sulawesi akan berlangsung secara berkelanjutan di masa depan tanpa 
adanya peningkatan infrastruktur jalan secara parallel.

Untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan di Pulau 
Sulawesi dibutuhkan solusi komprehensif dan penanganan yang bersifat 
integratif, diantaranya:
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dengan proporsi yang relatif kecil. Tantangannya kemudian adalah 
bagaimana mendesain skema kerjasama kemitraan antara pemerintah, 
BUMN dan swasta yang lebih menarik dalam pembangunan 
infrastruktur jalan. Sebagai penyedia layanan infrastruktur jalan, 
pemerintah harus mampu mendorong dan menfasilitasi keterlibatan 
pihak BUMN dan swasta. Keterlibatan dimaksud tidak selalu dalam 
skema pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol), tetapi juga, 
misalnya, pembukaan akses jalan baru ke kawasan perkebunan dan 
pertambangan dimana para pengusaha punya kepentingan 
didalamnya. 

nUntuk menutup celah anggaran pengembangan infrastruktur jalan, 
pemerintah daerah tampaknya perlu mencari sumber-sumber 
pembiayaan alternatif dalam bentuk pinjaman lunak (soft loan), hibah, 
dll, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun 
dalam kaitan ini, pemerintah daerah, di satu sisi,  tetap harus 
mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimilikinya, dan di sisi lain, 
perlu lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan pinjaman dan hibah.

nMemperbaiki sistem dan manajemen pengelolaan jalan dan jembatan. 
Terkait dengan pengembangan utilitas yang berpotensi merusak 
infrastruktur jalan, perlu dikembangkan mekanisme koordinasi secara 
horizontal antara Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga, Dinas 
Perhubungan, dan perusahaan penyedia utilitas (air bersih, 
telekomunikasi, dan listrik). Koordinasi secara vertikal antara 
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pembiayaan, 
konektifitas jaringan jalan, pengintegrasian prioritas pembangunan 
dengan dukungan infrastruktur, dsb. juga perlu dilakukan. Mekanisme 
koordinasi harus dilakukan secara berkala dan lebih intens.

nMelakukan pengawasan dan penegakan hukum, terutama untuk 
kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading). Perlu segera 
diterapkan pengenaan sanksi yang lebih tegas terhadap kendaraan 
berat dengan muatan lebih, baik dalam bentuk denda yang lebih berat 
maupun pembongkaran muatan. Untuk mendukung penegakan hukum 
tersebut, diperlukan beberapa upaya, antara lain:  (i) mengembangkan 
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nMeskipun pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang relatif terbatas, 
pemerintah daerah tetap perlu mengupayakan peningkatan proporsi 
anggaran untuk pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan. 
Rendahnya cakupan anggaran, masih tingginya proporsi jalan dalam 
kondisi rusak, pendeknya usia teknis jalan, menjadi argumentasi di balik 
usulan tersebut. Bersamaan dengan itu, masalah efisiensi dan 
efektifitas anggaran infrastruktur jalan juga perlu terus didorong. 
Anggaran yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah di 
Pulau Sulawesi untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-
benar dikelola secara efisien dan efektif. Membenahi mekanisme 
tendering, kontrak kerja, memperketat pengendalian dan pengawasan, 
audit konstruksi (engineering audit), meningkatkan kapasitas 
kontraktor lokal,  merupakan sejumlah upaya yang dapat dilakukan.

nMemperbaiki  mekanisme pengalokasian anggaran untuk 
pengembangan infrastruktur jalan. Setiap provinsi dan kabupaten/kota 
perlu menentukan dan menetapkan secara cermat prioritas 
pembangunan jalan yang dianggap mendesak dan berdampak luas 
terhadap pengembangkan aktifitas ekonomi lokal. Sekali lagi, 
keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah 
mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun agenda prioritas 
secara ketat.

nTrasfer fiskal dari pemerintah pusat untuk pemeliharaan jalan dalam 
bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tampaknya perlu dievaluasi. DAK, 
sebagai satu-satunya sumber penerimaan pemerintah daerah dari 
pemerintah pusat untuk infrastruktur jalan, dianggap oleh pemerintah 
daerah, bukan hanya jumlahnya yang relatif kecil dan tidak sebanding 
dengan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola 
infrastruktur jalan, tetapi juga peruntukannya yang dianggap terlalu 
spesifik. Kondisi ini hampir tidak memberi ruang bagi pemerintah 
daerah, terutama level kabupaten/kota, untuk membangun jalan baru, 
yang sesungguhnya sangat diperlukan bagi Pulau Sulawesi.

nDalam skim indikasi investasi MP3EI, Pulau Sulawesi yang berada pada 
Koridor IV membutuhkan sedikitnya Rp 130 triliun untuk 
pengembangan infrastruktur, termasuk Rp 6,0 triliun untuk 
infrastruktur jalan. Sebagian besar kebutuhan investasi untuk 
infrastruktur jalan tersebut diharapkan berasal dari BUMN dan sektor 
swasta karena pemerintah hanya sanggup menyediakan anggaran 
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sistem dan mekanisme pengawasan terhadap operator jembatan 
timbang; dan (ii) membangunan sarana dan prasarana penunjang 
jembatan timbang, terutama tempat bongkar bagi kendaraan dengan 
muatan lebih.
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B. Infrastruktur Perhubungan Laut Pulau Sulawesi

Nursini

1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan penentu utama dalam mendorong 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tidak 
hanya penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, tetapi juga penting 
dalam mendukung kehidupan sosial-budaya dan menghubungkan antar 
negara, pulau, dan daerah. Pentingnya infrastruktur tidak hanya disebutkan 
oleh teori namun telah diperkuat oleh studi empirik. Meskipun ditemukan 
perdebatan hasil studi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap 
pertumbuhan ekonomi, namun  secara  umum, hasil studi empirik 
menemukan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.  Hasil penelitian 
Bank Dunia mengatakan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur 1 
persen dapat meningkatkan nilai tambah PDB sebesar 1 persen dan 
beberapa studi  empirik lainnya yang mendukung hasil temuan Bank Dunia 
(Demurger, 2000; Folster, dan Henrekon, 2001; Nursini, 2006;Friawan, 2008; 
Fasoranti, 2012).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia  masih menjadi topik diskusi. Hal ini 
tercermin dari adanya ketimpangan yang cukup besar antara Kawasan Barat 
dan Kawasan Timur Indonesia. Ketersediaan infrastruktur di Kawasan Barat 
(Pulau Jawa) jauh lebih baik dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. 
Rendahnya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor 
penyebab lemahnya daya saing daerah-daerah yang berada pada Kawasan 
Timur, padahal potensi sumber daya yang dimiliki cukup melimpah.  
Kelimpahan sumber daya telah membuktikan beberapa daerah mampu 
mendorong aktivitas perekonomian diwilayahnya. Pulau Sulawesi  yang  
terbagi atas 6 (enam) provinsi telah memperlihatkan kinerja pembangunan 
ekonomi yang  cukup impressif. Pertumbuhan ekonomi masing-masing 
provinsi di Pulau Sulawesi telah melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi 
nasional. 

(P3KM Universitas Hasanuddin)
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Di Pulau Sulawesi, salah satu infrastruktur yang memegang peran  penting  
dan mampu menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat, dan 
menghubungkan  sumber daya dan hasil produksi dengan pasar adalah 
transportasi perhubungan laut.  Pertanyaannya adalah sejauhmana 
keberadaan transportasi perhubungan laut di Pulau Sulawesi telah mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif? Apa sasja tantangan dan 
permasalahan yang dihadapi? Bagaimana rencana pengembangan 
pelabuhan laut ke depan?

2. Kondisi Perkembangan Transportasi  Perhubungan Laut di Pulau 
Sulawesi

nKunjungan Kapal, Arus Barang, dan Penumpang

Arus kunjungan kapal di Pulau Sulawesi berfluktuasi dan proporsinya 
terhadap nasional  cukup rendah. Selama periode 2007-2010, rata-rata 
kunjungan kapal melalui pelabuhan yang ada di Pulau Sulawesi  mencapai   
59.747 unit dengan rata-rata proporsi terhadap total kunjungan kapal di 
Indonesia sebesar 9,43 persen. Jumlah kunjungan kapal terbesar terdapat di 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi  Utara dengan rata-rata 
per tahun  17.406 unit, 15.418 unit, dan 12.093 unit. Besar kecilnya 
kunjungan kapal di beberapa pelabuhan di Pulau Sulawesi erat kaitannya 
dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan perkembangan infrastruktur 
di daerah tersebut.

Gambar 3.9:  Perkembangan Kunjungan Kapal di Pulau Sulawesi (unit)

Sumber: BPS, Statistik Indonesia berbagai edisi
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Volume kapal yang berkunjung ke Pulau Sulawesi melalui pelabuhan yang 
dikelola oleh PT Pelindo IV cenderung meningkat, namun dengan tingkat 
pertumbuhan yang relative rendah.  Selama periode 2007-2011, rata-rata 
peningkatan volume kapal sebesar 4,7 persen per tahun. Volume kapal 
terbesar masih didominasi oleh pelabuhan utama di Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Utara dengan rata-rata per tahun 25.062.808 Grt dan 
10.441.566,80 Grt. Sementara volume kapal di Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Tengah dan Gorontalo masih terhitung  rendah masing-masing 5.359.545 
GRT, 6.352.890 Grt   dan 832,051.80  (GRT). 

Gambar 3.10 : Volume kapal di Pulau Sulawesi didominasi oleh
                          Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara*

Sumber: PT Pelindo IV; BPS-Statistik Perhubungan 2010 
                *Kunjungan kapal wilayah Sulawesi  yang dikelola oleh Pelindo IV

Jumlah kapal yang berkunjung di Pulau Sulawesi turut mempengaruhi 
jumlah arus barang. Arus barang yang  masuk melalui pelabuhan laut di 
Pulau Sulawesi mengalami peningkatan kecuali tahun 2010.  Selama periode 
2007-2010, arus barang masuk  baik antar pulau maupun impor  meningkat 
dengan rata-rata 14,60 persen per tahun. Dari keenam provinsi di Pulau 
Sulawesi,  arus barang masuk melalui pelabuhan di Sulawesi Selatan 
menduduki peringkat tertinggi dengan rata-rata 6.926 ribu ton per tahun.  
Urutan kedua terbesar  ditempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 
rata-rata mencapai 1.805 ribu ton. Urutan ketiga ditempati oleh Sulawesi  
Tengah dengan rata-rata 1.337 ribu ton. Meskipun terjadi perningkatan arus 
barang masuk melalui pelabuhan di Pulau Sulawesi, namun secara rata-rata 
kontribusinya terhadap arus barang masuk secara nasional sangat kecil, 
yakni 3,64 persen.
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Pada periode yang sama, arus barang yang keluar berfluktuasi dengan rata-
rata 10.855 ribu ton per tahun. Selama 4 tahun pengamatan,  arus barang 
yang keluar tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebanyak 15.867 ribu ton yang 
berasal dari arus barang keluar antar pulau di Indonesia sebanyak 10.949 
ribu ton dan keluar negeri (ekspor) sebesar 4.918 ribu ton. Arus barang 
keluar yang terendah terjadi pada tahun 2008.  Dari keenam provinsi di 
Sulawesi, hanya pelabuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara 
mengalami peningkatan arus barang keluar setiap tahun, sementara provinsi 
lainnya berfluktuasi. Proporsi arus barang keluar dengan menggunakan 
angkutan laut di Pulau Sulawesi terhadap nasional 2,68 persen per tahun, 
selebihnya 97,32 persen disumbang oleh pelabuhan di luar Sulawesi. Hal ini 
menunjukkan kontribusi pelabuhan di Sulawesi terhadap nasional  sangat 
kecil. 

Gambar  3.11 : Perkembangan  bongkar muat barang melalui pelabuhan 
                           di Pulau Sulawesi, 2007-2010

Sumber: BPS, Statistik Indonesia berbagai edisi

Selama periode 2007-2010, terjadi ketidakseimbangan antar arus barang 

yang masuk dan arus barang yang keluar di Pulau Sulawesi.  Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo menunjukkan arus barang yang 

masuk (impor) lebih banyak daripada arus barang yang keluar, sementara 

Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat mengalami arus barang keluar 

lebih besar daripada arus barang masuk.  Khusus Provinsi Sulawesi Tenggara, 

dua tahun pertama jumlah barang  masuk lebih besar daripada barang  
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keluar dan dua tahun berikutnya, arus barang  keluar lebih banyak daripada 

arus barang masuk. Volume barang yang keluar   sebagian besar dikontribusi 

oleh hasil tambang nikel. Mulai tahun 2010, terjadi peningkatan permintaan 

barang tambang nikel dari Negara luar sehingga perusahaan-perusahaan 

Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara juga berkembang pesat. Namun secara 

umum, Imbalance cargo  yang terjadi melalui pelabuhan yang ada di Pulau 

Sulawesi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain: (i)  hasil industri 

lokal sangat terbatas, (ii) pertimbangan efisiensi bagi perusahaan ekspor 

(eksporter) sehingga beberapa eksporter lebih memilih pelabuhan Tanjung 

Priok, dan Tanjung Perak dibandingkan dengan pelabuhan utama Makassar 

maupun Bitung. (iii) Pelabuhan di Pulau Jawa memiliki jaminan kepastian 

dan kecepatan angkut barang ke luar negeri.

Gambar 3.12: Imbalance Cargo per provinsi di Pulau Sulawesi, 2007-2011

Sumber: BPS- Statistik Indonesia berbagai edisi

Dari  empat pelabuhan utama di Indonesia, Pelabuhan Makassar 
menempati urutan terendah dalam arus bongkar muat barang selama 
periode 2007-2011. Pelabuhan Tanjung Priok menempati urutan tertinggi 
dengan kontribusi berkisar antara 65,77 persen  hingga 72,76 persen pada 
periode 2007-2011. Pada periode yang sama, Pelabuhan Makassar hanya 
berkontribusi pada kisaran 0,24  persen hingga 9,24 persen (2010) atau rata-
rata per tahun  2,15 persen. Rendahnya arus barang (bongkar muat) di 
Pelabuhan Makassar dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain; permintaan 
barang-barang baik antar pulau maupun luar negeri, efisiensi, sarana dan 
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prasarana, jaminan kepastian  pengangkutan barang, barang yang akan 
diangkut, dsb.  Arus barang  cukup bervariasi antara barang yang diangkut 
dan barang yang dibongkar.

Arus barang yang masuk melalui keempat pelabuhan utama lebih dominan 
daripada arus barang yang keluar baik antar pulau maupun arus barang dari 
dan ke luar negeri . Hal ini ditandai oleh rata-rata rasio bongkar barang dari 
total barang yang masuk melalui pelabuhan empat pelabuhan utama 
sebesar 0,63 persen, sementara rasio muat barang sebesar 0,37 persen. 
Posisi rasio bongkar barang yang melalui pelabuhan Makassar sebesar 0,04 
persen dari total barang yang masuk dan rasio impor sebesar 0,02 persen.

Gambar 3.13 : Arus bongkar muat barang melalui Pelabuhan Makassar
                          terendah dari tiga pelabuhan utama di Indonesia

Sumber: BPS, Statistik Perhubungan, 2011

Mobilitas penduduk  melalui pelabuhan di Pulau Sulawesi  mengalami 

peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2007, jumlah penumpang  baik yang 

berangkat maupun yang datang sebesar 5,7 juta orang meningkat menjadi 

7,3 juta orang pada tahun 2010. Selama 4 tahun, tingkat pertumbuhan 

jumlah penumpang di Pulau Sulawesi rata-rata  6 persen per tahun.  Jumlah 

penumpang yang berangkat dan datang melalui pelabuhan laut terbanyak di 

Sulawesi Tenggara meskipun pada  tahun 2010 menurun 5,33 persen  dari 

tahun 2009. Kemudian disusul oleh pelabuhan yang ada di Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7,63 persen per tahun. 

Tingginya jumlah penumpang melalui pelabuhan laut di Sulawesi Tenggara 

terutama disebabkan oleh daerah kepulauan sehingga  mobilitas 

penumpang lebih banyak menggunakan transportasi laut. 
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Gambar   3.14:  Jumlah Penumpang melalui pelabuhan laut terbanyak 
                            di Sulawesi Tenggara

Sumber: BPS-Daerah Dalam Angka Berbagai Edisi

Proporsi  arus petikemas melalui angkutan laut di Pulau Sulawesi terhadap  
wilayah pelabuhan PT.Pelindo IV  sebesar 69,32 persen rata-rata setiap 
tahun. Lima dari enam provinsi di Pulau Sulawesi merupakan wilayah 
pengelolaan PT.Pelindo IV  yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Dari kelima provinsi tersebut, 
Sulawesi Selatan menempati urutan tertinggi.  Tingginya arus petikemas di 
Sulawesi Selatan sebagian besar  berasal dari pelabuhan TPK Makassar. 
Meskipun arus petikemas lebih banyak melalui pelabuhan Makassar, TPK 
Makassar dan Parepare, namun kontribusinya terhadap wilayah PT.Pelindo 
IV cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008. 
Demikian halnya Sulawesi Utara, meskipun menempati urutan tertinggi 
kedua, namun kontribusinya terhadap wilayah Pelindo IV pada tahun 2011 
mengalami penurunan. Sementara provinsi lainnya  seperti Sulawesi 
Tenggara dan Gorontalo justru cenderung meningkat. Hal ini 
mengindikasikan ada peningkatan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tenggara. 
Tingginya proporsi arus petikemas di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi 
Selatan disebabkan oleh kehadiran terminal petikemas Makassar dan TPK 
Bitung. 
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Gambar  3.15:   Proporsi arus petikemas yang dikelola oleh PT.Pelindo dan 
Proporsi Pulau Sulawesi terhadap Total Arus Petikemas PT.Pelindo IV

Sumber: PT.Pelindo IV; Statistik Perhubungan, 2010

nSarana dan Prasarana Pelabuhan

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelabuhan  utama dan pengumpul 
di Pulau Sulawesi  bervariasi dan masih terbatas. Dari 7 jenis fasilitas 
kepelabuhanan, pelabuhan Makassar dan Parepare di Sulawesi Selatan lebih 
mendominasi dibandingkan dengan pelabuhan utama lainnya di Pulau 
Sulawesi kecuali untuk Darmaga. Luas darmaga  yang paling luas adalah 
pelabuhan Manado dan Bitung di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 5270 
M2. Kemudian disusul oleh Pelabuhan Makassar dan Parepare sebesar 3130 
M2. Sarana dan prasarana yang paling sedikit dimiliki adalah Pelabuhan 
Kendari Sulawesi Tenggara. Kesemua jenis fasilitas tersebut sangat 
mempengarui aktivitas angkutan laut baik dari aktivitas kunjungan kapal, 
aktivitas arus barang maupun mobilitas penduduk dan arus petikemas.
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Darmaga 

(M2)

Gudang 

(M2)

Lapangan 

(M2)

Kapal 

Tunda 

(Unit)

Kapal 

Pandu 

(Unit)

Pandu 

(org)

CC/LC 

(Uni)

TT/RS/SL 

(Unit)

Terminal 

Penumpang

(M2)

Sulawesi Selatan 

(Makassar, Parepare)

3130 24265 189000 4 3 8 7 14/4/1 5620

Sulawesi Utara (Bitung

dan Manado)

5270 20772 98300 2 1 5 3 6/3/1 2650

Sulawesi Tengah 

(Pantoloan dan Tolitoli)

2540 4756 23214 1 2 2 1 0/1/0 3000

Sulawesi Tenggara 

(Kendari)

270 1000 11350 3 4 800

Gorontalo 1915 1560 600 500

Total 13125 52353 322464 7 9 19 12570

Tabel 3.7:  Sarana dan prasarana  beberapa pelabuhan di Pulau Sulawesi, 2011

Sumber: PT.Pelindo IV Makassar

Beberapa  fasilitas dan peralatan lainnya  yang dapat menunjang aktivitas 
pelabuhan adalah kedalaman kolam, container yard, container freiht 
station, refffer plug, container crane, rubber typed grantries, reach stacker, 
chassis ukuran 20' dan 40', head treak dan forklift. Beberapa pelabuhan yang 
telah memiliki fasilitas dan peralatan tersebut  dengan jumlah yang cukup 
bervariasi. Untuk peralatan bongkar muat berupa CC/LC dan TT/RS/SL hanya 
dimiliki oleh pelabuhan utama di wilayah Sulawesi (Makassar, Bitung, dan 
Pantoloan).

nAnggaran

Realisasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur perhubungan laut di 
Pulau Sulawesi sangat kecil. Realisasi anggaran infrastruktur perhubungan  
laut di Pulau Sulawesi rata-rata 1,6 triliun per tahun selama periode 2007-
2011 termasuk didalamnya anggaran untuk transportasi laut. Dari jumlah 
tersebut sebesar 34,82 persen teralokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, 24,28 
persen  teralokasi di Provinsi Sulawesi Utara, dan selebihnya terdistribusi 
pada keempat provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Pada periode yang sama, 
proporsi alokasi anggaran Pulau Sulawesi terhadap nasional  juga sangat 
rendah hanya rata-rata 11,15 persen per tahun. Dari keenam provinsi, 
proporsi alokasi anggaran terbesar terdapat di Sulawesi Selatan dengan rata-
rata 3,93 persen dan Sulawesi Utara sebesar 2,74 persen. Kecilnya alokasi 
anggaran ke Pulau Sulawesi untuk pengembangan Infrastruktur pelabuhan 
laut sangat mempengaruhi capaian kinerja perhubungan.
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Gambar  3.16:  Realisasi  dan Proporsi Anggaran Perhubungan Pulau Sulawesi 
                            terhadap Nasional

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2011

3.  Masalah dan Tantangan Pembangunan Transportasi Perhubungan 

Laut

Kinerja angkutan laut di Pulau Sulawesi cukup baik, namun beberapa 
pelabuhan di Pulau Sulawesi baik yang diusahakan maupun yang tidak 
diusahakan mengalami permasalahan dan tantangan yang  cukup berat. 
Berikut ini dijelaskan sejumlah permasalahan dan tantangan yang dimaksud 
yaitu:

n Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut  belum memadai

Semua pelabuhan mengalami permasalahan seperti panjang darmaga, luas 
lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, dan luas terminal 
penumpang. Fasilitas yang kurang memadai dapat mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pergerakan penduduk, arus 
bongkar muat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 
Seperti kasus Di Sulawesi Utara, ada tiga kabupaten kepulauan dimana 
mobilitas penduduk dan kebutuhan bahan pokoknya tidak berjalan 
lancar/tidak berkesinambungan. Pelabuhan Bitung dengan keterbatasan 
panjang dermaga dan luas lapangan penampungan menyebabkan kapal 
antrian untuk tambat dan waktu tunggu menjadi lebih lama yang 
berimplikasi terhadap biaya. Kasus yang sama terjadai pada pelabuhan 
Makassar.
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Demikian halnya dengan kasus Pelabuhan Manado, 40% fasilitas 
kepelabuhan tidak memadai, diperburuk dengan pendeknya dermaga dan 
dangkalnya kolam pelabuhan. Pelayanan penumpang tidak maksimal, dan 
rencana pengembangan/master plan tidak ada karena posisinya sebagai 
pelabuhan bernilai kesejarahan sehingga tidak didesain sebagai pelabuhan 
penumpang, jadi cenderung hanya memaksimalkan fasilitas yang ada, tanpa 
ada upaya pengembangan. Bahkan pelabuhan Manado sekaligus juga 
dimanfaatkan sebagai tempat pendaratan ikan (TPI), sehingga sering terjadi 
konflik antara pengelola pelabuhan dengan pemerintah daerah, terkait 
dengan jasa kepelabuhanan tersebut.

Akibat keterbatasan sarana dan prasarana di Sulawesi Utara, maka intensitas 
kunjungan kapal dengan kapasitas besar, seperti Kapal PELNI ke tiga 
kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara tergolong rendah, karena hanya 
berlabuh sekali dalam dua minggu sehingga terjadi penumpukan 
penumpang akibat luasan terminal penumpang kurang memadai. Kondisi 
yang sama dengan keberadaan pelabuhan di Sulawesi Barat. Beberapa 
pelabuhan non-komersial di Sulawesi Barat belum memiliki  fasilitas 
dermaga, alat bongkar muat, gudang, dsb. Sebanyak 15  pelabuhan dengan 
status non-komersial, hanya 8 yang  memiliki dermaga (diantaranya 
Pelabuhan Polewali, Majene, Mamuju, Belang-belang, Pasang Kayu, dsb). 
Akibat dari keterbatasan fasilitas, beberapa pelabuhan tidak berfungsi 
secara maksimal seperti pelabuhan Mamuju dan bahkan ada beberapa 
pelabuhan yang kemungkinannya ditutup. Di Sulawesi Tenggara terutama 
pelabuhan Kota Kendari, fasilitas pelabuhan terrendah diantara sekian 
banyak pelabuhan utama di Pulau Sulawesi. Beberapa pelabuhan kecil antar 
pulau juga memiliki fasilitas yang kurang memadai. 

nDukungan Kebijakan Pemerintah dan Daerah termasuk keterbatasan    
penganggaran

nPeran infrastruktur pelabuhan laut belum optimal dalam mendorong 
perekonomian di Pulau Sulawesi. Hal ini disebabkan oleh  keterbatasan 
dukungan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah, salah satu 
diantaranya adalah keterbatasan anggaran. Selain itu, kendalan birokrasi, 
proses perijinan, serta biaya pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di 
KTI yang cukup besar.  Kebijakan nasional tentang kepelabuhanan, yang 
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menetapkan pelabuhan ekspor harus melalui Tanjung Perak Surabaya dan 
Tanjung Priok Jakarta, menyebabkan biaya angkutan ekspor berlibat-ganda. 
Hal ini diperburuk dengan kecenderungan tidak bekerjanya mekanisme 
pasar secara baik dalam aktivitas angkutan barang dari dan ke kedua 
pelabuhan ekspor nasional tersebut.

nImbalance Cargo

Secara umum, arus bongkar muat barang di Pulau Sulawesi semakin tinggi 
seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah, 
namun semua pelabuhan termasuk pelabuhan utama mengalami imbalance 
cargo yang cukup besar. Pada umumnya, volume barang yang dibongkar baik 
dalam bentuk kargo maupun container lebih besar dibandingkan dengan 
volume yang dimuat dari pelabuhan tersebut. Kondisi ini terjadi terutama 
pada perdagangan barang antar pulau di Indonesia. Namun beberapa  
daerah sebagai penghasil tambang seperti Sulawesi Utara, sebagian 
pelabuhannya mencatat arus barang keluar (ekspor) lebih banyak daripada 
barang bongkar. 

Ada beberapa faktor  penyebab imbalance cargo antara lain: (i) Pada 
umumnya aktivitas ekonomi belum berkembang di daerah, infrastruktur 
jalan dan fasilitas pelabuhan lainnya yang belum memadai. Permasalahan ini 
hampir semua terjadi pada pelabuhan di Pulau Sulawesi termasuk 
pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan. 
Kasus di Sulawesi Tengah, volume barang yang dimuat keluar daerah hanya 
sekitar 30-40% dari volume bongkar. Kasus yang sama terjadi pada 
pelabuhan Belang-Belang di Sulawesi Barat.  (ii) Di Kota Makassar dan 
beberapa pelabuhan utama lainnya, volume barang dan jasa yang diangkut 
masih berskala kecil sehingga membutuhkan waktu tunggu kapal di 
pelabuhan relative lama, pada saat yang sama biaya yang harus dikeluarkan 
oleh kapal relative besar kurang lebih Rp 100 juta per hari. Akibatnya, banyak 
perusahaan yang tidak memilih pelabuhan Makassar sebagai jalur langsung 
ke luar negeri. Alternatifnya  perusahaan mengirim langsung ke Surabaya 
dan Jakarta karena pertimbangan waktu tunggu yang sangat singkat 
(efisiensi) dan sudah ada jaminan kepastian kapal berangkat. Contoh 
pengusaha yang mengangkut barangnya dari pelabuhan Ambon, Pelabuhan 
Sorong, Merauke, dll  tidak singgah ke Makassar tapi langsung  ke Surabaya 
dan Jakarta. 
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Untuk memaksimalkan fungsi Pelabuhan Makassar sebagai jalur 
perdagangan barang-barang ekspor, alternatifnya adalah pengembangan 
industri ekspor di Sulawesi diperbanyak melalui jalur pemindahan industri 
dari Pulau Jawa ke Makassar. Dengan demikian, industri tidak lagi berfokus 
atau terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. 

nPembebasan Lahan dan Keterbatasan lahan

Beberapa daerah yang melakukan perluasan pelabuhan laut, namun 
seringkali diperhadapkan pada permasalahan pembebasan lahan. Misalnya 
kasus Perluasan Pelabuhan Belang-Belang di Mamuju sampai saat ini masih 
terkendala oleh pembebasan lahan.  Menurut taksiran pemerintah, harga 
tanah/lahan di area pembangunan pelabuhan hanya sekitar Rp 50.000 per 

2M , namun masyarakat sekitar meminta ganti rugi lahan sebesar Rp 300.000 
2per M . Jika kata sepakat sulit dicapai, pemerintah akan mengarahkan 

kebijakannya pada reklamasi pantai. Kasus lain seperti Pengembangan 
pelabuhan  Sukarno di Makassar, pengembangan pelabuhan Gorontalo,  
Pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara 
terkendala karena keberadaan hutan Mangrove. Keterbatasan lahan dan 
sulitnya pembebasan lahan maka kebijakan yang umumnya ditempuh oleh 
pemerintah daerah adalah reklamasi pantai.

4. Analisis Kebutuhan dan Rencana Pengembangan 

Berdasarkan  kondisi infrastruktur perhubungan laut yang ada saat ini, masih 
dibutuhkan sejumlah kebijakan dan program pengembangan dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rencana pengembangan 
infrastruktur di Pulau Sulawesi bervariasi antar provinsi sesuai dengan 
kebutuhan  wilayah masing-masing. Adapun rencana pengembangan 
infrastruktur perhubungan laut untuk masing-masing provinsi sebagai 
berikut:

nRencana Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Laut di Sulawesi 
Selatan

Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi disekitar 
kawasan Makassar, maka kebutuhan pengembangan infrastruktur laut 
menjadi semakin penting. Kondisi Infrastruktur pelabuhan laut Makassar 
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yang ada saat ini telah menghadapi sejumlah permasalahan terutama 
terkait dengan panjang dermaga, perubahan bentuk pantai akibat 
pembangunan reklamasi pantai, dan sebagainya. Untuk itu, maka rencana 
pengembangan pelabuhan MNP diprediksikan mampu mengatasi 
permasalahan tersebut dan sekaligus dapat lebih meningkatkan  aktivitas 
ekonomi tidak hanya di sekitar wilayah Makassar tetapi juga antar pulau baik 
di Sulawesi maupun di luar Sulawesi yang selanjutnya akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.  

Secara detail, terdapat beberapa rencana pengembangan Infrastruktur 
pelabuhan laut di Sulawesi Selatan yaitu (i) rencana jangka menengah adalah 
Pembangunan Makassar New Port  (MNP) dengan luas mencapai 157 Ha 
yang berlokasi di sekitar Pautere. Rencana pengembangannya terdiri atas 
zona petikemas internasional dengan luas 53,Ha dan kapasitas per tahun 
sebesar 3.672.000 Teus; Zona Petikemas Nasional seluas 34,1 Ha dengan 
kapasitas per tahun 1.468.800 Teus; Zona Lini II seluas 17 Ha dengan 
kapasitas per tahun 1.814.400 teus; Zona lini III seluas 17.2 Ha dengan 
kapasitas 1.036.800 per tahun; Zona Pergudangan seluas 9,4 Ha; dan Zona 
Perkantoran seluas 4,3 Ha.  Rencana pemindahan terminal penumpang di 
Kabupaten Takalar merupakan salah satu program MNP. (ii) rencana jangka 
pendek adalah penambahan panjang dermaga  Sukarno di bagian selatan 
sepanjang 150 meter lebar 30 meter. (iii) rencana pengembangan pelabuhan 
Parepare. (iv) rencana pengembangan pelabuhan dibawah pengelolaan 
pemerintah provinsi dan instansi vertikal.

Kendala yang dihadapi oleh rencana pembangunan MNP  terutama terkait 
dengan anggaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari focus Group 
Discussion (FGD), biaya pembangunan MNP membutuhkan anggaran sekitar 
Rp 6 triliun. Kendala lainnya adalah proses perizinan yang terlalu panjang 
dan pembebasan lahan. Dengan demikian, agar rencana MNP dapat 
terwujud maka dibutuhkan proses perizinan yang sederhana, dukungan 
anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun dari investor dan 
dukungan pemerintah daerah setempat dalam hal pembebasan lahan.

Rencana Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Laut di Sulawesi   
n

Barat

Berdasarkan capaian kinerja aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat dan 
permasalahan yang dihadapi, kebutuhan untuk pengembangan pelabuhan 
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Belang-Belang sangat dibutuhkan dengan alasan bahwa pelabuhan Belang-
Belang disamping merupakan pelabuhan utama di Sulawesi Barat juga 
pelabuhan ini dapat menghubungkan antar pulau di Luar Sulawesi seperti 
menghubungkan antar Sulawesi Barat dengan Surabaya, Kalimantan dan  
Makassar. Dengan demikian, pembangunan pelabuhan utama Belang-
Belang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi terutama di 
Sulawesi barat.  Akan tetapi dalam rencana pengembangannya belum 
dicantumkan perkiraan biaya yang dibutuhkan termasuk biaya pengelolaan 
dan pemeliharaan ( O & M). Dengan mencermati besaran alokasi anggaran 
pengembangan perhubungan ke masing-masing provinsi di Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat  memperoleh alokasi anggaran yang paling kecil 
sedikit lebih tinggi dari Gorontalo. Oleh karena itu, mengingat pentingnya 
kehadiran pelabuhan Belang-Belang, diperlukan dukungan anggaran yang 
lebih besar kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan dukungan dari 
masyarakat terkait dengan pembebasan lahan serta  pembangunan industry 
kelapa sawit di Mamuju Utara untuk mendukung kegiatan arus barang baik 
antar pulau maupun antar Negara. 

nRencana Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Laut Sulawesi Utara

Berdasarkan kondisi geografis Sulawesi Utara yang terdiri atas kurang lebih 
100 pulau-pulau kecil, maka  rencana pengembangan pelabuhan utama 
Bitung dan Manado dan beberapa pengembangan Infrastruktur pelabuhan 
pulau-pulau kecil sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan antara lain: (i) 
Pelabuhan Bitung merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, 
terhubung langsung dengan wilayah Asia Timur dan Asia Pasifik. Kondisi 
geografis tersebut menyebabkan Pelabuhan Bitung   diangkat sebagai 
pelabuhan internasional sebagai pintu gerbang laut di Kawasan Timur 
Indonesia  yang melayani kegiatan perdagangan luar negeri. Hal yang sama 
untuk pengembangan pelabuhan Kelas IV Manado, lebih difokuskan pada 
pelayanan transportasi untuk melayani mobilitas penduduk beserta barang-
barang kebutuhan pokok  antara pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi Utara 
dan Maluku Utara dengan Sulawesi Utara daratan, khususnya di Manado. (ii) 
pengembangan pelabuhan pulau-pulau kecil untuk melayani lalu lintas 
barang dan manusia ke pulau-pulau yang tersebar di wilayah Sulawesi Utara 
dan Maluku Utara. (iii) kemudahan akses dan mobilitas komoditas 
perikanan, perkebunan dan hortikultura sebagai sumber utama 

90



pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, terutama untuk mendukung 58 
buah indutsri perikanan di Kota Bitung. Selain itu mendukung industri 
kopra/kelapa, empat diantaranya merupakan industri berskala besar, 
dimana 50% bahan bakunya berasal dari luar Sulawesi Utara, sehingga 
transportasi laut bukan hanya terkait dengan angkutan barang/output 
barang jadi, juga terkait dengan angkutan bahan baku industri perikanan dan 
perkebunan di Sulawesi Utara.

Dengan demikian, secara garis besar, terdapat tiga rencana pembangunan 
infrastruktur pelabuhan laut di Sulawesi Utara terdiri atas dua hal yaitu, (i) 
rencana pengembangan infrastruktur pelabuhan laut yang dikelola oleh 
Pelindo IV, dan (ii) rencana pengembangan infrastruktur  perhubungan laut 
oleh pemerintah daerah setempat. Untuk wilayah Pelindo IV, 
pengembangan infrastruktur pelabuhan laut utama Bitung dan pelabuhan  
pengumpul Manado.  Pengembangan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan 
internasional yang diarahkan untuk melayani kegiatan ekspor impor di 
Kawasan Timur Indonesia. Rencana pengembangan pelabuhan Bitung 
meliputi pengembangan petikemas, dermaga 3.679 M2, daya tampung  
sebesar 4.463.400 (teus/tahun); luas CY 503.342,47 M2; capacity Container 
Yard 14.878; container crane (CC) sebanyak 24; dan RTG sebanyak 84 
(Masterplan Pengembangan Pelabuhan Bitung), pengembangan sarana dan 
prasarana pendukung, seperti pembebasan lahan, kelistrikan, dan kapal 
parker. Pengembangan Pelabuhan Manado meliputi penambahan terminal 
dan dermaga sepanjang 200 meter. Pada dermaga dan terminal yang lama 
dipersiapkan master-plan untuk pengembangan sebagai kawasan marine, 
dengan memanfaatkannya sebagai dermaga wisata, hotel, convention hall, 
dan segala fasilitas untuk mendukung tourism activity.

nRencana Pengembangan Infrastruktur pelabuhan Laut di Provinsi 
Gorontalo

Mencermati perkembangan arus kunjungan kapal, arus barang, arus 
petikemas dan arus penumpang yang cenderung meningkat setiap tahun 
menandakan bahwa perputaran roda perekonomian di Provinsi Gorontalo 
cukup berkembang.  Hal itu berarti disamping kegiatan ekonomi bergerak di 
Gorontalo yang mengundang kunjungan kapal dan arus barang masuk lebih 
banyak, juga permintaan barang (komoditas) dari luar Gorontalo yang 
cenderung meningkat misalnya jagung.  Oleh karena itu, untuk lebih 
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meningkatkan kegiatan ekonomi, maka perlu ada pengembangan 
infrastruktur pelabuhan laut di Provinsi Gorontalo dengan tetap 
memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki.

nTerkait dengan hal itu, maka rencana pengembangan pelabuhan laut di 
Provinsi Gorontalo terdiri atas tiga yaitu: (i) Rencana Pengembangan 
Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan internasional di Kabupaten 
Gorontalo Utara, (ii) Pengembangan Pelabuhan Kwandang, dan (iii)    
Pengembangan Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Bumbulan Marisa.  
Rencana pengembangan pelabuhan Anggrek diarahkan untuk melayani 
kegiatan ekspor komoditi/angkutan komoditi dalam rangka pengembangan 
kawasan industri di daerah tersebut. Hal ini didukung oleh letak strategis 
pelabuhan ini yang berada pada ALKI-II, dan didukung oleh fasilitas dan 
kedalaman pelabuhan yang memadai. Pengembangan Pelabuhan 
Kwandang sebagai angkutan penumpang yang bernilai sejarah, hubungan 
kekerabatan masyarakat Gorontalo dengan Tarakan di Kaltim, Buol dan 
Tolitoli di Sulawesi Tengah, serta Amuran di Sulawesi Utara.

Pengembangan Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Bumbulan Marisa 
diarahkan untuk melayani mobilitas penduduk yang memiliki hubungan 
kekerabatan/sejarah dengan daerah-daerah di Teluk Tomini, baik Sulawesi 
Tengah maupun dengan Sulawesi Utara. Khusus untuk Pelabuhan Gorontalo, 
meskipun dengan permasalahan posisi yang tidak mendukung untuk 
pengembangannya, tetapi faktanya demand-nya sangat tinggi. 
Pengembangan Pelabuhan Gorontalo dalam jangka pendek dan menengah 
adalah peningkatan status pelabuhan kelas empat menjadi pelabuhan kelas 
tiga, antara lain dengan peningkatan fasilitas/alat bongkar-muat, 
peningkatan kapasitas SDM, penambahan panjang dermaga, penambahan 
lapangan penumpukan. Untuk mewujudkan rencana tersebut, perlu 
dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan  kebijakan penganggaran 
dari pemerintah, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat.  

nRencana Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Laut Sulawesi 
Tenggara 

Pengembangan infrastruktur  pelabuhan laut di Sulawesi Tenggara terutama 
pelabuhan Kendari yang saat ini  memiliki dermaga yang cukup pendek dan 

92



fasilitas dan peralatan bongkar muat barang yang masih terbatas.  
Pelabuhan Kendari merupakan pelabuhan yang menghubungkan Konawe, 
Unaha, Kolaka Utara, Surabaya, Jakarta dan Cina.  Itu berarti pelabuhan 
Kendari tidak hanya menghubungkan antar pulau di Sulawesi Utara tetapi 
juga  antar pulau di Indonesia bahkan antar Negara seperti Cina. Oleh karena 
itu, di Sulawesi Tenggara pengembangan pelabuhan Kota Kendari menjadi 
skala prioritas. Meskipun  beberapa pelabuhan lainnya perlu penambahan 
peralatan bongkar muat terutama pelabuhan seperti pelabuhan Konawe 
Utara, pelabuhan Kolaka, dan Pelabuhan Kota Bau-Bau yang selama ini 
memperlihatkan kinerja arus bongkar muat barang yang cukup besar 
terutama hasil tambang seperti nikel. Ketersediaan dukungan anggaran dan 
dukungan masyarakat sangat didambakan untuk mewujudkan rencana 
pengembangan infrastruktur pelabuhan laut di Sulawesi Tenggara.

nRencana Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Laut Sulawesi 
Tengah

Sulawesi Tengah memiliki pelabuhan sebanyak 14 unit yang terdiri dari 1 unit 
pelabuhan utama dan 13 unit pelabuhan pengumpul. Berdasarkan jenis 
kunjungan kapal, kapal yang tambat melalui pelabuhan Pantoloan adalah 
kapal penumpang, kapal petikemas, dan kapal barang.  Hal ini 
mengindikasikan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan seperti  
terminal penumpang, alat bongkar muat barang, pergudangan, dermaga  
sangat dibutuhkan. Kondisi sarana dan prasarana saat ini masih sangat 
terbatas. Barang  yang dibongkar melalui pelabuhan Pantoloan dan Toli-Toli  
pada umumnya dalam bentuk kargo berupa beras dan semen, sementara 
dalam bentuk kontainer berupa bahan bangunan, plastik, kebutuhan bahan 
pokok, dan kebutuhan rumahtangga lainnya. Sementara barang yang dimuat 
berupa biji kakao dan batang kelapa. Semua kapal kontainer yang datang dan 
pergi  hanya dari dan ke pelabuhan Surabaya.  Rencana pengembangan 
pelabuhan Pantoloan meliputi perpanjangan dermaga sebesar 170 x 35 M 
menurut APBN, rencana perpanjangan dermaga dan trestle (60x25M), dan 
rencana pembebasan lahan  70.000 M2. 
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5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelabuhan laut memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah melalui berbagai aktivitas kepelabuhanan seperti  
arus kunjungan kapal,  arus barang, petikemas, dan arus penumpang. Di 
Pulau Sulawesi, aktivitas pelabuhan seperti arus kunjungan kapal, arus 
barang, arus penumpang, dan arus petikemas cukup berkembang dan 
bervariasi antar provinsi. Namun demikian, posisi pulau Sulawesi masih 
lebih rendah dari tiga pulau besar di Indonesia yaitu pulau Jawa, Sumatera 
dan Kalimantan. Dilihat dari aktivitas bongkar muat,  pada umumnya 
pelabuhan di pulau Sulawesi mencatat arus bongkar barang lebih rendah 
daripada arus muat (imbalance cargo). Arus bongkar muat barang melalui 
pelabuhan laut di Sulawesi masih didominasi oleh perdagangan antar pulau 
di Indonesia dibandingkan dengan perdagangan luar negeri. Untuk lebih 
meningkatkan aktivitas kepelabuhanan di pulau Sulawesi, beberapa 
rekomendasi kebijakan antara lain: (i) perlu konsolidasi cargo untuk 
meningkatkan efisiensi, (ii) pengembangan industri ekspor sesuai dengan 
potensi sumber daya  daerah seperti pembangunan industri kelapa sawit di 
Sulawesi Barat (Mamuju Utara).

Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan kinerja aktivitas kepelabuhanan 
yang terbaik diantara provinsi lain di Pulau Sulawesi. Hal ini didukung oleh 
sarana dan prasarana pelabuhan yang lebih lengkap terutama pelabuhan 
Makassar dan pelabuhan Petikemas Makassar. Urutan terbaik kedua adalah 
pelabuhan utama Bitung di Sulawesi Utara. Pelabuhan Bitung telah 
dipersiapkan sebagai pelabuhan internasional dan menjadi pintu gerbang 
laut  di Kawasan Timur Indonesia. Namun secara umum, sarana dan 
prasarana pelabuhan laut di Sulawesi Selatan masih sangat terbatas 
terutama pelabuhan laut dibawa pengelolaan pemerintah daerah. Hal ini 
diperburuk oleh ketersediaan anggaran yang sangat terbatas pula. Alokasi 
anggaran untuk pengembangan pelabuhan termasuk pelabuhan laut di 
pulau Sulawesi sangat kecil. Alokasi anggaran terbesar terdapat di Provinsi 
Sulawesi Selatan, sementara provinsi lainnya  relatif kecil. Beberapa catatan 
rekomendasi antara lain; (i) alokasi anggaran untuk peningkatan pelabuhan 
laut pulau Sulawesi harus ditingkatkan; (ii) dukungan kebijakan pemerintah 
daerah ditingkatkan terutama terkait dengan pembangunan fisik 
pelabuhan, (iii) dukungan masyarakat terutama terkait dengan pembebasan 
lahan.
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C. Infrastruktur Kelistrikan Pulau Sulawesi

Mahyuddin

1. Pendahuluan dan Urgensi

Pembangunan infrastruktur listrik memiliki arti penting bagi pembangunan 
ekonomi suatu wilayah. Energi listrik diperlukan oleh seluruh sektor 
produksi dan seluruh lapisan masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun 
di perkotaan. Infrastruktur listrik selain digunakan sebagai sumber energi 
untuk berbagai keperluan rumah tangga, listrik juga menjadi faktor produksi 
esensial dalam kegiatan produksi di berbagai bidang. Dengan demikian, 
energi listrik merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan dasar 
masyarakat dan memiliki peran penting sebagai pengungkit dan pendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Sebagai kebutuhan dasar dan faktor produksi, kebutuhan energi listrik akan 
terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan 
pertumbuhan ekonomi. Pada tingkat rumah tangga, peningkatan 
permintaan energi listrik, selain terkait jumlah rumah tangga yang terus 
tumbuh juga disebabkan oleh semakin beragamnya kebutuhan rumah 
tangga yang memerlukan energi listrik. Sedangkan pertumbuhan 
permintaan energi listrik pada sektor bisnis, terkait dengan semakin 
beragamnya kegiatan produksi dan skala produksi berbagai bisnis yang terus 
tumbuh. 

Peningkatan kebutuhan energi listrik di tanah air yang terus tumbuh 
merupakan tantangan yang tidak ringan bagi pemerintah dalam 
menyediakan energi listrik bagi masyarakat. Tantangan tersebut selain 
terkait jumlah penduduk yang besar, juga terkait wilayah yang luas serta 
konsentrasi penduduk yang tersebar sehingga jaringan distribusi listrik 
belum mampu mengajngkau seluruh wilayah pemukiman di tanah air. Pada 
tahun 2011, rasio elektirifikasi di Indonesia baru mencapai 72,9%, yang 
berarti masih terdapat sekitar 27,1% rumah tangga di Indonesia yang belum 
menikmati energi listrik. Selai itu, jaringan transmisi listrik di tanah air juga 
belum mampu menjangkau seluruh wilayah desa yang ada. Tahun 2011 

(P3KM Universitas Hasanuddin)
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tingkat desa berlistrik di Indonesia baru mencapai 96,02%, yang berarti 
masih terdapat sekitar 3,98% desa yang dikategorikan sebagai daerah 
“remote area”, yakni daerah-daerah yang masih terisolir dari jaringan 

Gambar 3.17: Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistik di Pulau Sulawesi, 2011 

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

Mengacu pada indikator tingkat elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, 
memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan kelistrikan di pulau Sulawesi, 
tampaknya memiliki tantangan yang lebih besar lagi dibandingkan rata-rata 
nasional. Pada tahun 2011 rata-rata tingkat elektrifikasi di Pulau Sulawesi 
sebesar 70,51 persen. Bahkan di Provinsi Sulawesi Barat rasio 
elektrifikasinya hanya sekitar 53,78 persen dan Sulawesi Tenggara sekitar 
55,18%. Selain itu seluruh provinsi di Pulau Sulawesi juga memiliki rasio desa 
berlistrik yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Wilayah Provinsi 
Sulawesi Barat merupakan daerah di pula Sulawesi yang memiliki rasio desa 
berlistrik paling rendah yakni sekitar 65,18% dan Sulawesi Tenggara sekitar 
73,42%. 

Pulau Sulawesi merupakan salah satu bagian wilayah NKRI yang penting. 
Wilayah ini merupakan salah satu simpul jejaring dalam sistem transportasi 
dan perdagangan nasional yang menghubungkan wilayah KBI dan wilayah 
KTI secara umum. Pada tahun 2012, Pula Sulawesi dihuni penduduk sekitar 
16,2 juta jiwa (6,82% dari penduduk nasional), di mana setengah 
penduduknya (49,6%) terkonsentrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun 
pulau Sulawesi hanya berkontribusi sekitar 4,98% terhadap PDB nasional 
pada tahun 2012, namun wilayah ini dikenal memiliki akselerasi 
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perekonomian yang tinggi. Selama kurun waktu 2004-2012, perekonomian 
wilayah ini tumbuh sekitar 9,59% per tahun lebih tinggi dari prtumbuhan 
ekonomi nasional yang tumbuh hanya sekitar 5,77% dalam periode yang 
sama.

Rendahnya indikator kinerja pembangunan infrastruktur listrik di pulau 
Sulawesi dibandingkan rata-rata nasional, serta tingginya akselerasi 
pembangunan daerah ini, mengisyaratkan pentingnya memacu 
pembangunan infrastruktur listrik pulau Sulawesi. Pentingnya memacu 
pembangunan infrastruktur listrik di daerah ini, tidak hanya untuk mengejar 
ketertinggalannya dalam memenuhi kebutuhan dasar energi listrik bagi 
masyarakat, tetapi juga untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 
daerah ini.

Dalam rangka membangun infrastruktur listrik di Pulau Sulawesi ke depan, 
adalah penting untuk memahami kondisi infrastruktur listrik yang sudah ada 
baik dari sisi supply maupun dari sisi demand serta masalah dan tantangan 
yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur listrik. Dari sisi supply, 
karakteristik penyediaan energi listrik diarakan untuk memahami hal-hal 
seperti jenis pembangkit, kapasitas dan produksinya, baik yang diproduksi 
PLN maupun produksi Swasta, jaringan distribusi dan lain-lain. Pada sisi 
permintaan, diarahkan untuk mengkaji sebaran permintaan energi listrik 
menurt wilayah dan menurut kelompok pelanggan, jumlah energi listrik 
terjual, tingkat pemadaman dan lain sebagainya. Dengan memahami hal 
tersebut diharapkan arah pembangunan infrastruktur listrik di daerah dapat 
ditentukan secara tetap dalam rangka memuhi kebutuhan energi 
masyarakat yang sekaligus mampu menjaga momentum pertumbuhan di 
daerah ini. 

2. Gambaran Kondisi Kelistrikan Pulau Sulawesi
  
nKapasitas Pembangkit Listrik di Pulau Sulawesi

Sistem kelistrikan di Pulau Sulawesi dibagi atas dua wilayah pengelolaan, 
yakni Wilayah SULTANBATARA yang melayani Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Barat dan Sulawesi Tenggara dan wilayah SULUTTENGGO melayani 
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Secara total, kapasitas 
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terpasang dari pembangkit listrik di Pulau Sulawesi pada tahun 2011 sebesar 
1.590,71 MW dengan rincian sebesar 998,15 MW (62,75 persen) berada di 
wilayah SULTANBATARA dan sebesar 592,56 MW (37,25 persen) berada di 
wilayah SULUTTENGGO. Selama periode 2007-2011, kapasitas terpasang 
pembangkit listrik pulau Sulawesi tumbuh sekitar 8,32 persen per tahun dan 
daya mampu tumbuh sekitar 9,72 persen per tahun. Kapasitas terpasang 
pembangkit listrik di wilayah pengelolaan SULTANBATARA tumbuh sekitar 
8,85 persen per tahun, sedangkan wilayah SULUTTENGGO hanya tumbuh 
sekitar 7,60 persen. Peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik di 
Pulau Sulawesi ini, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah 
pembangkit listrik, baik yang dibangun oleh PLN, maupun yang dibangun 
oleh swasta. Pada tahun 2011 jumlah pembangkit listrik di Pulau Sulawesi 
berjumlah 1002 unit. 

Gambar 3.18: Perkembangan kapasitas terpasang menurut jenis pembangkit 
                         listrik dan sebarannya menurut provinsi di Pulau Sulawesi 
                         (dalam MW)

Sumber: Diolah dari Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA 
              dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

Penyediaan energi listrik di Pulau Sulawesi masih bertumpu pada 
pembangkit PLTD. Dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Pulau 
Sulawesi, sekitar 57,10 persen berasal dari pembangkit PLTD, kemudian 
sekitar 20,0 persen berasal dari pembangkit PLTG dan 15,5 persen berasal 
dari pembangkit tenaga air termasuk tenaga hidro mikro (PLTA/PLTM). 
Sisanya sekitar 7,5 persen berasal dari pembangkit lainnya seperti dari 
tenaga uap, batubara serta dari tenaga panas bumi dan tenaga surya. 
Bahkan di wilayah SULUTTENGGO, kapasitas terpasang pembangkit PLTD 
mencapai sekitar 72,0 persen dari total kapasitas terpasang pembangkit 
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listrik di wilayah tersebut. Dominannya PLTD dalam membangkitkan energi 
listrik berimplikasi terhadap tingginya biaya operasional, mengingat 
pembangkit ini boros dalam penggunaan BBM yang saat ini harganya 
semakin mahal. Namun disisi lain PLTD, juga sering dianggap sebagai 
pembangkit yang fleksibel, karena memiliki waktu start-up yang singkat 
sehingga dapat digunakan pada beban puncak.   Selain itu, pembangkit PLTD 
memiliki biaya investasi yang relatif kecil dibandingkan pembangkit lainnya 
seperti PLTA atau PLTG.

Tabel 3.8:Kapasitas Terpasang, Daya Mampu dan Beban Puncak Pembangkit 
                 Listrik Pulau Sulawesi (dalam Mega Wat).

Wilayah Kerja PLN

Neraca Daya Tahun 2011 (MW)
Rata-rata Pertumbuhan 

2007-2011 (%) Rasio 

Kapasitas*

Cadangan 

(MW) **Kapasitas 

Terpasang

Daya 

Mampu

Beban 

Puncak

Kapasitas

Terpasang

Daya 

Mampu

Beban 

Puncak

SULTANBATARA 998.15 846.19 776.17 8.85 8.06 9.29 0.85 70.03

Sulawesi Selatan 815.07 712.70 676.04 7.74 6.98 9.13 0.87 36.66

Sulawesi Barat 5.27 3.48 2.49 18.56 11.88 16.30 0.66 0.99

Sulawesi Tenggara 177.81 130.02 97.64 14.91 15.67 10.69 0.73 32.38

SULUTENGGO 592.56 482.04 354.52 7.60 13.49 7.32 0.81 127.53

Sulawesi Utara 291.16 269.55 187.57 5.72 14.65 6.75 0.93 81.98

Sulawesi Tengah 217.54 159.00 116.11 9.82 18.15 11.60 0.73 42.89

Gorontalo 83.86 53.50 50.84 10.92 10.46 10.83 0.64 2.67

PULAU SULAWESI 1,590.71 1,328.24 1,130.68 8.32 9.72 8.49 0.83 197.55

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011
Keterangan :*   = Indeks yang mengukur rasio antara daya mampu dan kapasitas terpasang
                      ** = Cadangan diukur dari selisih antara daya mampu dengan beban puncak

Kondisi pembangkit listrik di Pulau Sulawesi sebagian diantaranya tidak 
dapat dioperasikan pada kapasitas penuh, yang diindikasikan dari rasio 
antara daya mampu dengan kapasitas terpasangnya dengan nilai indeks 
sebesar 0,83, yang berarti bahwa daya mampu pembangkit listrik dalam 
memproduksi energi listrik di Pulau Sulawesi hanya sekitar 83 persen dari 
kapasitas terpasangnya. Pada tahun 2011, indeks rasio kapasitas 
pembangkit listrik yang paling rendah ditempati oleh Sulawesi Barat dan 
Gorontalo, dengan nilai indeks masing-masing 0,66 dan 0,64. Rendahnya 
indeks rasio kapasitas di Sulawesi Barat dan Gorontalo disebabkan karena 
kedua daerah ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada 
pembangkit PLTD yang sebagian besar diantaranya sudah berumur tua, 
diatas sepuluh tahun. 

nPertumbuhan beban puncak diwilayah pengelolaan SULTANBATARA 
sebesar 9,29 persen per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan daya mampu 
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pembangkit listriknya yang hanya tumbuh sebesar 8,06 persen per tahun. 
Kondisi tersebut juga diperparah oleh cadangan daya listrik yang terbatas, 
yakni hanya sekitar 70 MW. Kondisi ini memungkinkan adanya resiko 
pemadaman listrik, jika terdapat pembangkit yang berkapasitas besar 
mengalami gangguan.

nProduksi Energi Listrik di Pulau Sulawesi

Berbarengan dengan meningkatnya kapasitas pembangkit listrik di Pulau 
Sulawesi, produksi energi listrik juga mengalami peningkatan yang 
signifikan. Pada tahun 2007, energi listrik yang di produksi di Pulau Sulawesi 
sebesar 4.516,4 juta kwh meningkat menjadi 6.544,5 juta kwh pada tahun 
2011, atau tumbuh rata-rata sekitar 9,74 persen per tahun. Secara regional, 
pertumbuhan produksi energi listrik di wilayah SULUTTENGGO lebih tinggi 
(rata-rata 11,62 persen per tahun) dibandingkan pertumbuhan produksi 
energi listrik di wilayah SULTANBATARA (rata-rata 8,92 persen per tahun). 

Gambar 3.19: Perkembangan Produksi Energi Listrik PLN dan SWASTA/SEWA
                         di Pulau Sulawesi, 2008-2011

Penyediaan energi listrik di Pulau Sulawesi tidak hanya dilakukan oleh PLN, 
tetapi juga dilakukan oleh pihak swasta. Secara umum terdapat dua bentuk 
pelibatan sektor swasta dalam penyediaan energi listrik di Pulau Sulawesi, 
yakni pihak swasta membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit 
listrik, dimana energi listrik yang diproduksi dijual ke PLN untuk disalurkan ke 
konsumen. Mekanisme kedua adalah penyewaan pembangkit listrik swasta 
oleh PLN. Selama kurun waktu 2008-2011, peranan pihak swasta dalam 
penyediaan energi listrik terus meningkat, sehingga semakin meringankan 

Sumber : Diolah dari Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011
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beban PLN dalam menyediakan energi listrik. Pada tahun 2008, proporsi 
energi listrik yang diproduksi sendiri oleh PLN  di Pulau Sulawesi sekitar 
56,90 persen dari total energi listrik yang diproduksi di wilayah ini, sisanya 
sekitar 33,94 persen dari pembelian produksi energi listrik swasta, dan 9,16 
persen dari mekanisme penyewaan pembangkit listrik. Sedangkan pada 
tahun 2011, proporsi produksi energi listrik PLN turun menjadi 35,94 persen 
dan sisanya dari pembelian energi yang diproduksi pihak swasta dan 
penyewaan. 

nJaringan Transmisi dan Distribusi Energi Listrik

Sistem penyaluran energi listrik dari pembangkit ke pusat-pusat beban 
(konsumen) di Pulau Sulawesi terdiri dari dua sistem, yakni sistem 
interkoneksi dan sistem isolated. Pada sistem interkoneksi, penyaluran 
energi menggunakan sistem penyaluran energi dua tahap.Tahap pertama, 
energi disalurkan dari pembangkit menuju gardu induk (GI) melalui jaringan 
transmisi, selanjutnya energi dari gardu induk dialirkan menuju pusat beban 
melalui jaringan distribusi. Sedangkan pada sistem isolated, penyaluran 
energi listrik dari pembangkit disalurkan secara langsung menuju pusat 
beban melalui jaringan distribusi. Sistem interkoneksi di Pulau Sulawesi 
umumnya digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik di kota-kota utama 
di setiap provinsi. Sedangkan sistem isolated, lokasinya terpencar-pencar di 
berbagai tempat di setiap provinsi. Sistem isolated ini umumnya didukung 
oleh pembangkit-pembangkit listrik yang memiliki kapasitas kecil. 

Tabel 3.9: Panjang Rute Jaringan Transmisi di Pulau Sulawesi (dalam Km)

Wilayah Kerja PLN
Jumlah 

Tower

Panjang Transmisi Tahun 2011 Trafo Gardu Induk

150 KV 70KV 30KV Jumlah Unit Daya (MVA)

SULTANBATARA 3,307 1,139.62 12.00 3.40 1,155.02 63 1,806

Sulawesi Selatan 3,264 1,139.62 - 3.40 1,143.02 59 1,739

Sulawesi Barat - - - - - -

Sulawesi Tenggara 43 - 12.00 - 12.00 4 67

SULUTENGGO 2,182 148.23 527.86 0.38 676.47 30 597

Sulawesi Utara 886 110.64 153.27 0.38 264.29 22 407

Sulawesi Tengah 176 - 50.60 - 50.60 3 60

Gorontalo 1,120 37.59 323.99 - 361.58 5 130

PULAU SULAWESI 5,489 1,287.85 539.86 3.78 1,831.49 93 2,403

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011
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Jaringan distribusi yang mendukung penyaluran energi listrik dari sumber 
energi  ke konsumen di pulau Sulawesi masih terbatas. Hal ini terindikasi 
dimana di setiap provinsi masih terdapat pemukiman-pemukiman yang 
belum terkoneksi dengan jaringan distribusi. Di wilayah SULTANBATARA, 
pada tahun 2011, jaringan distribusi yang mendukung penyaluran energi 
listrik ke konsumen, terdiri dari 14.677 Kms jaringan tegangan menengah 
(JTM) dan 16.803 Kms jaringan tegangan rendah (JTR).  Selanjutnya, di 
wilayah SULUTTENGGO, penyaluran energi didukung oleh jaringan distribusi 
JTM sepanjang 10.899 Kms dan JTR sepanjang 10.186 Kms. JTM dan JTR yang 
ada di wilayah ini umumnya berupa jaringan kabel udara (SUTM).

Jaringan distribusi merupakan sarana sistem kelistrikan di pulau Sulawesi 
yang paling sering mengalami gangguan dan berujung pada pemadaman 
listrik. Jenis gangguan ini umumnya disebabkan oleh faktor alam seperti 
petir, hujan, angin, atu pepohonan yang mengganggu jaringan distribusi. 
Selain itu, gangguan jaringan distribusi di pulau ini juga sering disebabkan 
oleh gangguan teknis atau gangguan peralatan yang menyebabkan 
terjadinya hubungan singkat (korsleting). 

Tabel 3.10: Panjang jaringan distribusi dan jumlah travo distribusi 
                    di Pulau Sulawesi, 2011

Wilayah Kerja PLN
Panjang Jaringan Distribusi Tahun 2011

Jumlah dan Daya Travo

distribusi

JTM (Kms) JTR (Kms) Jumlah (Kms) Unit Daya (kVa)

SULTANBATARA 14,677 16,803 31,479 13,452 988,028 

Sulawesi Selatan 10,453 12,209 22,662 9,848 786,077 

Sulawesi Barat 803 884 1,687 1,001 51,921 

Sulawesi Tenggara 3,421 3,709 7,130 2,603 150,030 

SULUTENGGO 10,899 10,186 21,085 7,503 638,167 

Sulawesi Utara 3,895 3,930 7,825 2,879 313,815 

Sulawesi Tengah 5,304 4,240 9,543 3,040 198,537 

Gorontalo 1,700 2,017 3,717 1,584 125,815 

PULAU SULAWESI 25,576 26,989 52,564 20,955 1,626,195 

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

Jaringan distribusi dipulau sulawesi menciptakan inefisiensi yang cukup 
besar. Secara teknis, dalam sistem kelistrikan susut pada jaringan distribusi, 
maksimum yang dapat ditolerir sekitar 7 persen, namun susut energi listrik 
yang terjadi pada jaringan distribusi di Pulau Sulawesi  secara rata-rata 
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sebesar 8,55 persen selama kurun waktu 2007-2011. Bahkan di provinsi 
Sulawesi Barat susut energi listrik yang terjadi sebesar 10,22 persen dan di 
Provinsi Sulawesi Utara sebesar -rata sebesar 9,05 persen.

n Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik di Pulau Sulawesi

Seiring dengan kemajuan perekonomian di Pulau Sulawesi, permintaan 
energi listrik oleh masyarakat juga terus meningkat. Hal ini tercermin dari 
jumlah pelanggan listrik yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 
2007 jumlah pelanggan listrik di Pulau Sulawesi sebanyak 2,2 juta pelanggan, 
meningkat menjadi 2,7 juta pelanggan pada tahun 2011. Secara rata-rata 
pelanggan listrik di Pulau Sulawesi tumbuh sekitar 5,26 persen per tahun. 
Meskipun secara relatif pertumbuhan pelanggan listrik di Sulawesi Selatan 
paling rendah, namun secara absolut, pertambahan jumlah pelanggannya 
paling banyak, yakni bertambah sebanyak 223.462 pelanggan selama 
periode 2007-2011. Di wilayah SULTANBATARA, sekitar 78,86 persen jumlah 
pelanggannya berdiam di Sulawesi Selatan. Sedangkan di wilayah 
SULUTTENGGO pelanggan listriknya paling banyak (48,02 persen) berada di 
Sulawesi Utara.

Tabel 3.11: Perkembangan jumlah pelanggan listrik di Pulau Sulawesi, 2007-2011

Wilayah Kerja PLN
Jumlah Pelanggan Listrik Rata-rata Pert. 

2007-2011 (%)2007 2008 2009 2010 2011

SULTANBATARA 1,439,620 1,479,074 1,501,859 1,593,101 1,749,034 5.04 

Sulawesi Selatan 1,155,846 1,190,647 1,209,190 1,277,722 1,379,308 4.55 

Sulawesi Barat 87,642 90,147 92,893 101,091 111,788 6.33 

Sulawesi Tenggara 196,132 198,280 199,776 214,288 257,938 7.37 

SULUTENGGO 756,488 771,352 790,519 844,879 941,291 5.68 

Sulawesi Utara 370,447 377,338 386,728 409,128 451,984 5.15 

Sulawesi Tengah 279,818 286,053 295,163 322,103 360,037 6.58 

Gorontalo 106,223 107,961 108,628 113,648 129,270 5.16 

PULAU SULAWESI 2,196,108 2,250,426 2,292,378 2,437,980 2,690,325 5.26 

Sumber: Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

Sekitar 93,30 persen (2,51 juta pelanggan) dari total pelanggan listrik di 
pulau Sulawesi, merupakan pelanggan rumah tangga. Sisanya, terdistribusi 
dengan porsi yang kecil ke berbagai kelompok pelanggan seperti kelompok 
Bisnis sebanyak 108.317 pelanggan (4,03 persen), kelompok Sosial sebanyak 
52.018 pelanggan (1,93 persen), Pemerintah sebanyak 17.962 pelanggan 
(0,67 persen), dan kelompok Industri sebanyak 1.861 pelanggan atau sekitar 
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0,07 persen dari total pelanggan listrik di pulau ini. Kelompok pelanggan 
yang memiliki pertumbuhan paling tinggi di Pulau Sulawesi  selama periode 
2007-2011 adalah kelompok Bisnis yang bertumbuh rata-rata 6,92 persen 
per tahun, sedangkan yang paling rendah dtempati kelompok Industri 
dengan pertumbuhan hanya sekitar 0,31 persen per tahun.

Tabel 3.12: Sebaran pelanggan listrik menurut kelompok pelanggan di setiap 
                    wilayah di Pulau Sulawesi, 2011

Jenis

Pelanggan

Jumlah Pelanggan Listrk (000 Pelanggan)

SULTANBATARA SULUTTENGGO

SULSEL SULBAR SULTRA JUMLAH
PERT (%) 

2007-2011
SULUL SULTENG GRTALO JUMLAH

PERT (%) 

2007-2011

Sosial 22.1 1.7 5.1 28.9 5.80 10.5 9.0 3.6 23.1 5.09

RT 1,289.3 85.2 256.1 1,630.5 4.90 424.3 335.4 119.9 879.6 5.75

Bisnis 58.5 2.7 15.5 76.7 7.97 14.4 12.8 4.5 31.6 4.60

Industri 1.1 0.0 0.1 1.2 1.07 0.4 0.2 0.1 0.6 (0.98)

Pemerintah 8.4 0.8 2.5 11.7 5.03 2.5 2.6 1.1 6.3 6.04

Jumlah 1,379.3 90.4 279.3 1,749.0 5.04 452.0 360.0 129.3 941.3 5.68

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

n Sebaran menurut wilayah dari setiap kelompok pelanggan listrik di Pulau 
Sulawesi menempatkan Sulawesi Selatan selalu berada pada posisi pertama 
dan Sulawesi Barat selalu berada pada posisi paling rendah. Sekitar separuh 
jumlah pelanggan dari setiap kelompok pelanggan listrik bertempat tinggal 
di Sulawesi Selatan, Bahkan pelanggan listrik dari kelompok Bisnis, Rumah 
Tangga dan Industri berkisar 51 hingga 57 persen, berada di wilayah ini. 

nPermintaan Sambungan Baru dan Tingkat Pemadaman Listrik di Pulau 
Sulawesi

Kemampuan PLN melayani permintaan sambungan baru di Pulau Sulawesi 
sangat lemah, kondisi ini ditunjukkan oleh rendahnya rata-rata proporsi 
pemohon yang terlayani. Selama kurun waktu 2007-2011, rata-rata 
permintaan sambungan baru di pulau Sulawesi sebanyak 98.233 pelanggan 
dengan permintaan daya sebesar 462.511 VA. Dari jumlah pemohon 
tersebut, rata-rata pemohon yang tersambung hanya sekitar 4,10 persen, 
sekitar 0,02 persen membatalkan, sisanya sebesar 95,91 persen pemohon 
masuk daftar tunggu. Persentase pemohon sambungan baru yang masuk 
daftar tunggu di wilayah SULTANBATA mencapai 97,23 persen dari jumlah 
pemohon, sedangkan di wilayah SULUTTENGGO sekitar 94,17 persen. 
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Tabel 3.13:Rata-rata Jumlah permintaan sambungan baru dan daftar 
tunggu calon pelanggan listrik di Pulau Sulawesi, Periode 2007-2011)

Wilayah Kerja PLN

Jumlah Permintaan 

Sambungan
Tersambung Batal Menunggu

Jumlah 

Pelanggan

Daya 

(VA)

Jumlah 

Pelanggan

Daya 

(VA)

Jumlah 

Pelanggan

Daya 

(VA)

Jumlah 

Pelanggan

Daya 

(VA)

SULTANBATARA* 55,756 94,662 1,560 2,398 16 15 54,211 92,257

SULSEL 37,466 68,895 1,336 1,709 15 15 36,144 67,148

SULBAR 3,386 4,374 50 61 0 0 3,336 4,313

SULTRA 14,905 21,393 173 628 - - 14,731 20,797

SULUTENGGO** 42,477 367,849 2,471 12,743 5 6,150 40,001 362,407

SULUT 13,610 161,690 547 7,410 2 1,900 13,061 158,623

SULTENG 24,985 174,236 1,869 4,383 2 2,500 23,114 178,237

GRTALO 3,883 31,923 55 950 1 1,750 3,826 25,547

PULAU SULAWESI 98,233 462,511 4,030 15,141 21 6,165 94,212 454,665

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011
                Keterangan :  *   Rata-rata tahun 2007-20011
                                         ** Rata-rata Tahun 2009-2011

Dalam tiga tahun terkhir, indikator lamanya pemadaman per pelanggan 
dan frekuensi pemadaman per pelanggan terus menurun. Pada tahun 
2009, lamanya pemadaman listrik di Pulau Sulawesi berkisar antara 134 – 
3001 menit per pelanggan, dengan frekuensi pemadaman berkisar antara 5 
hingga 12 hari per pelanggan. sedangkan pada tahun 2011 lamanya 
pemadaman berkisar antara 102 hingga 162 menit per pelanggan dengan 
frekuensi sekitar 3 hingga 6 hari. Pada tahun 2011, tercatat Sulawesi Tengah 
yang memiliki pemadaman listrik paling lama dengan lama pemadaman 
sebesar 162 menit per pelanggan.Sedangkan daerah yang paling sering 
mengalami pemadaman ditempati oleh Sulawesi Barat dengan frekuensi 
pemadaman sekitar 6 kali per pelanggan.

Gambar 3.20: Lama dan Frekuensi Pemadaman Listrik di Pulau Sulawesi, 2011

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

105P3KM  UNHAS

Infrasruktur dan Konektivitas di KTI



nPenjualan Energi dan Harga Penjualan Energi Listrik di Pulau 
Sulawesi

Sepanjang periode 2007-2001, penjualan energi listrik di Pulau Sulawesi 
setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup pesat, yakni rata-
rata 9,52 persen. Pertumbuhan energi terjual ini bahkan melampaui 
pertumbuhan jumlah pelanggan yang hanya tumbuh 5,26 persen per tahun. 
Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan jumlah energi 
terjual ini bukan semata-mata dari perkembangan jumlah pelanggan, 
konsumsi energi listrik pada setiap pelanggan juga mengalami 
perkembangan setiap tahunnya.

Pada tahun 2011, jumlah energi  listrik yang  terjual ke berbagai pelanggan di 
wilayah ini berjumlah 5.653 juta KWH, dimana sekitar 62,20 persen terjual di 
wilayah SULTANBATARA, sedangkan sisanya di wilayah SULUTTENGGO. 
Provinsi di wilayah SULTANBATARA yang mengalami lonjakan cukup besar 
dalam penjualan energi, ditempati oleh Sulawesi Barat, sedangkan di 
wilayah SULUTTENGGO ditempati oleh Gorontalo.

Tabel 3.14:Perkembangan Jumlah Energi Listrik Terjual di Pulau Sulawesi, 2007-2011

Wilayah Kerja PLN
Energi Terjual (KWH) Pert. 2007-

2011 (%)2007 2008 2009 2010 2011

SULTANBATARA 2,768,802,549 2,944,019,266 3,167,403,392 3,505,496,236 3,855,592,646 8.64

SULSEL 2,454,232,453 2,535,709,824 2,710,194,638 2,990,446,123 3,262,563,150 7.41

SULBAR 40,188,561 101,473,556 108,804,344 130,331,273 151,510,380 48.94

SULTRA 274,381,535 306,835,886 348,404,410 384,718,840 441,519,116 12.64

SULUTENGGO 1,161,821,575 1,273,707,908 1,420,110,265 1,571,286,265 1,797,855,428 11.55

SULUT 651,628,391 728,362,236 803,138,318 878,538,855 986,621,991 10.93

SULTENG 365,405,248 383,095,100 428,352,736 479,258,971 574,709,707 12.11

GRTALO 144,787,936 162,250,572 188,619,211 213,488,439 236,523,730 13.07

PULAU SULAWESI 3,930,624,124 4,217,727,174 4,587,513,657 5,076,782,501 5,653,448,074 9.52

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

Secara rata-rata harga penjualan pada setiap provinsi sedikit 
berbeda.Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan 
komposisi pelanggan listrik yang ada di masing-masing wilayah.Jika pada 
wilayah tersebut didominasi oleh pelanggan kelompok sosial dan rumah 
tangga, maka rata-rata harga penjualannya menjadi kecil.

Selanjutnya, harga pokok produksi di setiap wilayah pengelolaan juga 
berbeda-beda.Perbedaan tersebut terutama di sebabkan oleh jenis 
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pembangkit yang digunakan dalam sistem operasi.Jika wilayah tersebut 
didukung oleh pembangkit-pembangkit PLTA, maka harga pokok biasanya 
lebih rendah, sedangkan jika menggunakan pembangkit PLTD yang boros 
BBM maka harga pokoknya menjadi tinggi.  Sulawesi Barat yang secara 
keseluruhan memiliki pembangkit listrik berupa PLTD, menunjukkan harga 
pokok paling tinggi, sedangkan Sulawesi Selatan yang sudah didukung oleh 
PLTA dan PLTG memiliki harga pokok yang relatif paling rendah.

Tabel 3.15: Rata-rata Harga (Rp/KWH) energi listrik di Pulau Sulawesi, 2007-2011

Wilayah Kerja 

PLN

Rata-rata Harga Penjualan (Rp/KWH)

Harga Pokok Harga Jual

SULSEL 1,600 720

SULBAR 2,193 600

SULTRA - 714

SULUT 2,170 717

SULTENG 2,190 696

GRTALO 2,185 683

Sumber : Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

nStruktur Biaya Produksi Sistem Kelistrikan dan  Subsidi Listrik di  
Pulau Sulawesi

Pembelian bahan bakar dan pelumas merupakan komponen biaya yang 
mendominasi biaya pengelolaan sistem kelistrikan di pulau Sulawesi. Pada 
tahun 2011, beban usaha (biaya) di wilayah SULTANBATARA sebesar Rp. 6,33 
Triliun. Lebih dari separuh atau sekitar 53,85 persen dari beban usaha 
tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar dan pelumas,  sekitar 21,74 
persen untuk pembelian tenaga listrik, sekitar 7,21 persen untuk menyewa 
diesel, sisanya terbagi ke berbagai penggunaan. Di wilayah SULUTTENGGO, 
total beban usahanya sebesar Rp 4,29 Triliun, dimana dua per tiga (66,79%) 
dari beban usaha tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar dan 
pelumas. Lebih tingginya porsi pembelian bahan bakar dan pelumas di 
wilayah SULUTTENGGO disebabkan oleh dominannya penggunaan PLTD 
dalam pembangkitan (mencapai 71,97%), sementara di wilayah 
SULTANBATARA hanya sekitar 48,28 persen. 
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Gambar 3.21:  Struktur Beban Usaha (biaya) PLN di Pulau Sulawesi, 2011

Sumber :Diolah dari Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

Besarnya biaya operasi sistem kelistrikan di Pulau Sulawesi, menyebabkan 
harga pokok produksi lebih tinggi dibandingkan harga jual energi listrik 
(tarif dasar listrik/TDL ditetapkan oleh pemerintah).Hal ini berdampak pada 
peningkatan subsidi listrik yang harus ditanggung pemerintah. Berdasarkan 
perkembangan subsidi listrik di dua wilayah pengelolaan kelistrikan di Pulau 
Sulawesi menunjukkan bahwa  selama kurun waktu 2007-2011 subsidi listrik 
di wilayah SULTANBATARA telah meningkat lebih tiga kali lipat dari periode 
awal. Bahkan di wilayah SULUTTENGGO besarnya subsidi listrik pada tahun 
2011, setara dengan hampir empat kali lipat dari subsidi pada periode 
awalnya.Tingginya subsidi listrik di wilayah ini, diduga terkait dengan sistem 
kelistrikan yang terlalu bergantung pada PLTD yang boros dalam 
penggunaan BBM.Kondisi ini diperparah oleh gejolak harga minyak dunia 
yang terus merangkak naik. Karena itu, pengembangan sistem pembangkit 
kedepan, seyogyanya diarahkan pada pembangkit-pembangkit non PLTD.
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Gambar 3.22:  Perkembangan Subsidi Listrik di Pulau Sulawesi, 2007-2011

Sumber :Diolah dari Statistik PLN Wilayah SULTANBATARA dan SULUTTENGGO Tahun 2007-2011

nMasalah dan Tantangan Kelistrikan di Pulau Sulawesi

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kelistrikan di 
Pulau Sulawesi masih sangat besar, baik pada sistem pembangkitan, jaringan 
distribusi, maupun pada sistem penjualan. Adapun berbagai masalah dan 
tantangan pengelolaan kelistrikan di daerah ini adalah sebagai beriku.

Penyediaan energi listrik di pulau Sulawesi bertumpu pada pembangkit 
PLTD. dimana sekitar 57,10 persen kapasitas terpasang dari seluruh 
pembangkit yang ada berasal dari PLTD. Ketergantungan yang tinggi pada 
jenis PLTD yang boros menggunakan BBM menyebabkan biaya operasional 
penyediaan energi listrik sangat membebani PLN. Selain beban operasional 
yang tinggi, sebagian dari pembangkit listrik yang ada tidak dapat 
dioperasikan pada kapasitas penuh. Rasio antara kapasitas terpasang 
dengan daya mampunya yang indeksnya secara rata-rata hanya sebesar 0,83 
mengisyaratkan bahwa kemampuan pembangkit menghasilkan energi listrik 
hanya sekitar 83 persen dari kapasitasnya. Banyaknya pembangkit, 
khususnya jenis pembangkit PLTD, yang sudah berumur tua merupakan 
penyebab utama rendahnya indeks kapasitas tersebut.

Di wilayah pengelolaan SULTANBATARA, selisih antara daya mampu dari 
pembangkit yang ada dengan beban puncaknya terus menurun 
(pertumbuhan beban puncak 9,29 persen per tahun melebihi pertumbuhan 
daya mampu pembangkit sebesar 8,06 persen per tahun). Dengan cadangan 
daya yang relatif terbatas hanya sekitar 70 MW dan dengan beban puncak 

109P3KM  UNHAS

Infrasruktur dan Konektivitas di KTI



yang cukup tinggi sebesar 776,17 MW, mengisyaratkan bahwa jika 
pengembangan kapasitas pembangkit listrik stagnan, maka wilayah ini bisa 
jadi akan mengalami krisis listrik. Terbatasnya cadangan daya listrik ini, juga 
memungkinkan adanya resiko pemadaman listrik, jika terdapat pembangkit 
yang berkapasitas besar mengalami gangguan.

Di berbagai tempat di wilayah Pulau Sulawesi terdapat potensi 
pembangkitan listrik berbasis sumberdaya alam, seperti tenaga air, panas 
bumi, mikro hidro dan lainnya, namun menghadapi masalah pembebasan 
lahan, seperti yang terjadi pada pembangunan PLTA di Pelosika Kabupaten 
Konawe dan Kabupaten Kolaka. Demikian pula halnya di Sulawesi Tengah 
dan Sulawesi Utara, dimana potensi alam yang dapat digunakan untuk 
pengembangan pembangkit listrik, lokasinya berada di area cagar alam.

Masih tingginya daerah yang belum terkoneksi dengan jaringan listrik PLN 
menyebabkan rasio elektrifikasi di Pulau Sulawesi berada dibawah rata-rata 
nasional. Pada tahun 2011 rata-rata elkterifikasi di Pulau Sulawesi sebesar 
70,51 persen, lebih rendah dari rata-rata elektrifikasi secara nasional 
sebesar 72,9 persen pada tahun yang sama. Tingkat elektrifikasi yang rendah 
ini terutama di wilayah SULTANBATARA, dengan rasio elektrifikasi sebesar 
62,59 persen, sedangkan di wilayah SULUTTENGGO rasio elektrifikasinya 
sudah sekitar 74,42 persen. Bahkan di Sulawesi Barat rasio elektrifikasinya 
hanya sekitar 53,78 persen. 

Kemampuan PLN melayani permintaan sambungan baru di pulau Sulawesi 
sangat lemah. Secara rata-rata selama periode 2007-2011, permintaan 
sambungan baru di pulau Sulawesi sebanyak 98.233 pelanggan, dari jumlah 
pemohon tersebut, rata-rata pemohon yang tersambung hanya sekitar 4,10 
persen, sekitar 0,02 persen membatalkan, sisanya sebesar 95,91 persen 
pemohon masuk daftar tunggu. Persentase pemohon sambungan baru yang 
masuk daftar tunggu di wilayah SULTANBATA mencapai 97,23 persen dari 
jumlah pemohon, sedangkan di wilayah SULUTTENGGO sekitar 94,17 
persen. 

Rata-rata harga pokok penjualan energi listrk PLN di semua wilayah 
pengelolaan lebih tinggi dibandingkan harga jualnya, sehingga subsidi 
penyediaan listrik setiap tahunnya cukup besar.Di Sulawesi Utara harga 
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pokok mencapai Rp 2.170 per KWH sedangkan harga jualnya hanya sebesar 
Rp 744 per KWH. Kondisi serupa terjadi di wilayah lainnya, seperti di 
Sulawesi Selatan dimana harga pokok penjualan sebesar Rp 1.600 per KWH 
dan harga jualnya sebesar Rp 720 per KWH, bahkan di Sulawesi Barat harga 
pokok mencapai Rp 3.000 per KWH untuk sistem isolated.

Pemadaman listrik di Pulau Sulawesi masih cukup tinggi yakni berkisar 
antara 102 – 162 menit per pelanggan.Frekuensi pemadaman listrik berkisar 
antara tiga kali hingga enam kali dalam setahun.Pemadaman listrik di 
wilayah ini umumnya disebabkan faktor teknis dan faktor non-teknis.Faktor 
teknis misalnya adanya perbaikan atau penggantian alat pada pembangkit 
atau pemasangan jaringan.Sedangkan faktor non-teknis, misalnya adanya 
gangguan pada jaringan listrik dari pohon-pohon yang tidak 
dipangkas/ditebang oleh pemilikinya.

nKebutuhan dan Arah Pengembangan Kelistrik di Pulau Sulawesi

a. Kebutuhan dan Arah Pengembangan Kelistrikan di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, rencana pengembangan pembangkit listrik akan lebih 
diarahkan  pada PLTA dengan mendorong dan menfasilitasi keterlibatan 
pihak swasta. Khusus untuk wilayah dan daerah terpencil yang sulit 
dijangkau oleh sistem jaringan listrik PLN, maka pengembangan pembangkit 
Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi pilihan prioritas.Selain mengembangkan 
pembangkit listrik juga direncanakan pengembangan Gardu Induk di setiap 
kabupaten/kota.Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di 
konsumen, serta untuk mengurangi tunggakan listrik, maka listrik analog 
untuk perumahan tidak lagi dipasarkan, tetapi diganti dengan listrik pra-
bayar.

b. Kebutuhan dan Arah Pengembangan Kelistrikan di Sulawesi Barat

Hingga tahun 2011, sistim kelistrikan di Sulawesi Barat belum seluruhnya 
terhubung dengan jaringan interkoneksi, karena itu, rencana 
pengembangan kelistrikan di Sulawesi Barat akan di prioritaskan pada 
pembangunan Gardu Induk yang nantinya akan diintegrasikan dengan 
sistem interkoneksi yang  ada diwilayah SULTANBATARA. Selain itu, untuk 
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meningkatkan kemampuan dalam penyediaan energi listrik, di wilayah ini 
juga akan dikembangkan pembangkit dengan sistem sewa dan pembangkit 
APM. Untuk kebutuhan jangka panjang, Sulawesi Barat telah merencanakan 
pengembangan dua pembangkit PLTA yakni PLTA Karama dan PLTA Bituang 
dengan kapasitas terpasang mencapai 450 MW.

c. Kebutuhan dan Arah Pengembangan Kelistrikan di Sulawesi Utara 

Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada wilayah-wilayah yang belum 
terlayani serta mengantisipasi pertumbuhan pelanggan yang cukup tinggi, 
maka PLN Sulawesi Utara telah merencanakan tambahan 16 unit 
pembangkit baru dengan kapsitas total 559 MW. Jenis yang akan dibangun 
meliputi PLTP, PLTA, PLTMH, PLTU Batubara serta PLTG. Pengembangan unit 
pembangkit ini rencananya akan melibatkan sektor swasta. Untuk 
memanfaatkan potensi energi terbarukan yang terletak diwilayah Cagar 
Alam, maka PLN bersama instansi terkait akan mengusulkan kepada 
Kementerian Kehutanan untuk pengalihan status sebagian Cagar Alam 
Gunung Ambang menjadi Taman Wisata Alam. Dengan peralihan status 
tersebut, PLN memiliki peluang untuk mengembangkan potensi energi yang 
terdapat diwilayah tersebut. Untuk wilayah kepulauan, jenis pembangkit 
yang akan dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
dengan sistem hibrid. 

Selain pengembangan unit pembangkit, PLN Sulawesi Utara juga 
merencanakan pengembangan jaringan transmisi untuk menjangkau 
wilayah yang lebih jauh, termasuk kawasan remote area,. Dalam jangka 
panjang, jaringan transmisi yang dibangun akan terkoneksi dengan sistem 
jaringan di Gorontalo dan Toli-Toli (Sulawesi Tengah). Sejalan dengan 
pengembangan jaringan transmisi, PLN SulawesiUtara juga merencanakan 
tambahan Gardu Induk (GI) 150 kV  di 17 lokasi dan GI 70 kV di 2 lokasi. Pada 
tahun 2013, rencana pengembangan Gardu Induk akan diprioritaskan di 
Kawangkoan, Paniki dan Tomohon. Dalam rangka meningkatkan efisiensi 
penggunaan energi listrik bagi konsumen, sekaligus untuk mengatasi 
tunggakan pembayaran, maka kedepan, PLN di daerah ini hanya akan 
memasarkan listrik pra-bayar. 
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d. Kebutuhan dan Arah Pengembangan Kelistrikan di Gorontalo 

Karena posisi Gorontalo yang cukup dekat dengan Pulau Kalimantan yang 
merupakan sumber utama batu bara di Indonesia, maka rencana 
pengembangan sistem kelistrikan di Gorontalo akan difokuskan pada PLTU. 
Rencananya akan dikembangkan tiga unit pembangkit, dimana dua 
diantaran merupakan PLTU, yakni PLTU Mulatabo dengan kapasitas 
terpasang sebesar 20 MW dan PLTU Gorontalo Energi. Ketiga jenis 
pembangkit listrik tersebut merupakan milik swasta.

Sistem jaringan kelistrikan di Gorontalo akan dikoneksikan dengan sistem 
Minahasa. Untuk menunjang sistem tersebut, maka pihak PLN Gorontalo 
akan mengembangkan saluran transmisi 150 kV sepanjang 210 Km. Saluran 
transmisi tersebut untuk menghubungkan sistem Minahasa dan 
menyalurkan daya dari pembangkit PLTU Mulatabo yang akan dibangun. 
Selain itu, Guna menekan jumlah tunggakan pelangan, PLN Gorontalo akan 
memfokuskan penggunaan meteran pasca bayar.

e. Kebutuhan dan Arah Pengembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara 

Rencana pengembangan kelistrikan di Sulawesi Tenggara akan diarahkan 
pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah 
Pelosika Kabupaten Konawe dan Kolaka. Pada daerah kepulauan dan 
terpencil akan dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). 

f. Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kelistrikan di Sulawesi Tengah

Dalam jangka pendek, PLN akan membangun jaringan transmisi 150 kV, 
antara Tentena- Palu untuk mensuplai kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah, 
khususnya di Kota Palu. Selain itu, PLN akan meningkatkan penyediaan 
energi listrik sekitar 60 MW, melalui pembelian daya dari perusahaan yang 
memproduksi energi listrik dari sungai Tentena Poso. Dalam jangka panjang, 
pengelola kelistrikan di Sulawesi Tengah akan mengembangkan pembangkit 
listrik dari sumber energi terbarukan, khususnya energi panas bumi, seperti 
potensi yang berlokasi Bora dengan kapasitas 2x20 MW, Maranata 3x30 MW; 
Lindu (tenaga air) 3x30 MW; Tiaka Morowali (gas): 4x5 MW; Donggi-Sonoro: 
100 MW.
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3. Kesimpulan dan Rekomendasi

nSistem kelistrikan di Pulau Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir, 
mengalami kemajuan yang cukup berarti. Beberapa indikator perbaikan 
diantaranya: (i) upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan 
kapasitas pembangkit listrik serta pengembeangan jaringan transmisi 
dan distribusi, telah meningkatkan kemampuan PLN dalam menyediakan 
energi listrik bagi masyarakat; (ii) pelanggan pengguna listrik mengalami 
peningkatan yang cukup pesat, dengan tingkat pertumbuhan 5,26 
persen per tahun; (iii) meskipun rasio elektrifikasi masih cukup rendah 
berkisar antara 54-80 persen, namun dalam beberapa tahun terakhir 
mengalami peningkatan, hal serupa juga terjadi pada indeks desa 
berlistrik; dan (iv) lama pemadaman dan frekuensi pemadaman  terus 
mengalami penurunan. 

nMeskipun sistem kelistrikan di Pulau Sulawesi semakin baik, namun 
masalah dan tantangan yang dihadapi juga masih berat. Beberapa 
masalah dan tantangan yang mendasar diantaranya: (i) Kapasitas 
pembangkit listrik saat ini dinilai masih kurang, khususnya di wilayah 
SULTANBATARA yang diindikasikan oleh pertumbuhan beban puncak 
(9,29 persen per tahun) lebih tinggi dari pertumbuhan daya mampu (8,06 
persen per tahun). Selain itu selisih antara daya mampu dan beban 
puncak cukup kecil dan dibeberapa daerah cenderung menurun. Kondisi 
ini menimbulkan resiko pemadaman bergilir, jika upaya peningkatan 
daya mampu stagnan, atau jika ada pembangkit berskala besar 
mengalami gangguan; (ii) Sebagian besar pembangkit berumur tua 
sehingga tidak mampu lagi beroperasi pada kapasitas terpasangnya; (iii) 
jaringan distribusi belum mampu menjangkau seluruh wilayah pedesan 
di setiap provinsi. Secara rata-rata rasio desa berlistrik di Pulau Sulawesi 
baru sekitar 84,0 persen; (iv) Permintaan sambungan baru tiap tahunnya 
tidak semua dapat dilayani sehingga antrian dalam daftar tunggu 
semakin panjang; (v) ketergantungan yang masih tinggi terhadap PLTD 
yang boros BBM merupakan salah satu penyebab harga pokok penjualan 
disetiap wilayah selalu lebih tinggi dari harga jual energi listrik.Akibatnya, 
subsidi listrik cenderung terus membengkak; (vi) meskipun kondisinya 
semakin baik, namun indikator lama pemadaman dan frekuensi 
pemadaman masih cukup tinggi. 
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nStrategi bauran energi dan pelibatan sektor swasta berperan penting 
dalam meningkatkan ketersediaan energi listrik di Pulau Sulawesi.

nDi setiap daerah terdapat sejumlah potensi energi berbasis sumberdaya 
setempat, termasuk potensi energi terbarukan yang dapat 
dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik. Namun dalam 
pengembangannya, PLN menghadapi kendala berupa ketersediaan 
anggaran, hambatan sosial dalam pembebasan lahan, hambatan legal 
administrasi karena lokasinya berada di wilayah cagar alam, serta 
hambatan dari sistem kuota investasi dari PLN pusat.

nPulau Sulawesi masih memerlukan tambahan pembangkit-pembangkit 
listrik untuk memenuhi kecukupan energi listrik dan mengantisipasi 
permintaan energi dari masyarakat yang cenderung semakin meningkat.

nDalam pengembangan sumber energi l istrik,  hendaknya 
mengedepankan pemanfaatan potensi daerah setempat, terutama 
potensi energi terbarukan yang cukup potensial di Pulau Sulawesi, 
seperti potensi panas bumi, tenaga air untuk PLTA atau PLTM (mikro-
hidro). Selain itu pelibatan pihak swasta dalam penyediaan energi juga 
dipandang stategis untuk mengurangi beban PLN dalam penyediaan 
energi listrik, serta dalam rangka menekan subsidi listrik yang terus 
membengkak.

nSistem kelistrikan hendaknya diarahkan ke sistem interkoneksi, karena 
sistem ini memiliki biaya operasi yang relatif lebih hemat dibandingkan 
dengan sistem isolated. Selain itu, dengan sistem interkoneksi, wilayah 
yang kekurangan energi listrik dapat di pasok energinya dari wilayah lain 
yang mengalami surplus energi.
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Infrastruktur Telekomunikasi di Pulau Sulawesi

Rahim Darma, Sultan Suhab
(P3KM Universitas Hasanuddin)

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepualuan yang terdiri dari sekitar 17 ribu  pulau, 
sehingga infrastruktur telekomunikasi menjadi sangat penting.  Sebagai 
prasarana yang menunjang berbagai aktivitas, sosial, ekonomi, budaya, 
keamanaan, dsb.  Sebenarnya  prasarana telekom memiliki peran sangat 
besar dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam mempertahankan 
NKRI. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi (dimana terjadi 
perubahan ”format informasi”) pada hubungan komunikasi jarak jauh yang 
terjadi secara elektris/elektronis.  Telekomunikasi dapat berbentuk  
berbicara (oral) ataupun data sehingga jarak, ruang, dan waktu sudah tidak 
menjadi kendala, menyebabkan orang dapat berinteraksi secara luas.  
Telekomunikasi menjadi   infrastrukur yang sangat vital dan sebagai  
katalisator dalam aktivitas dari hampir semua aspek kehidupan, sehingga 
perannya sangat besar dalam memperlancar dan mempercepat hampir 
semua aktivitas yang membutuhkan interaksi atau informasi. 
Telekomunikasi memfasilitasi akses pasar mengurangi biaya, meningkatkan 
layanan perlengkapan, dan meningkatkan produktivitas (OECD, 2008). 

Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah dirasakan manfaatnya 
hampir semua lapisan penduduk,  baik di daerah terpencil, pedesaan, 
apalagi di perkotaan. KIT mendorong arus globalisasi yang sangat deras dan 
membuat batas Negara sudah tidak ada (borderless), baik dari interaksi 
komunikasi dan telekomunikasi, maupun beberapa kegiatan social ekonomi. 
Telekomunikasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi 
kegiatan ekonomi, perdagangan dan administrasi, memperbaiki efektivitas 
pelayanan sosial, darurat, dan mendistribusikan secara lebih merata 
manfaat sosial, kultural dan ekonomi dari hasil pembangunan ke 
keseluruhan komunitas dan negara (Schatten, 2010). 

Telekomukasi setara statusnya tenaga kerja dan modal sebagai factor 
produksi mendasar (Wellenius, et. al, 1994). Berdasarkan fungsi dan peran 
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telekomunikasi, prasarana  telekomunikasi merupakan pendorong utama 
bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di dunia, namun di Indonesia 
prasarana telekom belum berkembang pesat seperti negara lain, sehingga  
sistem telekomunikasi di Indonesia belum dapat bersaing dengan negara 
yang ada di dunia.  Sebenarnya kontribusi sector komunikasi di Indonesia 
sudah relatif baik yaitu 1,8 persen dibandingkan sebelum tahun 90-an di 
bawah 1% dari PDB  (Prijono, 2010).  Pada tahun 2003, Indonesia masih jauh 
tertinggal dibandingkan dengan tetangga.  Tingkat teledensitas di Indonesia 
pada tahun 2003, diperkirakan baru mencapai 3,69, artinya baru tersedia 
3,69 jaringan telepon yang tersedia untuk setiap 100 penduduk dimana 
angka ini  relatif kecil dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam   
4,84, Thailand    10,5, Filipina 4,17, Malaysia  19,04 dan  Brunai mencapai 
25,57 (Anonim, 2010).  Rendahnya teledensia  di Indonesia   karena 
penggunaan telepon pada waktu tersebut didominasi dengan telepon tetap 
(tidak bergerak). Pada pada satu decade terakhir, telekomunikasi Indonesia 
mengalami perkembangan pesat setelah telepon begerak  berkembang 
dengan sangat cepat.  Pada tahun 2009, sekitar    146,1 juta penduduk  yang 
dilayani oleh tiga operator selluler Telkom sel (81,6 juta), Indosat (33,1 juta) 
dan XL Axiata(31,4) atau sekitar 63 persen dari seluruh penduduk Indonesia. 
Berdasarkan pengembangan tersebut sector telekomunikasi di Indonesia, 
juga memiliki peran besar dapa sector perekonomian. Pada tahun 2011, 
sektor pertanian hanya mampu tumbuh sebesar 3,0 persen, sektor industri 
tumbuh sebesar 6,2 persen. Di sisi lain sektor perdagangan mampu tumbuh 
sebesar 9,2 persen dan sektor telekomunikasi tumbuh sebesar 10,7 persen 
(BPS, 2012).  Sektor perdagangan dan telekomunkasi memiliki hubungan 
yang saling terkait dan resultante yang besar pada pertumbuhan ekonomi.  
Hasil penelitian Supriadi (1995)  menunjukkan bahwa sektor telekomunikasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap sektor industri dan manufaktur 
karena sektor sektor tersebut lebih memerlukan telekomunikasi daripada 
sektor pertanian. Selain itu  sumbangan setiap percakapan telepon terhadap 
GNP  antara US$ 3,93-11,80 untuk negara yang GNP/P nya di atas  US$ 
20.000, sebaliknya rasio keuntungan dengan biaya jasa telekomukasi 
berbanding terbalik dengan GNP perkapita.  Artinya, tingkat keuntungan 
yang diperoleh penyedia jasa telekomunikasi semakin tinggi pada Negara 
yang GNP per kapitanya rendah, tetapi berbanding lurus terhadap GNP per 
kapita. Hasil penelitian yang terakhir sama halnya yang dihasilkan oleh 
Cahyono dan Kaluge (2011).
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Banyak hasil derivasi manfaat   langsung  atau manfaat tidak langsung 
(indirect benefit) yang dihasilkan oleh TIK, dalam percepatan pertumbuhan 
di sector lain, sehingga cenderung sector ekonomi lain  berkembang yang 
ditandai dengan pertumbuhan kontribusi terhadap PDRB, walaupun 
sebenarnya telah disadari bahwa dampak atau eksternalitas positif (Positive 
externalities) dari sector TIK.  Kemajuan TIK di bidang computer menunjang 
pembangunan ekonomi, selain untuk kebutuhan informatika, juga konsumsi 
energy dan konservasi lingkungan.  Perubahan PC (Personal Computer) ke 
computer laptop atau notebook  mengurangi komsumsi energy dari 70 
persen menjadi  hanya 10 persen dari total konsumsi energy (Castelss, 
1999).  Penggunaan PC,  selain menggunakan energy yang besar, energy juga 
digunakan untuk perangkat pendukungnya seperti pendingin dan perangkat 
rumahtangga lainnya. Konsumsi energi yang besar dan terus meningkat 
karena kemajuan pembangunan, menimbulkan dampak negative.  Salah 
satu dampak yang sangat dirasakan sekarang adalah eEfek rumah kaca dan 
pemanasan global yang menyembabkan perubahan iklim  yang  prilakunya 
belum dapat dipolakan sehingga sulit  diprakirakan, sehingga sering 
menimbulkan bencana, karena tidak dapat diprediksi atau terjadi 
ketidakseimbangan pada suatu ekosistem.   Masalah ini banyak diatasi 
dengan  peran dan fungsi TKI sangat besar, sehingga  efek dari bencana 
dapat diatasi atau dikurangi  (Castelss, 1999). 

2. Telekomunikasi dan Globaliasi

Globalisasi mengarahkan orang untuk berinteraksi secara luas, namun 
kemampuan beriteraksi ditentukan oleh potensi dan dukungan infrastruktur 
yang dimiliki.  Kerjasama regional yang memudahkan orang bermitra dan 
pada wilayahnya dan sekaligus berinteraksi dalam konteks global yang lebih 
luas. Tidak heran banyak sarjana atau paper yang mengatakan bahwa 
globaliasi adalah era kerjasama regional. Kerjasama regional yang 
memudahkan orang/Negara  bermitra dan pada wilayahnya dan sekaligus 
berinteraksi dalam konteks global yang lebih luas.  Frekuensi interaksi yang 
tinggi terjadi berkat dukungan KIT sehingga mendorong arus globalisasi 
semakin deras pada  berbagai aspek kehidupan, mulai dari kegiatan  
perdagangan, pembangunan,  kekuatan politik dalam dan luar negeri, 
kemananan regional, dan sebagainya.  Globalisasi seharusnya dipahami juga 
adalah informasi yang berubah dari sangat mahal berubah menjadi murah, 
sebaliknya lokalitas (spesifk produk/unik) menjadi semakin mahal, karena 
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dari sedikit orang mengenalnya berubah menjadi banyak yang 
mengetahuinya akibat jasa informasi.   Produksi  sedikit dengan 
permintaannya yang banyak karena sudah mendunia, sehingga memiliki 
keuntungan kompetitif.   Lokalitas dengan sifat spesifiknya menjadi lebih 
kompetitif, karena masuk pada arena yang sangat luas (global) dengan 
persaingan yang sangat terbatas atau hampir tidak ada produk yang sama  
dihasilkan dari daerah lain.  

Bali yang dijuluki pulau dewata dan lebih dikenal masyarakat dunia 
dibandingkan dengan Indonesia atau Tana Toraja dengan pesta adat 
kematiannya  lebih dikenal dibandingkan dengan Sulawesi Selatan sebagai 
penghasil kakao terbesar di Indonesia. Ketenaran tersebut terjadi karena 
peran komunikasi yang sangat besar.  Sekitar dua decade terakhir, 
komunikasi merupakan sector   yang mengalami kemajuan spektakuler 
(super cepat) karena didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi, 
termasuk teknologi informatika.  Kedua komponen informasi dan komunkasi 
adalah saling terkait (mutual simbiose) dalam peran dan perkembangannya, 
sehingga selalu disebut Teknologi Informatika dan komunikasi –TIK 
(Information and Comunication Techlogies-ICT).  Artinya tele/komunikasi 
dapat berkembang karena perkembangan informatika dan infromatika 
sangat maju karena dukungan tele/komunikasi. Hal yang sama terjadi pada 
keterkaitan antara KIT dengan globalisasi, Globalisasi meluas dengan cepat 
karena KIT yang maju, KIT berkembang dengan pesat berkat goblaisasi yang 
semakin luas.    Dua kata tersebut yang saling mendorong menyebabkan 
perkembangannya memiliki arus perubahan yang lebih cepat.  

Perkembangan Telekomunikasi di Wilayah Sulawesi

Wilayah Pulau Sulawesi yang terdiri dari enam provinsi dan78 
kabupaten/kota  yang terdiri dari  6 kabupaten kota untuk provinsi 
Gorontalo, 24 kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan,  14 
kabupaten/kota provinsi Sulawesi Tenggara, 13 kabupaten/kota provinsi  
Sulawesi Tengah, 15 kabupaten/kota  Sulawesi Utara, dan 6 kabupaten   
provinsi Sulawesi Barat.  Luas wilayah 188,522.36 km2 atau 9,86 persen dari 
luas wilayah daratan Indonesia dengan jumlah penduduk 17,371,782 jiwa.  
Luas wilayah geografi, wilayah administrative, dan jumlah penduduk dengan 
infrastruktur perhubungan yang terbatas menjadikan peran dan fungsi 
infrastruktur telekomunikasi  menjadi sangat penting.
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Industri  komunikasi  sudah menyediakan berbagai  jenis jasa 
telekomunikasi, seperti   telepon tetap, telepon bergerak, wireless telepon 
dan sebagainya. Perkembangan telekomunkasi diikuti dengan berbagai jasa 
aplikasi yang melekat pada setiap jenis telekomunikasi yang ada.   
Perusahaan telekomunikasi di Indonesia, termasuk di Pulau Sulawesi telah 
menyediakan berbagai produk  jasa telekomunikasi berupa sambungan 
tetap dan bergerak, komunikasi data dan sewa sambungan, dan berbagai 
jasa komunikasi lainnya.  Perkembangan tersebut berkorelasi dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan per kapita dan 
peningkatan kinerja capaian pembangunan manusia secara konsisten. 

Akselerasi perkembangan pembangunan dan kemajuan  masyarakat sangat 
dipengaruhi oleh jasa telekomunikasi di Pulau Sulawesi.   Jasa 
telekomunikasi   sudah merupakan kebutuhan pokok yang permintaannya  
meningkat pesat  sehingga menjadi salah satu  kebutuhan pokok dan masuk 
kategori kebutuhan yang mempengaruhi tingkat   inflasi. Perkembangan  
pengguna jasa telekomunikasi meningkat pesat seiring perkembangan 
infrastruktur dan teknologi komunikasi dan sekaligus   memberikan 
perubahan yang sangat mendasar pada  aktivitas sosial masyarakat, 
pemerintahan,  termasuk pengelolaan aktivitas bisnis.  

Penggunaan jasa telekomunikasi telepon bergerak, menunjukkan 
perkembangan secara konsisten, sebaliknya penggunaan telepon tetap 
(tidak bergerak) menurun tajam.  Persentase jumlah rumahtangga 
pengguna  telepon tetap mengalami penurunan sekitar 30 persen, 
sebaliknya pengguna  telepon bergerak meningkat sekitar 100 persen 
selama 2003-2011.  Tingkat penggunaan jasa  telekomunikasi lebih tinggi 
pada tiga provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat) 
dibandingkan dengan tiga provinsi lainnya.  Pengguna jasa telepon tetap dari   
ketiga provinsi tersebut  lebih tinggi sekitar dua kali lipat dibandingkan 
dengan tiga provinsi lainnya, bahkan perkembangan rata-rata pengguna jasa 
telekomunkasi   di Pulau Sulawesi lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.   
Pengguna jasa telepon bergerak meningkat secara konsisten dengan tingkat 
pertumbuhan 6-9 persen per tahun selama  2003-2011.  Pada tahun 2003, 
jumlah pengguna telepon tetap sekitar 6-12 persen  menurun menjadi  
sekitar 2-8 persen rumahtangga pada tahun 2011. Sebaliknya, persentase 
penduduk pengguna telepon bergerak meningkat dari sekitar 40-50 persen 
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pada tahun 2003 menjadi sekitar 68-80 persen pada tahun 2011. 
Peningkatan jumlah penggunaan telepon tetap meningkat jauh lebih tinggi 
terjadi pada Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dibandingkan dengan 
provinsi lainnya. 

Gambar 3.23: Perkembangan Telepon Tetap dan Bergerak di Pulau Sulawesi, 2008-2011

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2011, Biro Pusat Statistik

Penggunaan Telepon Tetap

Perkembangan jumlah pengguna telepon tetap di wilayah perkotaan lebih 
tinggi dibandingkan dengan di wilayah perdesaan. Lima provinsi di Pulau 
Sulawesi menunjukkan kecenderungan tersebut, kecuali di Sulawesi Selatan 
yang menggambarkan sebaliknya, perkembangan pengguna telepon tetap 
lebih tinggi di wilayah perdesaan dibandingkan di wilayah perkotaan.  
Pertumbuhan jumlah telepon yang tinggi disebabkan karena permintaan 
meningkat untuk  penggunaan jasa internet dan lalulintas data yang 
membutuhkan jaringan telepon tetap. Perkembangan ini didukung dengan 
program Palapa Ring adalah  suatu bentuk infrastruktur jaringan cincin serat 
optik kabel bawah laut dan darat yang dibangun sebagai tulang punggung 
(backbone) yang menyambungkan pulau-pulau besar dan utama di seluruh 
wilayah Indonesia. Jaringan ini akan meningkatkan  koneksi komunikasi, 
sekaligus solusi bagi kecepatan akses data. Proyek Palapa Ring telah selesai 
sepanjang 42.270 km, yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT.  

Perkembangan jumlah telepon tetap berkorelasi positif dengan 
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perkembangan daerah dan aktivitas bisnis di Pulau Sulawesi, dimana 
telepon kabel (tetap) lebih diminati bagi dunia usaha sebagai sarana fasilitas 
komunikasi. Terlihat pada daerah-daerah yang baru berkembang seperti  
wilayah provinsi Sulawesi Barat dan wilayah perdesaan pada provinsi yang 
sudah maju. Jaringan telepon tetap diminati karena memiliki kapasitas 
transfer yang besar, aman, dan tidak terjadi kesalahan (error), dan lebih 
dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu sarana atau identitas bisnis 
dari sutau unit usaha.  Sifat inilah yang dibutuhkan oleh pengguna jasa 
telepon tetap, seperti perbankan, perusahaan, kantor pemerintah, dsb. 
Perkembangan telepon tetap dalam bentuk penggunaan kabel/serat  optic 
yang memiliki kapasistas loading dan hampir tidak memiliki gangguan 
(kesalahan/error) akan mendorong  permintaan telepon kabel, misalnya 
jaringan telepon, internet, dan televisi yang dapat diperoleh melalui jaringan 
telepon kabel dalam satu paket.

Gambar 3.24: Jumlah Penduduk Perkotaan & Perdesaan yang Menguasai 
                         Telepon Bergerak di Pulau Sulawesi, 2003-2011

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2011, Biro Pusat Statistik

Variasi pertumbuhan jumlah rumahtangga pengguna telepon tetap antara 
wilayah perdesaan dengan perkotaan di Pulau Sulawesi menunjukkan 
kecenderungan yang berbeda dengan yang terjadi secara nasional. Hampir 
semua provinsi di Pulau Sulawesi rumah tangga pengguna telepon tetap 
wilayah perkotaan cenderung meningkat dengan pertumbuhan  1,25-10,08 
persen. Sementara, wilayah perdesaan sangat bervariasi dari yang 
pertumbuhan negatif -4,09 persen hingga positif 26,38 persen. 
Pertumbuhan rumahtangga penggunaan telepon tetap secara nasional 
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bahkan menunjukkan angka pertumbuhan yang meningkat sekitar 3,37 
persen dimana pertumbuhan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan 
dengan di perkotaan,  yaitu 3,72 persen di wilayah perkotaan dan  5,56 
persen di wilayah pedesaan.  Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis di 
wilayah perdesaan secara nasional sudah  cenderung meningkat, sebaliknya 
di Pulau Sulawesi cenderung dalam kondisi fluktuatif, labil dan bahkan 
kontraktif. Namun demikian, penerimaan dari jasa telepon tetap menurun 
karena penggunaan telepon tetap lebih banyak dalam bentuk komunikasi 
data.

Pertumbuhan pengguna telepon tetap di wilayah perdesaan tertinggi di 
Sulawesi Selatan, sebaliknya di wilayah perkotaan tertinggi di Sulawesi 
Barat. Pertumbuhan yang tinggi di wilayah perdesaan terjadi di Provinsi 
Sulawesi Selatan (26,38%) kemudian disusul  dengan Sulawesi Utara 
(14,45%).  Fakta ini mengindikasikan berkembangnya aktivitas ekonomi 
masyarakat perdesaan secara pesat di Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Utara dibandingkan dengan wilayah lainnya di Pulau Sulawesi. 
Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan yang 
berbeda, pertumbuhan penggunaan telepon tetap di daerah perdesaan 
mengalami penurunan secara signifikan. Sebaliknya di perkotaan, 
pertumbuhan pengguna telepon tetap tertinggi Provinsi Sulawesi Barat 
(10,68%), kemudian disusul provinsi Sulawesi Tenggara (3,18%) dan provinsi 
lainnya. Hal ini mengindikasikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi 
baru, akselerasi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi masyarakat lebih 
cenderung terjadi pada daerah-daerah perkotaannya yang baru 
berkembang, seiring dengan berkembangnya infrastruktur perkotaan.
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Tabel 3.16:  Jumlah Rumahtangga yang Menggunakan Telepon Tetap Di Pulau 
                      Sulawesi, 2003-2011

Kategori/Provinsi  
Tahun  Pertum-

buhan (%) 2003 2005 2008 2011 

Perkotaan 

Sulawesi Utara 41.632 62.003 52.319 44.109 4.68 

Sulawesi Tengah  30.501 34.723 34.011 31.471 1.25 

Sulawesi Selatan  146.357 187.819 195.783 162.664 3.31 

Sulawesi Tenggara  15.307 23.105 23.994 17.992 6.14 

Gorontalo  7.604 11.006 12.268 6.138 3.18 

Sulawesi Barat 4.350 7.464 6.108 6.529 10.68 

Lainnya  4.317.808 5.597.878 6.216.005 4.855.894 3.74 

Indonesia 4.605.191 5.986.001 6.592.807 5.168.906 3.72 
Perdesaan 
Sulawesi Utara 9.203 21.403 21.614 6.526 14.45 
Sulawesi Tengah  3.622 4.669 4.252 1.810 -2.56 
Sulawesi Selatan  9.533 25.158 40.291 12.669 26.38 
Sulawesi Tenggara  1.809 2.281 5.100 857 8.84 
Gorontalo  1.676 2.269 2.033 418 -4.09 
Sulawesi Barat 604 407 1.085 260 4.62 
Lainnya  315.562 534.815 562.675 181.506 4.63 
Indonesia 351.212 612.405 658.664 210.572 5.68 
Perkotaan dan Pedesaan 
Sulawesi Utara 50.835 83.406 73.933 50.635 5.92 
Sulawesi Tengah  34.123 39.392 38.263 33.281 0.81 
Sulawesi Selatan  155.890 212.977 236.074 75.333 -0.26 
Sulawesi Tenggara  17.116 25.386 29.094 18.849 5.76 
Gorontalo  9.280 13.275 14.301 6.556 2.02 
Sulawesi Barat 4.954 7.871 7.193 6.789 8.23 
Lainnya  4.720.110 6.132.693 6.778.680 5.137.400 3.47 
Indonesia 5.043.143 6.598.406 7.251.471 5.379.478 3.37 

Sumber: Statistik Telekomunkasi 2011., BPS, Indonesia

Jangkauan Wilayah Infrastruktur Telepon Tetap

Jangkauan fasilitas telepon tetap terbatas dimiliki provinsi baru, sebaliknya 
dua provinsi tertua di Pulau Sulawesi memiliki jangkauan telepon tetap 
terluas. Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo, dua provinsi dengan 
jangkauan fasilitas telepon tetap yang sangat terbatas, baik di daerah 
perkotaan maupun di daerah perdesaan. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi 
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Selatan memiliki fasilitas jangkauan terluas, baik di daerah perkotaan 
maupun di daerah perdesaan. Provinsi Sulawesi Utara, meskipun memiliki 
jangkauan terluas kedua di daerah perkotaan, tetapi di daerah perdesaan 
jangkauan telepon tetapnya hanya melebihi provinsi pemekarannya, 
Gorontalo dan provinsi termuda di Indonesia, Sulawesi Barat. 
Perkembangan jumlah penggunan telepon tetap, didukung dengan 
perkembangan jangkauan wilayah jaringan telepon tetap yang meningkat 
dengan rata-rata pertumbuhan 3.7 persen per tahun. Sulawesi Selatan 
merupakan provinsi yang memiliki jumlah desa/kelurahan  yang terbanyak 
terjangkau dengan jaringan telepon tetap, kemudian disusul dengan 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan provinsi lainnya.  

Gambar 3.25: Jumlah Desa/kelurahan yang Terlayani dengan Telepon Tetap 
                         di Pulau Sulawesi, 2003-2008 

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2011, Biro Pusat Statistik

Tingkat pertumbuhan telepon tetap tertinggi dicapai oleh provinsi baru 
melebihi rata-rata pertumbuhan nasional, meskipun dengan luas jangkauan 
yang sangat terbatas. Secara berturut-turut tiga provinsi dengan 
pertumbuhan telepon tetap tertinggi di Pulau Sulawesi dicapai oleh Provinsi 
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan ketiganya 
mencatat angka pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Fakta ini 
mengindikasikan aktivitas ekonomi  pada ketiga provinsi tersebut sedang 
berkembang pesat sehingga permintaan jaringan telepon tetap juga 
meningkat. Tiga provinsi lainnya selain dengan tingkat pertumbuhan 
terendah juga mencatat pertumbuhan rata-rata di bawah nasional, bahkan 
Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami penurunan.
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Tabel  3.17:   Jumlah Desa/kelurahan yang Terlayani Telpon Tetap di Pulau 
                       Sulawesi, 2003-2011

Provinsi 
Tahun Pertumbuhan 

(%) 2003 2005 2008 2011 

Sulawesi Utara 1.196 1.269 1.494 1.693 5.92 

Sulawesi Tengah 1.440 1.530 1.686 1.815 0.81 

Sulawesi Selatan  2.782 3.004 2.946 2.982 -0.26 

Sulawesi Tenggara 1.564 1.685 2.028 2.121 5.76 

Gorontalo  376 449 584 731 2.02 

Sulawesi Barat 302 302 536 638 8.23 

Lainnya  60.010 60.448 64.642 66.936 3.47 

Indonesia 68.866 69.956 75.410 78.609 3.37 

Sumber: Statistik Telekomunkasi 2011., BPS, Indonesia

Pengunaan Telepon Bergerak

Penggunaan telepon bergerak di Pulau Sulawesi mengalami peningkatan 
secara tajam selama periode 2008-2011. Jumlah pengguna telepon yang 
terbesar adalah di Provinsi Sulawesi Selatan kemudian disusul secara 
berurut provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, dan Sulawesi Barat.   

Tabel 3.18: Jumlah Penduduk yang Mengusai Telepon Bergerak di Pulau 
                    Sulawesi, 2008-2011

Provinsi
 

Tahun
 

Pertumbuhan

2008
 

2009
 

2010
 
2011

Sulawesi
 

Utara
       

570,495
        

640,072
      
867,344

      
929,331

  Sulawesi

 

Tengah

       

497,129

        

502,448

      

700,827

      

750,356

  Sulawesi

 

Selatan

   

1,899,151

    

2,067,766

   

2,981,852

   

2,944,261

  

 

Sulawesi

 

Tenggara

       

469,372

        

484,421

      

718,747

      

732,376

  Gorontalo

       

231,153

        

241,800

      

301,257

      

340,762

  Sulawesi Barat 226,095 217,456 281,695 314,017

(%)
 9.14

7.94

8.64

8.91

7.05

6.20

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2011, Biro Pusat Statistik
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Sekitar 50 persen pengguna telepon bergerak di Pulau Sulawesi bermukim di 
Sulawesi Selatan, meskipun demikian pertumbuhan penggunaan telepon 
bergerak tertinggi dicapai Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2008-
2011. Selama periode tersebut penggunaan telepon bergerak di Pulau 
Sulawesi meningkat antara 6 hingga 9 persen per tahun. Perkembangan yang 
tinggi terjadi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dengan partumbuhan 
masing-masing 9,14 dan 8,91 persen.  Jumlah penggunaan telepon bergerak 
yang cukup besar dengan pertumbuhan yang tinggi disebabkan karena biaya 
dan perangkat keras telepon bergerak semakin murah, wilayah jangkauan 
penyediaan jasa telepon bergerak semakin luas, dan fungsinya juga semakin 
bervariasi dengan berbagai jenis aplikasi yang disediakan. Pengguna 
terbesar (berkisar 50 persen) bermukim di Sulawesi Selatan dan pengguna 
terkecil (berkisar hanya 5 persen) bermukim di Sulawesi Barat dari total lebih 
dari 6 juta orang pengguna telepon bergerak di Pulau Sulawesi hingga tahun 
2011.

Gambar 3.26:  Jumlah dan Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon 
                          Bergerak di Pulau Sulawesi, 2008-2011

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2011, Biro Pusat Statistik

Sulawesi Selatan menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi dengan 
persentase penduduk pengguna telepon bergerak yang lebih besar dari 
persentase nasional. Secara umum, persentase penduduk yang 
menggunakan telepon bergerak di Pulau Sulawesi hampir sama dengan rata-
rata nasional. Kecuali Provinsi Sulawesi Selatan yang mencatat angka 80,95 
persen, yang lebih tinggi dibanding nasional yang hanya mencapai 78,96 
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persen. Persentase jumlah penduduk yang menggunakan telepon bergerak 
di Pulau Sulawesi, selain Sulawesi Selatan, adalah berkisar 67-79 persen.  
Berarti Pulau Sulawesi dapat menjadi gambaran nasional dalam 
penggunaan telepon bergerak yang tergolong tinggi tersebut. Tingginya 
penggunaan telepon bergerak tersebut, terutama didorong oleh jangkauan 
jaringan telepon bergerak di Pulau Sulawesi yang tergolong luas. Jumlah 
desa/kelurahan  secara relatif yang terjangkau dengan jaringan telepon 
bergerak  sedikit lebih banyak di wilayah perkotaan dibanding di wilayah 
perdesaan. 

Jangkauan Wilayah Telepon Bergerak

Jangkauan infrastruktur telepon bergerak antara wilayah perdesaan dan 
wilayah perkotaan masih menunjukkan gap yang sangat lebar di Pulau 
Sulawesi, setidaknya hingga tahun 2011. Pembangunan infrastrukur telepon 
bergerak di wilayah Sulawesi berkembang pesat hingga tahun 2008, 
khususnya di wilayah perkotaan dengan persentase desa/kelurahan yang 
terjangkau sekitar 90-96 persen. Sementara desa/kelurahan yang 
terjangkau pada wilayah perdesaan pada periode yang sama bervariasi 
antara 30-68 persen. Kondisi ini dapat berdampak pada akses informasi yang 
tidak berimbang antara pelaku ekonomi perdesaan dengan pelaku ekonomi 
perkotaan, sehingga transaksi ekonomi dapat merugikan salah satu pihak. 

Gambar 3.27:  Jumlah Desa/kelurahan yang Menerima Signal Kuat Untuk 
                          Telepon Bergerak di Pulau Sulawesi, 2005-2011

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia 2011, Biro Pusat Statistik
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Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan persentase desa/kelurahan dengan 
jangkauan telepon bergerak terluas, baik di daerah perkotaan maupun di 
daerah perdesaan. Di wilayah perkotaan,  Provinsi Sulawesi Utara bersama 
dengan Sulawesi Selatan menunjukkan jangkauan desa/kelurahan terluas. 
Di wilayah perdesaan Provinsi Sulawesi Utara bersama Provinsi Gorontalo 
memiliki desa/kelurahan dengan jangkauan infrastruktur telepon bergerak 
lebih luas dibandingkan wilayah lainnya di Sulawesi. Secara keseluruhan di 
Pulau Sulawesi, persentase jumlah desa/kelurahan yang terjangkau dengan  
infrastuktur telepon  lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. 
Fakta ini mengindikasikan, bahwa meskipun masih terjadi ketimpangan 
ketersediaan infrastruktur telepon bergerak wilayah perdesaan dan 
perkotaan di Pulau Sulawesi, tetapi akses informasi sudah lebih baik 
dibandingkan dengan rata-rata provinsi lainnya di Indonesia.

Tabel 3.19: Persentase Desa/kelurahan yang Menerima Signal  Kuat Telepon 
                     Bergerak di Pulau Sulawesi, 2005-2011 

Provinsi 
Tahun Pertumbuhan  

(%)  2005 2008 2011  

Sulawesi Utara 44.05 64.73 67.87  8.63  

Sulawesi Tengah 16.54 40.93 51.68  28.96  

Sulawesi Selatan  39.78 62.83 64.86  10.19  

Sulawesi Tenggara 16.68 39.40 53.28  28.58  

Gorontalo  41.87 80.31 60.88  11.27  

Sulawesi Barat 23.18 34.51 44.36  12.90  
Lainnya  42.35 65.68 69.19  10.07  
Indonesia 41.03 64.16 67.85  10.35  

Sumber: Statistik Telekomunikasi 2011., BPS, Indonesia

Jumlah desa/kelurahan sebagai lokasi pembangunan BTS di Pulau Sulawesi 
lebih rendah dari rata-rata nasional. Desa/kelurahan yang menjadi lokasi 
pembangunan BTS di Pulau Sulawesi hanya mencapai 12 hingga 23 persen,  
masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.  Hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah provider telepon bergerak  di Pulau Sulawesi 
masih kurang dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, khususnya 
di wilayah Indonesia Bagian Barat. Provider yang ada dan dominan di wilayah 
Sulawei adalah PT. Telkomsel, PT. Indosat, dan  sedikit wilayah yang dilayani 
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seperti   PT. XL-Axiata,  PT. Mobile-8,  Smart Telekom, sementara di  daerah 
lain khususnya wilayah Indonesia Bagian Barat, selain provider yang ada di 
Pulau Sulawesi juga terdapat provider seperti  PT. Sampoerna 
Telekomunikasi Indonesia (STI), PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS), dan PT. 
Hutchison CP Telecommunication.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Permintaan jasa telekomunikasi meningkat selaras dengan perkembangan 
teknologi telekomunikasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 
Pulau Sulawesi. Peningkatan permintaan jasa telepon didukung oleh 
pengembangan infrastruktur, baik untuk telepon tetap maupun telepon 
bergerak. Pertumbuhan telepon bergerak sangat tinggi karena sebagian 
besar wilayah di Pulau Sulawesi sudah terjangkau dengan jaringan telepon 
bergerak, sebaliknya telepon tetap berkembang namun dengan angka 
pertumbuhan yang rendah. Permintaan jasa telepon lebih didominasi oleh 
jasa komunikasi suara, sementara permintaan jasa telepon tetap lebih 
banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi data, baik untuk 
sektor publik, swasta, maupun  untuk  masyarakat.

Permintaan jasa komunikasi dalam bentuk data semakin berkembang 
seiring dengan perkembangan peradaban, layanan publik, aktivitas bisnis, 
dan kesejahteraan masyarakat.  Perkembangan ini membutuhkan layanan 
jasa komunikasi data yang cepat, kapasitas loading yang besar, dan terbebas 
dari berbagai gangguan. 

Permintaan jasa telepon tetap, terutama terkait dengan komunikasi data, 
akan meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan publik 
(pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pembangunan, dsb.), aktivitas 
bisnis, dan interaksi sosial masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi dunia telekomunikasi di Indonesia adalah 
perkembangan teknologi yang cepat dan persaingan antar operator 
telekomunikasi yang ketat. Tantangan ini menjadi tidak mudah dihadapi 
karena investasi dalam bidang teknologi telekomunikasi memiliki resiko 
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yang tinggi, dimana cenderung turn over belum tercapai atau return of 
investment-nya belum kembali, teknologi yang digunakan sudah 
ketinggalan.  Selain itu, pemanfaatan kapasitas terpasang yang rendah 
karena persaingan antar penyedia jasa sangat ketat, yang cenderung 
mendorong biaya telekomunikasi menjadi mahal. 

Rekomendasi  

Mengingat salah satu fungsi telekomunikasi adalah menciptakan interaksi 
sosial, ekonomi dan  budaya baik secara nasional maupun internasional, 
maka diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 
semua wilayah di Pulau Sulawesi. Upaya ini juga sekaligus diharapkan dapat 
menghilangkan keterisolasian sebagian wilayah di Pulau Sulawesi.

Kebutuhan akan layanan jasa komunikasi dalam bentuk data cenderung 
semakin meningkat seiring dengan kebutuhan layanan publik (misalnya 
pendidikan, kesehatan, informasi, dsb),  aktivitas bisnis, dan interaksi sosial 
antara penduduk, baik secara domestik maupun secara internasional. 
Fasilitas infrastruktur telekomunikasi di Indonesia perlu terus dikembangkan 
agar tetap sejajar dengan Negara lain.

Para provider jasa telekomukasi memanfaatkan dana CSR untuk 
meningkatkan kesadaran masayarkat tentang pentingnya infrastruktur 
telekomunikasi di daerah pemasangan instalasi jaringan untuk menghindari  
pencurian jaringan kabel  tembaga juga seringkali terjadi, aktivitas alat berat 
untuk pembangunan jalan, pemasangan pemancar-pemancar satelit sering 
mendapat hambatan perizinan dari pemerintah  kabupaten (meskipun izin 
dari pemerintah provinsi sudah ada), termasuk dari masyarakat setempat 
yang bisa dibantu oleh LSM setempat.  Selain itu, wilayah Sulawesi yang  
didominasi oleh pegunungan dan kepulauan, serta penduduk yang tersebar 
menyebabkan biaya investasi pembangunan jaringan telekomunkasi  
menjadi mahal. 
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Tantangan Pertanian Indonesia Timur

Darmawan Salman

Perjalanan Indonesia menuju 2045 adalah perjalanan merespons 
perubahan. Perubahan itu didorong oleh spirit zaman karena setiap era 
memiliki spirit zamannya sendiri. Tetapi siapakah yang tahu tentang spirit 
zaman di masa depan? Kita tengah hidup dalam suatu era yang di dalamnya 
order berdampingan dengan disorder, linearitas berdampingan dengan non-
linearitas, kepastian berdampingan dengan ketidakpastian. Kita adalah 
sebuah kompleksitas yang hadir dalam sebuah kompleksitas pula. 
Kompleksitas itu membawa kita pada batas-batas chaos. Yang bisa kita 
lakukan saat ini adalah memperkuat kapasitas tatanan agar mampu 
beradaptasi kreatif dengan spirit zaman. 

Salah satu isu besar yang tetap akan dihadapi Indonesia ke depan adalah 
pangan. Isu ini sangat mendasar bagi ketahanan nasional sebagai negara 
bangsa, dan di balik  itu Indonesia punya potensi untuk bergerak lebih cepat 
dari spirit zaman. Mengapa, karena Indonesia adalah bangsa agraris, karena 
Indonesia adalah bangsa terkaruniai peradaban pertanian. Tetapi, dengan 
kesadaran bahwa modalitas tersebut terproses dalam sebuah kompleksitas, 
maka ia berpotensi pula sebagai pangkal dari kondisi collapse sebuah 
tatanan.

11.  Indonesia dalam Geopolitik Pangan

Pada tahun 1970-an, ketika paradigma dependensia muncul sebagai 
antitesis atas paradigma modernisasi dalam teori pembangunan, terdapat 
pandangan bahwa agar negara berkembang bisa mengejar ketertinggalan  

1 Bagian ini sebagiannya pernah disampaikan dalam diskusi “Skenario 

Indonesia 2045” oleh Lemhanas di Unhas, 2014.

(P3KM Universitas Hasanuddin)

134



dari negara maju, maka ia jangan hanya terjebak pada pembangunan 
pertanian. Negara berkembang harus menyongsong industrialisasi,  
ekonomi industri lebih menjamin modernitas. Lalu negara berkembang 
merasa puas kalau sudah mencapai swasembada pangan utama, setelah itu 
ia harus menyongsong industrialisasi. Tercitrakan bahwa bangsa yang 
berkutat di pertanian adalah bangsa yang tertinggal. Indonesia termasuk 
berpikir demikian. Di balik itu, negara maju tetap membangun pertaniannya, 
korporasi pertanian tumbuh sama pesatnya dengan korporasi industri. 
Negara maju tetap percaya bahwa siapa yang kuasai pertanian maka ia akan 
kuasai dunia.

Lima dekade kemudian, permintaan pangan dan produk pertanian lainnya 
meningkat drastis di negara berkembang. Konsumsi beras, gandum, produk 
hewani, buah-buahan dan sayur-sayuran meningkat tajam karena 
munculnya kelas menengah berpendapatan tinggi dan pesatnya urbanisasi. 
Dalam dinamika itu, negara berkembang muncul berposisi sebagai importir 
pangan, bukan sebagai produsen mandiri atas kebutuhan pangannya, 
apalagi sebagai eksportir pangan. Rasa malu sebagai produsen pertanian di 
masa lalu, digantikan oleh rasa malu sebuah bangsa agraris yang mengimpor 
pangan. 

Menuju tahun 2045 adalah menuju pada peningkatan drastis kebutuhan 
pangan negara berkembang. Proyeksi International Food Policy Research 
Institute/IFPRI  (dalam Santosa, 2013) menyebutkan bahwa 86% 
peningkatan konsumsi serealia global antara 1995 hingga 2025 akan datang 
dari negara berkembang. Pertumbuhan permintaan serealia terbesar 
datang dari Asia, terutama Asia Tenggara, India dan Cina. Pertumbuhan 
hampir sama juga terjadi pada daging dan unggas. IFPRI memproyeksikan 
bahwa pada 2025 seluruh Asia akan mengalami defisit seralia sebesar 135,4 
juta metrik ton, Cina 39,8 juta metrik ton, India 17,9 juta metrik ton, dan Asia 
Tenggara 5,8 juta metrik ton. Pada tahun 1995, seluruh Asia mengimpor 
serealia hanya sebesar 67,8 juta metrik ton, bahkan India saat itu masih 
surplus 3,5 juta ton. Pada 2025, seluruh negara berkembang akan 
mengalami total defisit seralia sebesar 239,7 juta metrik ton, ini meningkat 
dua kali lipat dari defisit 1995 yang hanya 108,4 juta ton. Defisit seralia ini 
diikuti dengan defisit daging, tepung dan umbi-umbian. Menuju 2045, 
Indonesia akan menjadi bagian dari skenario defisit itu.
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Berdasarkan perhitungan Santosa (2014) yang mengacu pada data 
Bappenas (2014) dan USDA (2014), dengan menggunakan data impor 
pangan 2004 sebagai basis perhitungan, pada periode 2005-2009 rata-rata 
impor beras Indonesia meningkat 117%, daging sapi 234%, bawang merah 
76,2%, gula 61,%, cabai 56%, gandum 13,1% dan kedelai 10,9%. Hanya impor 
jagung yang turun 39,8% dibanding 2004. Pada 2010-2013, kondisi impor 
pangan lebih buruk lagi. Dengan acuan tahun 2004, rata-rata impor beras 
pada periode tersebut meningkat 482,6%, daging sapi 349,6%, cabai 141%, 
gula 114,6%, bawang merah 99,8%, jagung 89,%, kedelai 56,8% dan gandum 
45,2%. Pertumbuhan impor ini melampaui pertumbuhan penduduk 2004-
2013 sebesar 12,0%. Dengan impor pangan yang terus meningkat, indeks 
ketahanan pangan Indonesia sangat tertinggal dari negara tetangga. Indeks 
ketahanan pangan Indonesia berada pada urutan 64 dari 105 negara yang 
dinilai dengan skor 46,8, jauh di bawah Malaysia pada peringkat 33 (63,9), 
China 38 (62,5), Thailand 45 (57,9), Vietnam 55 (50,4) dan Filipina 63 (47,1) 
(Global Food Security Index, 2012).

Bagaimana gambaran geopolitik pangan menuju 2045? Siapa yang akan 
memenuhi defisit pangan yang akan terjadi? Menurut Santosa (2013), bila 
tidak ada perubahan kebijakan di negara berkembang, maka negara maju di 
Eropa, Amerika Utara dan Australia akan semakin besar peranannya dalam 
geopolitik pangan global. Pada 2025, negara maju akan surplus serealia 
247,5 juta metrik ton, meningkat 2,5 kali lipat dari 30 tahun sebelumnya 
yakni 107,6 juta metrik ton. Produksi daging, tepung dan umbi-umbian 
mereka akan surplus masing-masing 3,9 juta metrik ton, 3 juta metrik ton 
dan 19,8 juta metrik ton. Hanya pada kedelai mereka akan defisit 7,6 juta 
metrik ton. 

Dengan komposisi demikian, geopolitik pangan menuju 2045 akan diwarnai 
oleh ekspansi dan penetrasi surplus pangan negara maju ke negara 
berkembang. Sementara itu, negara berkembang akan terlena “yang 
penting pangannya tersedia, meskipun bukan mereka yang 
memproduksinya sendiri”. Lalu bila pada gilirannya dunia global juga krisis 
pangan, maka yang akan pertama collapse adalah negara berkembang. Ini 
ironis. Negara berkembang yang 50 tahun lalu malu dijuluki produsen 
pertanian; dibuat bergantung pemenuhan pangannya oleh bangsa industri, 
sebuah status yang dulu dikejar-kejarnya lalu dengan itu ia tinggalkan 
pertaniannya. Lebih ironis lagi, Indonesia adalah bagian dari ironi itu. 
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Menuju 2045, Indonesia akan menjadi bagian dari kontestasi yang 
berlangsung dalam potret geopolitik pangan yang demikian. Negara maju 
akan melanjutkan hegemoni kepada negara berkembang untuk membuka 
keran impor pangannya, sementara itu mereka akan memperlakukan syarat 
ketat agar produk pertanian negara berkembang tidak berpenetrasi ke pasar 
pangan mereka. Inilah konteksnya maka pada pertemuan WTO di Bali 
(2013), India yang memperjuangkan subsidi pertanian lebih 10% dari total 
output pertanian dan membayar hasil produksi petani India di atas harga 
pasar untuk produk yang dibeli pemerintah guna cadangan pangan, 
dikepung habis-habisan oleh negara maju dan sesama negara berkembang 
(termasuk Indonesia) yang terhegemoni spirit perdagangan bebas atas 
pangan. 

Dalam konstelasi demikian, ada beberapa skenario tersedia bagi Indonesia. 
Pertama, mengikuti hegemoni perdagangan bebas pangan dunia, yang 
penting ketersediaan pangan terjamin, tidak peduli apakah pangan tersebut 
hasil impor. Ilmu pertanian diubah menjadi ilmu agribisnis, meskipun ilmu 
agrikultur sendiri belum mumpuni; akademia pertanian lalu mengabdi 
kepada perdagangan pertanian, semakin meninggalkan perhatian pada 
inovasi produksi pertanian. Sebuah adaptasi perubahan yang pasif. Ini 
membawa citra yang bagus sebagai pemain WTO yang patuh, tetapi 
mengingkari fitrah sebagai bangsa agraris, mengorbankan golongan petani 
sebagai lapisan yang paling besar porsi orang miskinnya.

Skenario kedua, menjadi pemain pasar bebas pangan dunia yang adaptif 
kreatif. Keluar dari rasa malu sebagai bangsa produsen pertanian, lakukan 
revolusi hijau gelombang kedua, wacanakan swasembada pangan 
gelombang kedua, lalu gelorakan bangsa sebagai pengekspor pangan. 
Kembalikan pertanian sebagai sektor perekonomian, tidak sekedar 
penyumbang ketahanan pangan; kembalikan pertanian sebagai bagian dari 
peradaban, tidak sekedar urusan pilihan dalam otonomi daerah. Dorong 
fakultas pertanian di kampus-kampus segera kembali memproduksi 
pengetahuan tentang pembangunan pertanian, tidak sekedar pengetahuan 
tentang ketahanan pangan; dorong fakultas pertanian untuk melahirkan 
bangsa sebagai eksportir pangan, kalau tidak maka ganti saja namanya 
menjadi fakultas impor pangan.
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2. Pertanian KTI dalam Geopolitik Indonesia

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam tulisan ini mencakup empat 
pulau besar Indonesia yakni Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan 
Papua. Di dalamnya terdapat 12 provinsi yakni Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa 
Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Pernah ada masanya 
kawasan ini tersuarakan besar kepentingannya pada level nasional, 
maka dibentuk sebuah kementerian khusus pembangunan KTI. 
Setelah itu wacana KTI menghilang dan yang muncul adalah wacana 
daerah tertinggal, dan karena daerah yang tertinggal bukan hanya 
ada di KTI, maka perhatian khusus atas ketertinggalan KTI dinetralisir 
oleh wacana daerah tertinggal tadi. (Catatan: Maka belum 
percayakah tuan pada kekuatan wacana, bahwa wacana bisa 
mengubah realitas?). Pertanyaannya: betulkah KTI tidak tertinggal oleh 
Indonesia? Atau, siapa tahu Indonesia yang tertinggal oleh KTI?

Setelah desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pilihan dalam 
pengelolaan Indonesia, dilihat dari kontribusi wilayah atas perekonomian 
nasional, maka nyata bahwa KTI memang tertinggal oleh Indonesia. Pada 
2004 total kontribusi PDRB Nasional pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku 
dan Papua hanya 7,54% dari 100% PDRB Nasional Indonesia. Pada 2012, 
kontribusi itu tidak berubah nyata, hanya meningkat menjadi 8,03% (Tabel 
1). Artinya, kalau tipe ideal yang dituju adalah “besarnya kontribusi dalam 
perekonomian” (yang berkorelasi dengan kesejahteraan), maka KTI 
tertinggal oleh Indonesia. Tentu saja penyebabnya adalah karena manusia 
yang menghuni kawasan ini lebih sedikit jumlahnya dibanding yang 
menghuni Indonesia lainnya, sehingga kontribusinya atas PDRB Nasional 
juga rendah. Tetapi mengapakah manusia dari Indonesia lainnya tidak mau 
menghuni kawasan ini? Jawabannya adalah karena kawasan ini tertinggal! 
Kalau tipe ideal kita adalah “tidak apa-apa kontribusi dalam PDRB Nasional 
rendah yang penting warga KTI bahagia-bahagia saja”, maka itu berarti 
justeru Indonesia yang tertinggal oleh KTI. Mengapa, karena bukankah maju 
dan tertinggal adalah soal persepsi semata dari manusia? Persepsi 
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melahirkan pengetahuan, pengetahuan melahirkan wacana,  wacana 
melahirkan tindakan, dan tindakan melahirkan realitas. Maka, who lag 
behind what? Inilah pertanyaan geopolitik KTI untuk Indonesia. Inilah pula 
pertanyaan geopolitik Indonesia untuk KTI. 

Wilayah
Kontribusi PDRB Nasional (%)

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011 2012

Sumatera 22,15

 

21,87

 

21,88

 

21,60

 

21,44

 

21,18

 

21,07

 

21,04 20,96

Jawa 59,77

 
59.91

 
60,25

 
60,74

 
60,90

 
60,92

 
61,04

 
61,22 61,36

Bali 1,25
 

1,25
 

1,25
 

1,29
 

1,30
 
1,30

 
1,30

 
1,30 1,31

Kalimantan 9,30 9,16 9,04 8,78 9,75  8,64  8,58  8,46 8,35

Sulawesi 4,35 4,38 4,45 4,49 4,60  4,70  4,79  4,87 4,98

Nusa 

Tenggara
1,53

 
1,48

 
1,46

 
1,44

 
1,41

 
1,47

 
1,47

 
1,38 1,32

Maluku 0,33

 

0,33

 

0,33

 

0,32

 

0,32

 

0,32

 

0,33

 

0,33 0,33

Papua 1,33

 

1,63

 

1,35

 

1,33

 

1,27

 

1,45

 

1,43

 

1,40 1,40

Total KTI 7,54 7,83 7,59 7,58 7,60 7,94 8,06 7,98 8,03

Tabel 4.1: Kontribusi Wilayah KTI dalam PDRB Nasional, 2012.

Sumber: Kompas, 27 Maret 2014 (Diolah dari BPS)

Premis mayor: Indonesia adalah bangsa agraris. Premis minor: KTI adalah 
bagian dari bangsa Indonesia. Konklusi: KTI adalah bangsa agraris. Ini adalah 
praktek pelajaran logika dari Madilog (Tan Malaka, 2010), bahwa 
berdasarkan silogisme KTI adalah perekonomian pertanian, KTI adalah 
bangsa agraris. Tabel-2 menunjukkan bahwa porsi kontribusi pertanian 
dalam struktur PDRB 12 provinsi di KTI adalah di atas rata-rata porsi 
kontribusi pertanian pada PDRB Indonesia. Ini adalah pelajaran data dan 
angka-angka dalam bentuk persentase. Artinya, baik berdasarkan logika 
silogisme maupun berdasarkan data-angka-statistika, ekonomi KTI lebih 
ekonomi pertanian dari ekonomi Indonesia, dan itu juga berarti bahwa 
bangsa KTI lebih bangsa agraris dari bangsa Indonesia. Kalau ada yang tidak 
percaya dengan kebenaran koherensi dan korespondensi ini maka kubur saja 
logika dan statistika.

Tafsir apa yang bisa diberikan kepada kebenaran ini? Pertama, KTI menyadari 
betul bahwa struktur mereka adalah pertanian, tetapi dengan sadar pula 
memilih skenario menghindari pembangunan pertanian, karena dengan 
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pembangunan pertanian mereka tidak bisa mengejar ketertinggalan dari 
rata-rata Indonesia yang sudah industri dan jasa. Ini sama dengan pilihan 
Indonesia ketika merasa modernisasi pertaniannya sudah cukup setelah 
berswasembada beras (1984), lalu berbelok ke “jalan yang benar” yakni 
bangun industri dan jasa serta tinggalkan pertanian, karena citra pertanian 
akan mengidentikkannya dengan ketertinggalan. Bila skenario ini berlanjut, 
bisa saja Indonesia lain akan tersadar dan membangun kembali 
pertaniannya, sehingga pada 2045 mereka tidak hanya maju pada industri 
dan jasa tetapi juga kuat dalam pertanian. Maka saat itu akan tersaksikan KTI 
tidak hanya tidak memiliki industri dan jasa tetapi juga sudah terlemahkan 
pertaniannya. Skenario ini berasumsi bahwa KTI memutuskan sendiri pilihan 
kebijakannya, dan skenario pertama ini adalah buah dari kebijakan itu. Sama 
dengan kondisi pertanian Indonesia saat ini yang merupakan dampak dari 
pilihan “kebijakan meninggalkan pertanian” pasca swasembada beras 
(1984-1997) dan kebijakan “semakin meninggalkan pertanian” pasca 
reformasi (1998-2014).

Tabel 4.2: Kontribusi pertanian dalam struktur PDRB KTI, 2012

Provinsi Kontribusi Sektoral atas PDRB

Kontribusi Pertanian (%)

Papua 23,94

Papua Barat 12,16

Maluku Utara 34,35

Maluku -

Sulawesi Barat 47,43

Gorontalo 30,34

Sulawesi Tenggara 30,12

Sulawesi Selatan 24,79

Sulawesi Tengah -

Sulawesi Utara 20,39

Nusa Tenggara Timur 35,98

Nusa Tenggara Barat 30,74

Rata-Rata Indonesia Timur

Rata-Rata Indonesia 14,40

Sumber: BPS masing-masing Provinsi, 2012/2013.
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Kedua, KTI menjadi bagian dari skenario umum kebijakan Indonesia. Bahwa 
karena Indonesia secara rata-rata sudah maju, perekonomiannya sudah 
industri dan jasa, maka tidak usah lagi bangun pertanian, biarkan pertanian 
menjadi urusan pilihan saja. Lebih baik perbaiki pelayanan publik, lebih baik 
gratiskan pendidikan dan kesehatan, lebih baik bangun kesetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan, lebih baik biayai pesta demokrasi. Artinya, 
tidak ada ruang bagi KTI untuk berbeda dari arah kebijakan makro Indonesia 
yang sudah mulai bergeser dari “pembangunan ekonomi” ke “pelayanan 
publik”. Apalagi bila melihat bahwa pertanian KTI tidak terlalu relevan 
dengan pertanian arus utama Indonesia. Pertanian arus utama Indonesia 
adalah pangan, dan pangan pokok Indonesia adalah beras; sementara 
pertanian KTI tidaklah dominan pangan, dan pangan KTI tidaklah dominan 
beras. Bukankah pangan Papua lebih berbasis sagu dan ubi-ubian, bukankah 
pertanian Maluku dan Sulawesi lebih berbasis rempah-rempah dan kakao? 

Seperti itulah posisi pertanian KTI dalam geopolitik Indonesia. Secara 
internal, 12 provinsi di KTI struktur perekonomiannya masih dominan 
pertanian, tenaga kerjanya masih dominan petani. Tetapi secara eksternal, 
dalam arti KTI dibanding total Indonesia, kinerja pertanian KTI tidaklah 
signifikan terhadap total Indonesia. Padi yang menjadi arus utama pertanian 
Indonesia tidaklah signifikan dikontribusi oleh provinsi KTI, kecuali Sulawesi 
Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Pada 2012, luas panen total Indonesia 
sebesar 13.445.524,00 hektar, sementara luas panen KTI hanya 
2.305.629,00  atau 17,14%. Produktivitas padi sawah rata-rata Indonesia 
pada 2012 sebesar 51,36 Kw/hektar, sementara produktivitas rata-rata KTI 
hanya  43,47 Kw/hektar atau  84,63% dari produktivitas nasional. Total 
produksi padi Indonesia pada 2012 sebesar 69.056.126,00 ribu kwintal, 
sementara produksi KTI hanya 15,88% dari angka tersebut (Tabel 3).
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Tabel 4.3: Luas panen, produktivitas dan produksi padi KTI, 2012.

Provinsi Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Kw)

Papua 37.149,00 37,16 138.032,00

Papua Barat 7.750,00 39,03 30.245,00

Maluku Utara 17.794,00 36,91 85.686,00

Maluku 20.489,00 41,13 84.271,00

Sulawesi Barat 83.796,00 49,21 412.338,00

Gorontalo 51.193,00 48,01 245.786,00

Sulawesi Tenggara 124.511,00 41,47 516.291,00

Sulawesi Selatan 981.394,00 50,98 5.003.011,00

Sulawesi Tengah 229.080,00 44,71 1.024.316,00

Sulawesi Utara 126.931,60 48,46 615.062,00

Nusa Tenggara Timur 200.094,00 34,91 698.566,00

Nusa Tenggara Barat 425.448,00 49,69 2.114.231,00

Total KTI 2.305.629,00 (17,14%) 43,47 (84,63%) 10.967.835,00 (15,88%)

Indonesia 13.445.524,00 51,36 69.056.126,00

Sumber: BPS, 2013.

Tulisan ini sampai kepada kesimpulan bahwa tantangan utama pertanian KTI 
adalah bagaimana melawan logika umum dan wacana dominan yang 
berlaku sekarang, yang berkecenderungan untuk meninggalkan 
pembangunan pertanian, dan lebih suka membangun “yang lain”. 
Pengambil kebijakan pada pemerintah KTI perlu berpikir jangka panjang 
dengan horizon 2045, tentang defisit pangan yang mengancam dalam 
perjalanan wilayah ini dan Indonesia kedepan, dan skenario ketergantungan 
pangan kepada negara maju yang akan menjerat. Pengambil kebijakan KTI 
perlu keluar dari cara pikir yang menempatkan pertanian sebagai urusan 
inferior berhubung pembagian urusan dalam pemerintahan daerah 
memang hanya menempatkan pertanian sebagai urusan pilihan. Pada 
daerah yang potensi pertaniannya dalam arti luas potensil, kelembagaan 
pemerintah daerah pada urusan terkait pertanian tersebut perlu diperkuat, 
jumlah dan kompetensi SDM aparatur yang terkait dengannya perlu 
diperkuat pula. 

3.  Petani dan Pertanian sebagai Orientasi, Bukan Pemodal dan Agribisnis

Hal mendasar yang perlu ditunjukkan dalam kebijakan pembangunan 
pertanian saat ini adalah keberpihakan kepada petani. Selama ini, pola 
piramida struktur pertanian dan pangan  adalah mendudukkan sistem 
agribisnis, produsen benih dan input pertanian, pertanian korporasi, 
pertanian kapitalistik dan spekulan pangan di puncak piramida dengan 
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jumlah kurang dari 500.000 orang (Santosa, 2014). Mereka ini yang 
mendapatkan akses dan fasilitas mewah dari pemerintah, kepada mereka 
kebijakan berpihak. Adapun dasar piramida tersusun oleh 26,13 juta 
keluarga petani kecil atau 91 juta jiwa. Mereka sekedar dijadikan penerima 
bantuan bibit dan pupuk, sementara keuntungan dari bisnis bibit dan pupuk 
tersebut diambil oleh puncak piramida. Puncak piramida ini lalu menekan ke 
bawah dan menyebabkan 5,1 juta keluarga petani kecil tersebut tercerabut 
dari lahannya dan menjadi bagian dari reproduksi sosial kemiskinan 
perdesaan serta menjadi penyusun pada masyarakat miskin kota.

Saat ini dan kedepan, diperlukan kebijakan pertanian yang berorientasi 
kepada petani dan pertanian, bukan kebijakan yang berorientasi kepada 
pemodal dan agribisnis. Biarkan pemodal dan agribisnis berproses dalam 
mekanisme pasar, dan biarkan mekanisme kebijakan berproses untuk 
keberpihakan kepada petani dan pertanian. Petani kecil dan pertanian 
keluarga perlu menduduki posisi teratas piramida (Pramono, 2012 dalam 
Santosa, 2014). Hak dan kedaulatan petani perlu dijamin, porsi kue 
pembangunan untuk mereka perlu ditingkatkan, serta akses terhadap 
sumberdaya produktif terutama tanah perlu diberikan, lalu fasilitasi 
keberdayaan mereka dalam mengurus benih dan pupuk, bukan menjadikan 
mereka bergantung benih dan pupuk kepada pemodal. Menurut Santosa 
(2014), para petani kecil saat ini telah menyumbangkan 1,9 juta varietas 
tanaman untuk ummat manusia, lebih besar dibanding yang dihasilkan 
perguruan tinggi, lembaga riset dan perusahaan benih yang hanya sekitar 
80.000 varietas tanaman. 

Pembangunan pertanian yang seyogianya dimainkan di masa depan, 
seyogianya memperhatikan arah pengembangan diri petani, selain sekedar 
agenda pemberian bantuan bibit dan pupuk. Dalam kaitan ini, arah 
pengembangan diri petani dapat dikerangkakan dalam pergerakan bolak-
balik lima bentuk eksistensi petani sebagai individu maupun kolektivitas 
yakni: (1) sebagai juru tani; (2) sebagai manajer usahatani; (3) sebagai 
wiratani; (4) sebagai aktor tata produksi; dan (5) sebagai produsen 
pengetahuan (Salman, 2012). Lima eksistensi ini dapat dirumuskan 
kompetensi yang menjadi prasyaratnya, hasil dari aplikasi kompetensinya, 
dan kriteria keberhasilan aplikasi kompetensinya sebagaimana terpetakan 
pada Tabel-4.
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Tabel 4.4: Arah  Pengembangan  Diri  Petani  dalam Tarian Paradigma 
                  Pembangunan Pertanian di Masa Depan. 

Aspek/

Entitas

Juru 

Tani

Manajer 

Usahatani

Wiratani Aktor Tata 

Produksi

Produsen 

Pengetahuan

Kompe-tensi Teknis 

produksi

Teknis 

manajerial

Wawasan 

wirausaha

Kesadaran 

kelas

Produksi 

wacana

Hasil Hasil panen Pendapatan/

Keuntungan

Produk 

berdaya saing

Alternatif atas 

kapitalisme 

Representasi 

diri 

Kriteria Hasil Subsistensi 

ke Surplus

Efisiensi 

Usaha

Pemasaran 

Global 

Keadilan 

sosial 

Ketersuaraan

pilihan

Sumber:  Suryana, 2007 (Petani sebagai Juru Tani, Manajer Usahatani dan Wiratani, 
hasil diskusi pribadi);  Salman, 2012 (Aktor Tata Produksi dan Produsen Pengetahuan)

Terdapat   petani   yang  memerlukan pengembangan diri sebagai juru tani, 
sebagai manajer usahatani, sebagai wiratani, sebagai aktor tata produksi 
dan sebagai produsen pengetahuan, yang dengan itu masing-masing 
memberi makna bagi lokalitasnya (Salman, 2012). Diperlukan pula 
pengembangan diri petani untuk bertransformasi dari entitas sebagai juru 
tani menjadi manajer usahatani; dari manajer usahatani menjadi wiratani; 
dari wiratani menjadi aktor tata produksi; dan  dari aktor tata produksi 
menjadi produsen pengetahuan. Dalam kompleksitas pengembangan diri 
petani seperti itulah pembangunan pertanian seyogianya didorong secara 
bersesuai dengan kompleksitas ruang dan waktu Indonesia, terutama di KTI.

4. Penyuluhan Pertanian: Antara Rekayasa Sosial dan Pembelajaran Sosial

Pembangunan, termasuk pembangunan pertanian, basisnya adalah 
pengetahuan. Mengapa, karena tindakan perubahan yang efektif 
memerlukan basis pengetahuan yang cukup. Pengetahuan merupakan dasar 
kapasitas dari individu maupun kolektivitas tatanan dalam mendorong 
perubahan. Dalam konteks pembangunan pertanian, pengelolaan 
pengetahuan tersebut berlangsung dalam sistem penyuluhan, penyuluhan 
menjadi instrumen pokok pembangunan pertanian. Kalau dalam transisi 
otonomi daerah kelembagaan penyuluhan pertanian terlemahkan dan 
kehilangan orientasi, maka sebenarnya ini adalah sebuah salah kaprah 
aransemen kelembagaan dari sebuah bangsa yang tidak sadar bahwa ia 
belum bisa keluar dari “takdir” sebagai bangsa agraris.

Dihubungkan dengan penyuluhan pertanian sebagai instrumen pokok 
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pembangunan pertanian, diperlukan penyuluh pertanian yang berkapasitas 
untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi petani sebagai juru tani, 
manajer usahatani dan wiratani; tetapi juga meningkatkan kompetensi 
petani sebagai aktor tata produksi dan produsen pengetahuan; sekaligus 
bisa menggeser eksistensi petani dari sebagai juru tani menjadi manajer 
usahatani, menjadi wiratani, menjadi aktor tata produksi dan seterusnya 
menjadi produsen pengetahuan (Salman, 2012). Ilmu pertanian seyogianya 
memberi layanan pengetahuan yang mencakupi rentang kebutuhan lima 
eksistensi petani tersebut. Ilmu pertanian seyogianya melahirkan penyuluh 
sebagai fasilitator teknis-agronomis petani; sebagai fasilitator manajerial-
ekonomis petani; sebagai fasilitator kewirausahaan dan jejaring bisnis 
petani; sebagai fasilitator kesadaran kritis dan perjuangan kelas petani; serta 
sebagai fasilitator konstruksi  pengetahuan dan representasi diri petani.

Perencanaan pertanian yang diterapkan seyogianya tidak lagi berporos 
tunggal rekayasa sosial secara teknokratis dan top-down sebagaimana 
dalam revolusi hijau. Diperlukan aplikasi perencanaan pertanian berbasis 
pembelajaran sosial secara partisipatoris dan bottom-up sebagaimana telah 
diintroduksi beberapa pilot-project seperti Decentralized Agricultural and 
Forestry Extension Project (DAFEP) dan Farmer Empowerment Through 
Agricultural Technology and Information (FEATI) sejak tahun 2000-an (Lihat: 
Tabel-5). 
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Tabel 4.5: Karakteristik  Perencanaan  Teknokratis  dan  Perencanaan Partispatoris
                   untuk Dikolaborasikan dalam Pembangunan Pertanian

Aspek/Isu Perencanaan Teknokratis Perencanaan Partisipatoris

Pengetahuan yang di-

aplikasikan

Pengetahuan ilmiah hasil

penelitian dan uji laboratoris

Pengetahuan dari peng-alaman

sehari-hari petani

Proses dan mekanisme Rekayasa sosial dari pemerintah

kepada petani dan stakeholder 

pertanian secara top-down

Pembelajaran sosial dan

perubahan lokal petani secara

bottom-up

Hasil yang diharapkan Pencapaian target produksi dan 

daya saing produk pertanian 

dalam bersesuai dengan 

mekanisme pasar dan kapitalisme 

pertanian

Peningkatan kapabilitas dan 

kapasitas pertanian dan petani  

dalam merepre-sentasikan diri 

pada pangung wacana dan 

kontestasi pengetahuan

Peran/posisi petani Sebagai penerima manfaat dan 

partisipan

Sebagai penerima  manfaat dan 

pelaku utama

Peran agen pembangunan Teknokrat perekayasa pertanian Fasilitator pemberdayaan petani

Lebih penting dari itu, demi menjawab kompleksitas pertanyaan agraria, 
agrikultur, dan rural-urban pada era interkoneksi lokal-global saat ini, 
diperlukan perencanaan pertanian yang mensinergikan ciri rekayasa sosial 
dengan ciri pembelajaran sosial dalam suatu paket perencanaan kolaboratif. 
Dengan perencanaan kolaboratif, kompetensi dan kapasitas aktor 
pembangunan pertanian dapat bersinergi dan melahirkan fitur baru serta 
menguatkan saling-percaya, perilaku resiprositas dan kepatuhan pada 
norma kebersamaan di antara petani, penyuluh pertanian, lembaga lokal, 
pemerintah desa, pegawai SKPD, lembaga penelitian dan perusahaan 
pertanian. Dengan modal sosial seperti inilah kompleksitas dapat direspon.

Menurut UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 
penyuluhan adalah “proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya 
dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya 
lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam 
pelestarian fungsi lingkungan hidup”. Pembelajaran dalam konteks ini perlu 
dipahami dalam beberapa substansi dan peran penyuluh dipetakan dalam 
berbagai substansi tersebut sebagaimana dipetakan pada Tabel-6.
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Tabel-6: Hubungan antara Level Eksistensi Petani dengan Tipologi         
               Peran Penyuluh

Level Eksistensial Petani Peran Penyuluh yang Dibutuhkan

Petani sebagai Juru Tani Penyuluh memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk

menolong diri dan mengorganisasikan diri melalui akses pasar,

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya untuk fokus

kompetensi pada teknis produksi, dengan fokus hasil pada

tingkat panen, dengan kriteria outomes pada pergeseran dari

subsistensi ke komersial

Petani sebagai Manajer 

Usahatani

Penyuluh memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk

menolong diri dan mengorganisasikan diri melalui akses pasar,

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya untuk fokus

kompetensi pada teknis manajerial, dengan fokus hasil pada

pendapatan/profit, dengan kriteria outomes pada efisiensi

usaha

Petani sebagai Wiratani Penyuluh memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk

menolong diri dan mengorganisasikan diri melalui akses pasar,

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya untuk fokus

kompetensi pada kewirausahaan, dengan fokus hasil pada

produk berdaya saing, dengan kriteria outomes pada

pemasaran global

Petani sebagai Aktor Tata 

Produksi

Penyuluh memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk

menolong diri dan mengorganisasikan diri melalui akses pasar,

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya untuk fokus

kompetensi pada kesadaran kelas, dengan fokus hasil pada tata

produksi alternatif atas kapitalisme pertanian, dengan kriteria

outomes pada keadilan sosial bagi petani

Petani sebagai Produsen 

Pengetahuan

Penyuluh memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk

menolong diri dan mengorganisasikan diri melalui akses pasar,

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya untuk fokus

kompetensi pada produksi wacana/makna, dengan fokus hasil

pada representasi diri, dengan kriteria outomes pada

ketersuaraan pilihan petani/pertanian/ perdesaan

Dalam memainkan peran-peran ini, kompetensi dan kapasitas penyuluh 
dibutuhkan untuk dapat menjalankan sistem penyuluhan dalam tiga 
karakteristik. Pertama, penyuluhan sebagai rekayasa sosial, dimana pelaku 
utama ditempatkan sebagai obyek penerima pesan, dari pesan yang 
bersumber pada peneliti, melalui penyuluh sebagai saluran. Ini terutama 
dibutuhkan untuk petani dengan entitas sebagai juru tani dan manajer 
usahatani (Gambar-1). Sistem latihan dan kunjungan (Laku) yang telah 
berhasil mengantarkan Indonesia swasembada beras pada era Soeharto 
(2014) dan masih teraplikasikan saat ini perlu diperkuat.
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Gambar 4.1: Penyuluhan Berbasis Rekayasa Sosial

Kedua, penyuluhan sebagai pembelajaran sosial untuk pemberdayaan 
petani. Penyuluh berperan sebagai fasilitator bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha untuk menjalani siklus pemecahan masalah melalui rencana dan 
implementasi rencana yang dijalankan sendiri oleh mereka secara bersiklus 
dan berulang dalam lingkup pertanian lalu meluas ke lingkup masalah yang 
lebih umum. Petani difasilitasi untuk menjalani siklus experience based 
learning process (proses belajar dari pengalaman) (Gambar-2). Dalam kaitan 
ini, aplikasi pendekatan partisipatoris dalam penyuluhan ala DAFEP dan 
FEATY relevan diperkuat.

Gambar 4.2: Penyuluhan Berbasis Pembelajaran Sosial   untuk 
                       Pemberdayaan Petani

Ketiga, penyuluhan sebagai pembelajaran sosial untuk kontestasi dan 
pertukaran pengetahuan secara setara antara petani, penyuluh, peneliti dan 
produsen pengetahuan lain (Lihat misalnya: Evers dan Gerke, 2003; Eshuis 
and Stuiver, 2005) (Gambar 3). Penyuluh berperan sebagai fasilitator 
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sekaligus pelaku di balik kontestasi maupun saling kontribusi pengetahuan, 
baik pengetahuan yang sifatnya teknikal, simbolis maupun idiologis. Di sini, 
kapasitas kelembagaan penyuluhan dalam memproduksi dan mereproduksi 
pengetahuan melalui persentuhan antar pihak dalam arena pertanian, 
perikanan dan kehutanan menjadi penting untuk dikuatkan.

Gambar 4.3:  Penyuluhan Berbasis Pembelajaran Sosial untuk Kontestasi 
                         dan Pertukaran Pengetahuan

5. Penutup: Memelihara Alasan untuk Berharap

Perlu ditegaskan kembali bahwa wacana pertanian, pembangunan 
pertanian, penyuluh dan penyuluhan pertanian terkait dengan soal identitas 
dan representasi diri dari sebuah entitas. Pertanian dan pembangunan 
pertanian, penyuluh dan penyuluhan pertanian; sudah pernah 
mempresentasikan diri dalam puncak eksistensinya;  mengantarkan 
Indonesia mencapai swasembada beras; dan membebaskan Indonesia dari 
“ancaman Malthusian” tentang kekalahan deret ukur ketersediaan pangan 
oleh deret hitung ledakan populasi. 

Bila representasi diri itu tidak lagi bermakna, bila kekalahan pertanian, 
pembangunan pertanian, penyuluh dan penyuluhan pertanian tidak lagi 
membawa kesadaran sebuah bangsa agraris untuk suatu tangisan yang 
paling pilu - setidaknya ketika menyaksikan buah-buahan impor dari 
berbagai benua merambah ke pasar tradisional desa-desa di KTI,  sementara 
produk pertanian bangsa agraris ini semakin mundur dan gagal bersaing 
menembus pasar global- maka kini saatnya wacana pertanian, 
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pembangunan pertanian, penyuluh dan penyuluh pertanian ditempatkan 
sebagai bagian dari kesadaran  tentang “perjuangan untuk keluar dari pilu 
sebuah kekalahan”. 

Ada perubahan fundamental dalam pemerintahan Indonesia saat ini yang 
signifikan mempengaruhi pembangunan pertanian. Desentralisasi dan 
otonomi daerah menempatkan pertanian “hanya” sebagai urusan pilihan. 
Ini berimplikasi pada kurang diprioritaskannya alokasi APBD bagi 
pembangunan pertanian. Karena itu, selama era otonomi daerah, kurang 
signifikan ditemukan sebuah kerangka programatik yang dikreasi oleh SKPD 
pertanian guna memajukan pertanian daerah, yang di dalamnya peranan 
penyuluh menjadi keniscayaan. SKPD pertanian lebih beroperasi secara 
administratif dan memberi bantuan sosial kepada petani, ketimbang 
mengimplementasikan sebuah logical-framework program yang secara 
terkendali memproses input untuk lahirnya output, outcomes, benefit dan 
impact yang signifikan bagi kapasitas pertanian secara holistik-integratif.

Di sisi lain, kementerian pertanian sebagai aparatus pusat, yang mengelola 
cukup besar alokasi APBN untuk pembangunan pertanian, juga belum 
menemukan format ideal dalam mengoperasionalkan pembangunan 
pertanian di daerah otonom. Kementerian pertanian mengoperasionalkan 
program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP), Sekolah lapang 
Pertanian Terpadu (SLPTT) dan System of Rice Intensification (SRI) dengan 
lebih bertumpu kepada pemberian bantuan bibit, pupuk dan dana secara 
langsung kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) 
secara parsial masing-masing pengelola proyek. Kesemua ini lebih memberi 
keuntungan kepada pabrik dan pedagang pupuk serta perusahaan dan 
penyalur benih, tanpa efek signifikan atas penguatan kelembagaan petani, 
penyuluh pertanian dan SKPD pertanian daerah dalam mengelola kemajuan 
pertanian secara lebih berkelanjutan. Kesemuanya lebih merupakan bagian 
dari kekalahan petani dan pertanian.

Pemikiran paradigmatis yang ditawarkan tulisan ini adalah bagian dari 
kesadaran tentang pentingnya “perjuangan untuk keluar dari pilu sebuah 
kekalahan” di tengah transisi itu. Bahwa bangsa agraris kita saat ini akan bisa 
menjadi tuan agraria di negerinya sendiri bila para konstituen pertaniannya 
berpikir radikal tentang kompleksitas masalah yang dihadapi, tentang non-
linearitas dan dis-order dari gerak perubahan transisional yang tengah 
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berjalan. Dengan itulah kita bisa memelihara alasan untuk tetap berharap 
bagi kebangkitan kembali sebuah entitas dan representasi diri petani, 
pertanian, penyuluh dan penyuluhan pertanian, di Indonesia dan terutama 
di KTI.
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B. Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan: 
      Kasus Sulawesi

3Analisis Rantai Nilai Komoditas Kakao di Pulau Sulawesi

Agussalim dan M. Abduh Ibnu Hajar

1. Latar Belakang dan Urgensi

Kakao merupakan komoditas penting dan strategis bagi Pulau Sulawesi. 
Komoditas ini menyerap cukup banyak tenaga kerja, menjadi sumber 
pendapatan utama bagi sejumlah rumah tangga petani, memberi kontribusi 
terhadap perekonomian melalui penciptaan nilai tambah, dan 
menghasilkan devisi bagi negara. Pada tahun 2012, kesempatan kerja di 
wilayah basis komoditas kakao di Sulawesi mencapai 55,08 persen 
(PATANAS, 2012). Pada tahun yang sama, ekspor kakao Pulau Sulawesi telah 
menghasilkan devisa sebesar USD 119.315.843,58 (melalui Pelabuhan 
Makassar). Selain itu, komoditas ini juga memiliki keterkaitan yang luas, baik 
ke hulu maupun ke hilir (backward and forward linkage). Dalam kerangka 
MP3EI, kakao juga telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan Pulau 
Sulawesi yang diharapkan dapat berperan sebagai mesin pertumbuhan 
ekonomi di Koridor Sulawesi.

Pulau Sulawesi merupakan produsen kakao terbesar di Indonesia. Menurut 
data BPS (2013), wilayah ini menyumbang sekitar dua per tiga (67,41%) 
terhadap totap produksi kakao Nasional. Sisanya dikontribusi oleh Pulau 
Sumatera (20,75%), Maluku dan Papua (4,53%), Jawa (3,87%), Bali dan Nusa 
Tenggara (1,96%), dan Kalimantan (1,48%). Dibandingkan lima tahun lalu, 
kontribusi Pulau Sulawesi terhadap produksi kakao Nasional cenderung 

3 

 

Tulisan ini merupakan salah satu background report Kajian Sulawesi Development Diagnostic 
yang dilaksanakan atas kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan 
Manajemen (P3KM) Universitas Hasanuddin dengan Bank Dunia Jakarta. Penulis pertama 
adalah Ketua Tim dan penulis kedua adalan Tim Peneliti.
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Gambar 4.4: Pulau Sulawesi Menyumbang 67,41 Persen Terhadap Total 
                       Produksi Kakao Nasional pada Tahun 2012

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2013

Namun data ini tidak sepenuhnya meyakinkan, mengingat sejumlah fakta 
lapangan justru menunjukkan gambaran sebaliknya. Di beberapa lokasi 
telah terjadi pengalihan fungsi lahan dari tanaman kakao ke tanaman kelapa 
sawit, seperti yang ditemukan di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. 
Data primer Panel Petani Nasional (PATANAS) juga mengungkapkan fakta 
serupa mengenai adanya pengalihan lahan dari tanaman kakao ke tanaman 
pisang dan jagung pada beberapa desa di Kabupaten Luwu. Fenomena 
konversi lahan sebagai konsekuensi usaha ditingkat petani dalam merespon 
besarnya biaya produksi biji kakao yang dikeluarkan terhadap rendahnya 
produktifitas hasil kakao yang diterima. Permasalahan utama petani kakao 
sejak 10 tahun terakhir adalah penyakit busuk buah (petani lokal di Kab. 
Donggala menyebutnya buah nasi atau tanasi) yang menyerang daging buah 
dan biji. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora.  
Perkebunan kakao yang terserang penyakit ini akan mengalami penurunan 
produksi buah kakao hingga 70 – 80 persen. Buah yang tersisa menunjukkan 
kualitas yang rendah dengan kuantitas bobot biji kakao yang merosot. Hasil 
wawancara dengan sebagian besar petani juga menunjukkan terjadinya 
penurunan produksi. Fakta ini diperkuat dengan data ekspor biji kakao yang 

meningkat meskipun peningkatannya relatif kecil (pada tahun 2008, 
kontribusinya sebesar 66,94%). Peningkatan luas areal, produksi dan 
produktivitas kakao di Pulau Sulawesi, setidaknya dalam empat tahun 
terakhir, menyebabkan peran Pulau Sulawesi terhadap Nasional semakin 
menguat. Sebaliknya, peran Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terus 
menurun.
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menunjukkan penurunan, sementara penyerapan biji kakao di pasar 
domestik juga belum menunjukkan peningkatan signifikan akibat masih 
terbatasnya kapasitas pabrik pengolahan kakao di dalam negeri.

Pengenaan pajak ekspor atas biji kakao sebesar 5 persen yang diberlakukan 
sejak tahun 2010, juga telah berdampak terhadap tata niaga kakao. Meski 
kebijakan ini dinilai baik, terutama untuk mendorong berkembangnya 
industri pengolahan kakao dalam negeri, namun  berpotensi mematikan 
perusahaan eksportir biji kakao. Beberapa perusahaan eksportir kakao telah 
menutup kegiatan pembelian biji kakao di beberapa wilayah di Indonesia 
dan menghentikan ekspor biji kakao. Selain itu, kebijakan pajak ekspor juga 
telah merubah mekanisme penentuan harga kakao di tingkat petani. Harga 
referensi kakao yang semula didasarkan pada patokan harga di pasar 
internasional secara perlahan-lahan mulai bergeser ke patokan harga di 
industri pengolahan kakao dalam negeri.

2.  Gambaran Umum Komoditas Kakao di Pulau Sulawesi

Tingkat produktivitas kakao di Pulau Sulawesi pada tahun 2012 hanya sekitar 
0,71 Ton/Ha, atau kurang dari setengah dari tingkat produktivitas 
potensialnya sebesar 1,5 Ton/Ha (dokumen MP3EI). Namun, tingkat 
produktivitas kakao Pulau Sulawesi berada di atas tingkat produktivitas rata-
rata Nasional (0,54 Ton/Ha). Pada tahun 2012, total produksi kakao di Pulau 
Sulawesi mencapai 680.194 ton dengan total luas areal panen sebesar 
964.134 Ha. Sulawesi Tengah mencatat tingkat produktivitas tertinggi, yaitu 
0,85 Ton/Ha. Seluruh sentra produksi kakao di Sulawesi Tengah, Kab. Poso 
merupakan daerah penghasil biji kakao dengan tingkat produktivitas 
tertinggi, yaitu 1,03 Ton/Ha. Peningkatan produktivitas menjadi tidak mudah 
dilakukan karena lebih dari 97 persen lahan perkebunan kakao merupakan 
perkebunan rakyat yang sulit dikontrol dalam proses produksi buah kakao 
dan kualitas biji kakao. Perkebunan rakyat tersebut diusahakan oleh petani 
lokal dalam skala kecil (berkisar 1-2 Ha) dengan pengelolaan yang masih 
bersifat tradisional.

Perkebunan skala besar swasta hanya ditemukan di Sulawesi Utara dan 
Sulawesi Selatan dengan luas areal dan produksi yang relatif kecil. Pada 
tahun 2012, perkebunan skala besar swasta hanya menyumbang kurang dari 
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3 persen terhadap total produksi kakao Pulau Sulawesi.

Gambar 4.5: Secara Umum, Luas Areal dan Produksi Kakao di Pulau Sulawesi 
                       Cenderung Meningkat dalam Tiga Tahun Terakhir

Sumber: BPS, Provinsi Dalam Angka

Gambar 4.6: Perkembangan Tingkat Produktivitas Kakao di Pulau Sulawesi 
                       Menurut Provinsi, 2012.

Sumber: BPS, Provinsi Dalam Angka, data diolah

Tanaman kakao relatif menyebar di seluruh kabupaten pada empat provinsi 
di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 
dan Sulawesi Tengah. Meski demikian, di masing-masing provinsi tersebut 
terdapat beberapa kabupaten sebagai sentra produksi kakao. Di Sulawesi 
Selatan misalnya, sentra produksi kakao adalah Kabupaten Luwu Utara, 
Luwu, Luwu Timur, dan Bone, yang menyumbang lebih dari 60 persen 
terhadap total produksi kakao Sulawesi Selatan dan 18,36 persen terhadap 
Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Utara dan Gorontalo, meskipun juga terdapat 
tanaman kakao, namun luas areal dan produksinya masih relatif kecil.
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Volume dan nilai ekspor biji kakao Sulawesi Selatan pada tahun 2012 
mencapai 51.488,64 ton dengan nilai USD 119.315.843,58. Sebagian besar 
penerimaan ekspor dari kakao masih berasal dari biji  kakao (sekitar 
76,46%), dan hanya sekitar 23,54 persen dalam bentuk produk olahan kakao, 
seperti kakao butter, kakao powder, kakao mass, dll. Negara tujuan utama 
ekspor biji kakao adalah Malaysia dan China, sedangkan untuk produk 
olahan kakao adalah Amerika Serikat, Jerman, Belanda, dan China. Nilai 
ekspor kakao, baik dalam bentuk biji maupun hasil olahan cenderung 
meningkat pada periode 2008-2010, namun kemudian menurun pada 
periode  2010-2012. Penting dicatat bahwa ekspor biji kakao dan produk 
olahannya hanya melalui pelabuhan Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, 
tidak ada kegiatan ekspor melalui pelabuhan di provinsi lain di Pulau 
Sulawesi. Meski demikian, ekspor Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya 
mencerminkan angka ekspor Pulau Sulawesi, mengingat kakao yang berasal 
dari provinsi lainnya (terutama Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan 
Gorontalo) sebagian diantar-pulaukan ke Surabaya dan Jakarta untuk 
diselanjutnya di ekspor melalui kedua wilayah tersebut atau memasok 
kebutuhan industri pengolahan kakao di Pulau Jawa.

Tabel 4.6: Sentra Produksi Kakao di Pulau Sulawesi, 2012
No Provinsi/Kabupaten Luas Areal 

(Ha)

Produksi

(Ton)

Tingkat Produktivitas

(Ton/Ha)

1 Bone 30.774 25.567

2 Luwu 36.762 31.980

3 Luwu Utara 63.006 40.602

4 Luwu Timur 37.087 25.175

5 Lainnya 108.094 73.371

Sulawesi Selatan 275.723 196.695

6 Polewali Mandar 49.275 32.312

7 Mamuju 68.330 29.370

8 Mamuju Utara 40.366 26.833

9 Lainnya 26.294 16.517

Sulawesi Barat 184.265 105.032

10 Kolaka 94.814 59.483

11 Kolaka Utara 82.550 73.489

13 Lainnya 83.083 47.081

Sulawesi Tenggara 260.447 180.053

14 Parigi Maotong *) 56.189 48.244

15 Poso *) 26.827 27.739

16 Lainnya *) 112.709 92.876

Sulawesi Tengah *) 195.725 168.859

0,83

0,87

0,64

0,68

0,68

0,71

0,66

0,43

0,66

0,63

0,57

0,63

0,89

0,57

0,69

0,86

1,03

0,82

0,86

Sumber: BPS, Provinsi Dalam Angka, berbagai seri. Catatan: *) Data tahun 2011
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Gambar 4.7:  Perkembangan nilai ekspor kakao di Sulawesi Selatan, 
                        Tahun 2008-2012 (dalam USD)

Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka; Statistik Perkebunan Sulawesi Selatan, 2012

Tabel 4.7: Volume dan Nilai Ekspor Kakao dan Produk Olahannya di Sulawesi Selatan, 2012

No. Jenis Ekspor Volume (Kg) Nilai (US$) Negara Tujuan Utama

1. Biji Kakao 51,488,639 119,315,843.58 Malaysia, China

2. Kakao Butter 4,648,880 13,261,474.70 Amerika

3. Kakao Cake 441,230 1,392,162.00 Belanda

4. Kakao Liquer 400,000 1,135,020.00 Jerman

5. Kakao Mass 2,200,000 6,685,063.00 Jerman, Amerika

6. Kakao Powder 3,715,100 14,128,504.23 Amerika, China

7. Kakao Press Cake 32,100 103,425.00 China

8. Kakao Shell 69,839 37,922.60 Jerman

Sumber: Statistik Perkebunan Sulawesi Selatan, 2012

Dalam tata niaga kakao, permintaan biji kakao, baik di pasar domestik 
maupun pasar internasional, cenderung dalam bentuk biji kakao bermutu 
tinggi berupa biji kakao fermentasi. Namun faktanya, sebagian besar petani 
belum menghasilkan biji kakao fermentasi. Data yang dirilis oleh Dinas 
Perkebunan Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa sekitar 80 persen biji 
kakao yang dihasilkan oleh petani adalah non-fermentasi. Ini disebabkan, 
salah satunya, oleh sinyal pasar dari rantai tata-niaga kakao yang tampaknya 
belum memberi insentif harga bagi biji kakao fermentasi. Meskipun terdapat 
perbedaan harga ekspor antara biji kakao fermentasi dan non-fermentasi, 
tetapi perbedaan harga ini tidak ditransmisikan ke tingkat petani.
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3. Distribusi Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Kakao

n Rantai Nilai Komoditas Kakao

Jumlah pelaku ekonomi yang terlibat dalam rantai nilai komoditas kakao 
cukup banyak. Fakta lapangan menunjukkan bahwa petani, keluarga inti 
petani (istri & anak), pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang 
pengumpul tingkat kecamatan, pedagang pengumpul tingkat kabupaten, 
pedagang besar di tingkat provinsi, eksportir, dan usaha pengolahan kakao 
merupakan sejumlah aktor yang terlibat dalam rantai nilai komoditas kakao. 
Rantai hirarki ini tidak berlaku secara seragam di semua wilayah studi dan 
bahkan memiliki banyak pola. Pada beberapa kasus, pedagang pengumpul 
tingkat desa merupakan “perpanjangan tangan” pedagang pengumpul 
tingkat kecamatan. Pada kasus lainnya, petani (dengan diorganisir oleh 
Kelompok Tani) memiliki akses yang cukup baik kepada pedagang 
pengumpul tingkat kabupaten, tanpa melalui pedagang pengumpul level 
desa dan kecamatan. Sejumlah pedagang pengumpul level kecamatan juga 
memiliki akses langsung kepada pedagang besar atau eksportir tingkat 
provinsi.

Rantai tata-niaga komoditas kakao di Pulau Sulawesi mengikuti sedikitnya 
lima pola. Pola rantai tata niaga antar lokasi survey sangat bervariasi. Bahkan 
pada satu lokasi survey sekalipun, seringkali ditemukan lebih dari satu pola. 
Kelima pola tersebut adalah sebagai berikut:

lPola 1: Petani > Pedagang Pengumpul Desa > Pedagang Pengumpul         
Kecamatan > Pedagang Pengumpul Kabupaten >  Pedagang 
Besar/Eskportir;

lPola 2: Petani > Pedagang Pengumpul Kecamatan > Pedagang 
Besar/Eskportir dan Usaha Pengolahan Kakao;

lPola 3: Petani > Pedagang Pengumpul Kecamatan > Pedagang 
Pengumpul Kabupaten >  Pedagang Besar/Eskportir dan Usaha 
Pengolahan Kakao;

lPola 4: Petani/Kelompok Tani > Pedagang Pengumpul Kabupaten > 
Pedagang Besar/ Eskportir dan Usaha Pengolahan Kakao;

lPola 5: Petani/Kelompok Tani > Kantor Cabang Perusahaan Eksportir. 
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Pada kasus yang terbatas (misalnya di Donggala, Polewali Mandar, dan 

Luwu), petani – dengan diorganisir oleh kelompok tani – memiliki akses 

langsung kepada perusahaan eksportir dan perusahaan pengolahan. Ini 

dimungkinkan karena beberapa perusahaan eksportir dan perusahaan 

pengolahan telah membuka kantor cabang (buyer station) di wilayah-

wilayah sentra produksi kakao dan melakukan pembelian kakao secara 

langsung kepada petani. Kantor cabang ini bahkan beroperasi hingga ke 

wilayah kecamatan. Menurut pihak eksportir, upaya ini dimaksudkan untuk 

memperpendek rantai tata-niaga kakao sehingga petani dapat menikmati 

tingkat harga yang lebih baik. Insentif harga ini diharapkan dapat lebih 

memotivasi petani untuk memproduksi kakao sehingga pada gilirannya 

supply kakao dapat lebih terjamin.

Sumber: Data Primer, diolah

Gambar 4.8: Rantai Tata-niaga Komoditas Kakao di Pulau Sulawesi
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Pembukaan kantor cabang perusahaan eksportir dan pengolahan di sentra-
sentra produksi kakao juga menyiratkan tengah berlangsungnya kompetisi 
yang semakin tajam diantara mereka untuk merebut pasar. Pertumbuhan 
jumlah pedagang besar dan perusahaan pengolahan yang cukup signifikan, 
terutama di Sulawesi Selatan, yang tidak sebanding dengan pertambahan 
volume produksi kakao di tingkat petani, telah meningkatkan tensi 
persaingan di kalangan pedagang besar dan eksportir untuk merebut pasar.  
Sejumlah perusahaan besar dan eksportir yang saat ini sedang beroperasi di 
Pulau Sulawesi, antara lain: PT. Cargill Indonesia, PT. NED Commodities, PT. 
Archer Daniels Midland (ADM), PT. Asia Cocoa Indonesia, PT. Barry Callebout 
Comextra Indonesia (BCCI), PT. Armajaro, PT. Nestle Indonesia, dll. Beberapa 
diantara perusahaan tersebut tengah mengembangkan industri pengolahan 
kakao dan memproduksi kakao olahan jenis premium. Persaingan ini telah 
memberi dampak positif pada petani, sedikitnya untuk tiga hal, yaitu: (1) 
petani akan menikmati tingkat harga yang relatif lebih baik; (2) tingkat 
aksesibilitas petani terhadap harga dan pasar akan menjadi lebih baik; dan 
(3) produktivitas dan mutu biji kakao di tingkat petani berpotensi lebih baik 
karena adanya bantuan teknis dari pedagang besar dan eksportir.

Pedagang besar/eksportir turut melakukan pembinaan kepada petani untuk 
mengamankan keberlangsungan usaha mereka. Para pedagang 
besar/eksportir semakin menyadari bahwa keberadaan petani dengan 
tingkat produktivitas yang tinggi dan kualitas kakao yang lebih baik, akan 
memungkinkan usaha mereka dapat  terus  surv ive  secara  
berkesinambungan dalam jangka panjang. Hasil survei lapangan 
menunjukkan, beberapa pedagang besar/eskportir (seperti PT. Armajaro) 
telah melakukan pembinaan dan memberikan berbagai pelatihan kepada 
petani kakao, seperti teknik sambung samping, teknik penyemprotan, 
proses pengeringan, dsb. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Cargill 
Indonesia yang telah memberikan informasi dan saran kepada para petani 
mengenai metoda usaha tani terbaik, terutama seputar pemeliharaan 
pohon dan teknik pasca-panen, dengan harapan petani dapat meningkatkan 
produktivitas dan kualitas kakao mereka. 

Perdagangan kakao antar provinsi di wilayah Pulau Sulawesi berlangsung 
dengan beberapa pola. Kantor pusat perusahaan eksportir kakao pada 
umumnya berada di Makassar, Sulawesi Selatan, terutama karena alasan 
ketersediaan infrastruktur yang lebih baik, termasuk keberadaan pelabuhan 
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peti-kemas, dan aksesibilitas yang cukup baik terhadap pasar internasional. 
Arus perdagangan kakao mengalir melalui jalur darat atau pelabuhan laut 
dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara menuju ke Sulawesi Selatan dan 
kemudian di ekspor melalui Pelabuhan Makassar. Kakao dari Sulawesi 
Tengah diantar-pulaukan melalui pelabuhan laut menuju pelabuhan 
Surabaya dan Jakarta.Tidak diperoleh informasi adanya arus kakao dari 
Gorontalo dan Sulawesi Utara menuju Makassar, sehingga hampir bisa 
dipastikan, kakao dari kedua provinsi tersebut keluar melalui Pelabuhan 
Bitung.

Karakteristik pelaku pada setiap tingkatan rantai nilai komoditas kakao, 
sangat bervariasi. Pada tingkat rumah tangga petani misalnya, variasi 
kepemilikan lahan antar petani cukup beragam. Dari hasil survey, pada 
umumnya petani kakao memiliki luas lahan antara 1-2 Ha dengan jumlah 
tegakan berkisar 800-1.000 pohon per hektar. Sejumlah petani kakao lainnya 
hanya memiliki luas lahan kurang dari 1 Ha. Namun beberapa petani kakao 
justru memiliki luas lahan hingga mencapai 8 Ha yang tersebar di beberapa 
lokasi. Variasi kepemilikan lahan ini tentu saja berdampak terhadap jumlah 
tenaga kerja yang dilibatkan. Petani yang memiliki luas lahan kurang dari 2 
Ha, pada umumnya hanya melibatkan tenaga kerja dari keluarga inti (istri 
dan anak). Sedangkan petani yang memiliki luas lahan di atas 2 Ha, 
disamping melibatkan keluarga inti juga melibatkan keluarga dekat (saudara, 
sepupu, dll.) untuk melakukan berbagai pekerjaan yang terkait dengan 
usaha tani, seperti pemangkasan, penyemprotan, dan rehabilitasi tanaman. 
Terdapat disparitas yang tajam antar petani kakao dalam mengakses 
informasi harga.  Meski relatif terbatas, pada beberapa wilayah penghasil 
kakao  (seperti di Desa Kalimbua, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar, Prov. 
Sulawesi Barat), petani sama sekali tidak memiliki informasi harga. Tingkat 
harga sepenuhnya ditentukan oleh pedagang pengumpul yang mendatangi 
mereka. Petani seringkali merasa tidak perlu mengetahuinya karena adanya 
kewajiban untuk menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul 
tertentu, sebagai konsekuensi dari pola relasi yang menempatkan petani 
tidak memiliki posisi tawar terhadap pedagang pengumpul. Sebaliknya,  di 
wilayah lain (seperti di Desa Batupanga Daala, Kec. Luyo, Kab. Polewali 
Mandar, Prov. Sulawesi Barat), petani memiliki akses informasi yang sangat 
baik terhadap tingkat harga. Melalui media SMS, petani memperoleh 
informasi harga secara berkala (hampir setiap hari) dari pedagang besar dan 
eksportir. Informasi harga ini digunakan petani untuk memperkuat posisi 
tawar mereka kepada pedagang.
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Tabel 4.8: Perbedaan Tingkat Harga yang dinikmati Petani Berdasarkan Akses 
                  terhadap Informasi Harga

No. Lokasi Survey
Akses Terhadap 

Informasi Harga

Kualitas Biji

Kakao

Harga Rata-

Rata (Rp)

1. Desa Kalimbua Buruk Setengah Kering 14.450

2. Desa Batupanga Daala Baik Kering 17.830

3. Desa Noling Buruk Kering 13.600

4. Desa Rante Alang Baik Kering 16.000

Sumber: Data Primer, diolah

Petani kakao yang memiliki “keterikatan” dengan pedagang pengumpul, 
cenderung menikmati harga yang lebih rendah dibanding petani kakao yang 
lebih “independen”. Keterikatan petani kepada pedagang pengumpul 
berlangsung dengan pola: petani meminjam uang kepada pedagang 
pengumpul ketika dalam keadaan mendesak, tanpa bunga dan tanpa jadwal 
pengembalian yang ketat. Namun petani memiliki kewajiban untuk menjual 
seluruh hasil panen mereka kepada pedagang pengumpul tersebut. Tingkat 
harga ditentukan secara sepihak oleh pedagang pengumpul dan informasi 
harga yang berlaku di pasar sama sekali tidak diketahui oleh petani. Bagi 
petani, juga merasa tidak perlu mengetahuinya karena adanya kewajiban 
untuk menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul tertentu.

Asimetri informasi juga terjadi antara petani dengan pedagang pengumpul. 
Sebagian besar petani, terutama yang bermukim di daerah dengan akses 
transportasi dan komunikasi yang buruk, mendapatkan informasi harga dari 
pedagang pengumpul, yang merupakan satu-satunya sumber informasi. 
Dalam kasus ini, harga sepenuhnya didiktekan oleh pedagang pengumpul. 
Sebaliknya, pedagang pengumpul, terutama pada level kecamatan dan 
kabupaten, memiliki akses yang cukup baik  terhadap informasi harga, baik 
dari internet maupun melalui sms dari mitra-dagang mereka (eksportir) di 
ibukota provinsi.

Di lokasi survei, kelembagaan Kelompok Tani yang kuat dapat berfungsi 
efektif untuk meningkatkan produktivitas petani kakao dan memperbaiki 
posisi tawar mereka. Petani kakao yang mengorganisir diri dalam Kelompok 
Tani yang relatif kuat (misalnya di Desa Batupanga Daala, Kec. Luyo, Kab. 
Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat), dapat menghasilkan tingkat 
produktivitas yang lebih tinggi dan memperoleh tingkat harga yang lebih 
baik ketimbang petani yang tidak terlibat dalam Kelompok Tani ataupun 

163P3KM  UNHAS

Tantangan Pembangunan Pertanian di KTI



yang terlibat dalam Kelompok Tani yang pasif (misalnya di Desa Kalimbua, 
Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat). Kelompok Tani 
yang kuat menjadi wahana bagi petani untuk saling berbagi informasi dan 
pengetahuan mengenai kegiatan usaha tani, mengembangkan kegiatan 
simpan-pinjam, bernegosiasi dengan padagang, dan berinteraksi dengan 
berbagai lembaga eskternal (LSM, lembaga donor, perguruan tinggi, balai 
pertanian, dsb.). Secara umum, Kelompok Tani merupakan satu-satunya 
kelembagaan yang terkait dengan petani. Kelembagaan lainnya, seperti 
Koperasi Unit Desa (KUD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dsb., tidak mampu 
menjangkau mereka. 

Kelembagaan Cocoa Development Centre (CDC) juga eksis di sejumlah 
wilayah sentra pengembangan kakao. Lembaga ini didirikan oleh 
perusahaan eksportir dan dapat ditemukan di Kota Palopodan Kabupaten 
Kolaka. Lembaga ini didirikan untuk mengembangkan pembibitan kakao 
unggul, melakukan percobaan klon kakao, dan memberikan informasi dan 
saran kepada petani.  Meskipun peran lembaga ini belum signifikan dan 
cakupannya masih relatif terbatas, namun sejumlah stakeholder kakao 
menganggap lembaga ini masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan 
perannya di masa depan.

n Distribusi Nilai Tambah Komoditas Kakao

Petani kakao menjual hasil produksinya dalam berbagai bentuk yang 
berdampak terhadap perolehan tingkat harga.  Pada umumnya petani kakao 
menjual hasil produksinya dalam bentuk biji kering tanpa fermentasi, namun 
ada pula kalanya petani menjual dalam bentuk buah yang belum dipecah, biji 
kakao basah, biji kakao setengah kering, atau biji kakao kering tanpa 
perendaman. Setiap bentuk penjualan kakao memberikan dampak berbeda 
terhadap harga. Buah kakao utuh dijual dengan variasi harga Rp 500–1.000 
per buah, biji kakao basah dijual dengan variasi harga Rp 8.000– 13.000 per 
Kg,  biji kakao setengah  kering  dijual  dengan variasi  harga  Rp 
14.000–18.000 per Kg, dan biji kakao kering  dijual  dengan  variasi  harga      
Rp 19.000–22.000 per Kg. Meskipun penjualan dalam bentuk biji kakao 
kering dianggap paling menguntungkan, namun petani memiliki sejumlah 
alasan untuk tidak melakukan hal tersebut,  antara lain, volume produksi 
yang relatif kecil, keinginan untuk segera memperoleh uang tunai, dan 
keengganan petani untuk mengeluarkan biaya pasca panen.
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Perbedaan harga jual ini sangat menentukan perolehan margin keuntungan 
disetiap tingkatan dalam rantai tata-niaga kakao. Semakin sedikit perlakuan 
yang diberikan, akan semakin sedikit biaya yang dikeluarkan, tetapi semakin 
rendah tingkat harga yang dinikmati, dan pada gilirannya akan semakin 
rendah margin keuntungan yang diperoleh. Para pelaku dalam rantai tata-
niaga berikutnya akan menikmati margin keuntungan yang lebih besar, jika 
mampu mengkonversi kakao tersebut menjadi biji kakao kering atau 
fermentasi.

Tabel 4.9: Tingkat harga biji kakao pada tingkat petani di lokasi survey

No. Kabupaten
Rata-rata harga jual Petani (Rp/Kg)

Biji Basah Biji Setengah Kering Biji Kering 

1 Luwu 8.094 14.909 21.500 

2 Luwu Utara - 17.415 -

3 Polewali Mandar - 16.053 20.500

4 Mamuju - 17.200 21.000 

5 Donggala - 18.291 19.000 

6 Kolaka 13.000 16.338 -

7 Kolaka Utara 8.100 14.421 -

Rata-Rata 9.731 16.375 20.500 
Sumber: Data Primer, diolah

Harga pembelian biji kakao kering oleh pedagang besar dan eksportir ditaksir 
berdasarkan kualitasnya. Potongan harga dikenakan berdasarkan kadar air, 
kotoran, jamur dan ukuran biji. Lazimnya, kualitas standar memiliki kadar air 
7 persen, sampah 3 persen, jamur 4 persen, dan ukuran biji 110 per 100 
gram. Bila biji kakao kering tidak sesuai dengan standar ini maka para 
pedagang akan mengenakan potongan harga sebesar selisih kualitas standar 
tersebut. Namun demikian, potongan harga tersebut masih bervariasi antar 
daerah dengan perbedaan yang tidak signifikan.

Para pedagang yang terlibat dalam rantai nilai komoditas kakao 
memperebutkan margin keutungan sebesar Rp 2.300 per Kg atau sekitar 10 
persen dari harga ekspor biji kakao (fob). Secara rata-rata, biji kakao diekspor 
dengan harga sebesar Rp 23.600 per Kg. Harga biji kakao di tingkat petani 
(farmgate) sekitar 70 persen dari harga ekspor biji kakao (fob). Itu berarti, 
biaya penanganan/perdagangan, termasuk pajak ekspor dan biaya pabean, 
mencapai 20 persen dari harga ekspor. Selanjutnya margin keutungan 
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sebesar 10 sebesar tersebut terdistribusi kepada pedagang pengumpul, 
pedagang besar dan eskportir. Rantai tata-niaga kakao yang masih relatif 
panjang pada sejumlah wilayah, telah menyebabkan margin  keuntungan 
tersebar kepada sejumlah pelaku yang terlibat, sehingga para pelaku di 
sektor pedagangan hanya menikmati margin keuntungan yang relatif kecil. 
Namun volume perdagangan yang relatif besar dapat mengkompensasi 
margin keuntungan yang relatif kecil.

Dalam rantai nilai komoditas kakao, para pelaku ekonomi menerima margin 
keuntungan yang berbeda. Nilai tambah dan margin keuntungan terbesar 
dinikmati oleh petani kakao. Secara rata-rata, petani kakao menikmati 
margin keuntunganlebih dari 50 persen dari tingkat harga jualnya. Meski 
margin keuntungannya besar, namun pendapatan petani sesungguhnya 
relatif kecil karena volume produksinya kecil. Sebaliknya, pedagang dan 
eksportir meski menikmati margin keuntungan per Kg yang relatif kecil, 
namun pendapatannya besar karena memiliki omzet yang besar. Margin 
keuntungan per Kg yang dinikmati oleh eksportir hanya sekitar sepersepuluh 
dari margin keuntungan yang dinikmati oleh petani.

Gambar 4.9 : Distribusi Nilai Tambah Menurut Pelaku pada Komoditas Kakao 
                        di Pulau Sulawesi

Sumber: Data Primer, diolah

Petani/kelompok tani yang menjual secara langsung hasil produksinya ke 
pedagang besar atau eksportir menikmati margin keuntungan yang relatif 
besar. Petani/kelompok tani yang memiliki akses terhadap pedagang besar 
atau eksportir dan juga memiliki akses terhadap informasi harga dapat 
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menikmati margin keuntungan hingga 60 persen dari tingkat harga jualnya, 
sekalipun mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya 
pengeringan, dan fee untuk kelompok tani. Biaya-biaya ini hampir tidak 
dikeluarkan oleh petani yang hanya memiliki akses kepada pedagang 
pengumpul.

Tabel 4.10 : Rincian Biaya Per Kg menurut Pedagang 

Rncian Biaya
Pedagang 

Desa

Pedagang

Kecamatan

Pedagang

Kabupaten
Eskportir Jumlah

Biaya Transportasi 140.00 205.00 651.00 293.70 1,289.70

Biaya Pengeringan 0.00 121.90 140.09 0.00 261.99

Biaya Penyusutan 0.00 311.00 385.00 339.00 1,035.00

Biaya Penyimpangan/Pergudangan 0.00 0.00 104.00 150.00 254.00

Biaya Sortasi dan Uji Kualitas 0.00 0.00 68.00 190.00 258.00

Biaya Pengemasan 20.00 20.00 30.00 68.90 138.90

Biaya Admin dan Lainnya 0.00 0.00 101.31 66.00 167.31

Biaya Pabean 0.00 0.00 0.00 1,298.00 1,298.00

Jumlah 160.00 657.90 1,479.40 2,405.60 4,702.90

Sumber: Data Primer, diolah

Dibandingkan dengan pedagang (pada semua tingkatan), eksportir 
menikmati margin keuntugan per Kg yang relatif lebih besar. Namun, secara 
rata-rata, para eksportir juga mengeluarkan biaya per Kg yang relatif lebih 
besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh para pedagang. 
Margin keuntungan per Kg yang dinikmati oleh eksportir sekitar dua kali lipat 
dari margin keuntungan yang dinikmati oleh pedagang pengumpul 
kecamatan, namun para eksportir mengeluarkan biaya per Kg hampir empat 
kali lipat dari biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul kecamatan. 
Jenis biaya yang dikeluarkan oleh pihak eksportir juga lebih beragam 
dibandingkan dengan pedagang, antara lain, biaya transportasi, biaya 
pergudangan, biaya sortasi dan uji kualitas, biaya penyusutan, biaya 
pengemasan, dan biaya pabean, termasuk pajak ekspor.

nPerbandingan Biaya Input di Tingkat Petani

Secara rata-rata, petani mengeluarkan biaya usaha tani sebesar Rp 7.206 
untuk setiap kilogram biji kakao. Hampir dua per tiga dari angka tersebut 
merupakan biaya produksi, sedangkan selebihnya merupakan biaya pasca-
panen. Karena petani menikmati harga jual rata-rata Rp 16.600 per Kg, maka 
petani sesungguhnya memperoleh proporsi margin keuntungan yang relatif 
lebih besar dibandingkan dengan proporsi biaya usaha tani. Secara rata-rata, 

167P3KM  UNHAS

Tantangan Pembangunan Pertanian di KTI



petani menikmati margin keuntungan sebesar Rp 9.394 per Kg atau 56,6 
persen dari harga jual.

Struktur biaya usaha tani kakao didominasi oleh biaya tenaga kerja, pupuk 
dan obat-obatan. Lebih dari setengah dari seluruh biaya yang dikeluarkan 
oleh petani diperuntukkan untuk membayar upah tenaga kerja dan membeli 
pupuk dan obat-obatan. Petani menganggap, sekiranya pemerintah dapat 
menyediakan dan memberikan bantuan pupuk dan obat-obatan, biaya 
usaha tani akan terpangkas hingga 20 persen. Kebijakan semacam ini dapat 
mengurangi beban petani yang selama ini mengalami kesulitan terkait 
dengan pembiayaan usaha tani, karena terbatasnya akses mereka terhadap 
sumberdaya keuangan dan ketidakmampuan petani untuk mengkapitalisasi 
modal.

Akses petani terhadap sarana produksi cukup bervariasi. Di beberapa lokasi 
survey, petani dapat memperoleh sarana produksi, berupa pupuk, obat-
obatan, dan peralatan (tangki penyemprot, parang, cangkul, gunting, dsb.) 
dengan mudah di sekitar permukiman mereka, seperti di pasar, toko dan 
kios.Semua transaksi dilakukan secara tunai. Namun dibeberapa lokasi 
survey lainnya, seperti di Kabupaten Donggala, ditemukan fakta bahwa 
akses petani terhadap sarana produksi, khususnya pupuk, cukup rendah. 
Sarana produksi dimaksud, bukan hanya terkadang sulit diperoleh, tetapi 
juga harganya yang relatif mahal. Setiap petani yang membutuhkan pupuk 
harus terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok tani. Izin untuk 
membeli pupuk hanya berlaku bagi mereka yang menjadi anggota kelompok 
tani. Padahal tidak semua petani kakao mengorganisasikan diri ke dalam 
kelompok tani, terutama mereka yang memiliki luas areal yang relatif kecil.
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Tabel 4.11: Biaya Produksi di Tingkat Petani

Jenis Biaya Luwu 
Luwu 

Utara

Polewali 

Mandar
Mamuju Donggala Kolaka

Kolaka 

Utara
Jumlah

Proporsi

Terhadap Total

Biaya Produksi per Kg

Pupuk 1,188.68 1,186.62 798.74 706.77 1,137.29 1,398.00 766.67 1,026.11

Obat-Obatan 677.26 378.91 183.83 127.32 824.89 545.84 541.17 468.46

Upah TK 1,931.52 2,632.99 842.28 2,489.79 3,649.76 1,504.74 2,083.01 2,162.01

Biaya Peralatan/ 

Mesin
762.65 1,082.19 1,102.04 765.67 591.03 723.82 989.11 859.50

Iuran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub-Total 4,560.12 5,280.72 2,926.88 4,089.56 6,202.97 4,172.40 4,379.96 4,516.09

Biaya Pasca Produksi per Kg

Pengangkutan 1,094.22 127.75 275.65 219.88 700.71 260.80 193.04 410.29

Pemecahan Buah 895.83 1,067.80 314.61 1,400.02 1,222.83 378.60 74.24 764.85

Pencucian dan 

Pemeraman
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fermentasi 264.29 0.00 0.00 240.46 0.00 0.00 0.00 72.11

Pengeringan 1,501.56 1,761.96 570.00 965.63 1,781.43 119.43 49.95 964.28

Sortasi 121.88 159.20 0.00 46.50 420.68 0.00 3.13 107.34

Pengemasan 372.58 594.64 324.71 129.13 36.72 0.19 0.00 208.28

Penyimpanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemasaran 146.73 47.51 0.00 279.38 617.11 49.30 0.00 162.86

Sub Total 4,397.09 3,758.87 1,484.97 3,280.99 4,779.47 808.31 320.35 2,690.01

Total 8,957.20 9,039.59 4,411.85 7,370.55 10,982.44 4,980.71 4,700.31 7,206.09

14.24

6.50

30.00

11.93

0.00

62.67

5.69

10.61

0.00

1.00

13.38

1.49

2.89

0.00

2.26

37.33

100.00

Sumber: Data Primer, diolah

Pada umumnya petani tidak menggunakan pupuk dan obat-obatan sesuai 
dengan takaran standar yang dianjurkan karena keterbatasan anggaran. 
Rendahnya produktivitas dan mutu kakao di Pulau Sulawesi tampaknya 
berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan pupuk dan obat-obatan. 
Petani juga mengeluhkan harga pupuk dan obat-obatan yang terus 
merangkak naik. Jenis pupuk yang dominan digunakan oleh petani adalah 
KCL, TSP dan Phonska. Sedangkan jenis obat-obatan yang jamak digunakan 
oleh petani, antara lain, fungisida dan herbisida.

Tingkat produktivitas lahan bervariasi antar petani dan antar lokasi. Para 
petani yang memiliki umur tanaman yang sudah tua, tidak melakukan usaha 
peremajaan atau rehabilitasi tanaman, kurang intensif melakukan 
pemupukan dan penyemprotan hama, cenderung memiliki tingkat 
produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan petani yang 
melakukan tindakan-tindakan sebaliknya. Sedangkan lokasi-lokasi yang 
memperoleh pembinaan yang intensif, memiliki kelompok tani yang kuat, 
memiliki akses yang baik terhadap pasar, cenderung memiliki tingkat 
produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang memiliki 
kondisi sebaliknya.

Pengelolaan pasca panen di tingkat petani dilakukan dalam bentuk 
pemecahan buah, pengeringan, dan penyortiran. Untuk pengelolaan pasca 
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panen, biaya pengeringan dan pemecahan buah menunjukkan proporsi 
paling besar, yaitu mencapai 60 persen dari total biaya pasca-panen. Pada 
banyak kasus, petani kakao sama sekali tidak melakukan fermentasi. Pilihan 
ini didasari atas banyak pertimbangan, diantaranya: (1) petani tidak melihat 
adanya perbedaan harga yang signifikan antara kakao fermentasi dengan 
non-fermentasi. Dengan kata lain, fermentasi dianggap tidak memberikan 
insentif harga yang signifikan bagi petani. Sinyal pasar dari rantai tata-niaga 
kakao tampaknya kurang menghargai biji fermentasi; (2) petani 
membutuhkan uang tunai secara cepat dan proses fermentasi menimbulkan 
implikasi biaya; dan (3) petani kurang mengetahui secara persis teknik 
fermentasi yang baik.

nBiaya Perdagangan, Transportasi dan Logistik

Biaya perdagangan, transportasi dan logistik mencapai dua per tiga dari 
selisih harga antara tingkat petani dengan tingkat eksportir. Secara rata-rata, 
selisih harga antara tingkat petani dengan tingkat eksportir sebesar Rp 7.000 
per Kg. Dari angka tersebut, sekitar Rp 4.700 per Kg (67,14%) merupakan 
biaya perdagangan, transportasi dan logistik, dan sisanya sebesar Rp 2.300 
per Kg (32,86%) merupakan margin keuntungan yang dinikmati oleh 
pedagang dan eksportir.  Jika dirasiokan dengan tingkat harga eksportir, 
maka biaya perdagangan, transportasi dan logistik hanya sekitar seperlima 
dari tingkat harga eksportir.

Gambar 4.10: Biaya Perdagangan, Transportasi dan Logistik pada Komoditas  
                          Kakao di Pulau Sulawesi

Sumber: Data Primer, diolah
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Dari total biaya tranportasi dan logistik, biaya pabean dan biaya transportasi 
mencatat angka paling besar. Kedua jenis biaya ini menyumbang sekitar 55 
persen terhadap total biaya transportasi dan logistik. Sisanya, sebesar 45 
persen teralokasi pada berbagai jenis biaya, seperti biaya pengeringan, biaya 
penyusutan, biaya penyimpanan dan pergudangan, biaya sortasi dan uji 
kualitas, biaya pengemasan, biaya administrasi dan lainnya.

4.  Identifikasi Permasalahan pada Tahapan Rantai Nilai Komoditas Kakao

nKegiatan Usaha Tani

Serangan hama dan penyakit serta umur tanaman yang sudah tua 
merupakan masalah utama yang dihadapi petani dan menjadi ancaman 
serius bagi keberlangsungan komoditas ini di masa depan. Secara rata-rata, 
umur tanaman kakao berada di atas 15 tahun dan telah mengalami 
penurunan tingkat produktivitas yang cukup signifikan. Berbagai jenis hama 
dan penyakit telah menyerang pohon, daun, dan buah yang juga berpotensi 
menurunkan produksi, tingkat produktivitas, dan mutu kakao sehingga pada 
gilirannya akan menurunkan tingkat kesejahteraan petani kakao. Serangan 
terhadap buah menyebabkan biji kakao menjadi kering, hitam, dan rusak 
pada bagian dalam buah. Serangan hama dan penyakit terhadap tanaman 
kakao ditemukan pada semua lokasi survey. Jenis hama dan penyakit yang 
menyerang tanaman kakao di Pulau Sulawesi terdiri atas penggerek buah 
kakao (PBK), kepik penghisap buah kakao, penggerek batang, busuk buah, 
dan kanker batang. Hasil studi PATANAS (2012) juga menunjukkan temuan 
serupa bahwa hama dan penyakit paling banyak menyerang tanaman kakao 
dibanding tanaman perkebunan lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mencanangkan Program 
Gerakan Revitalisasi Kakao Nasional (Program GERNAS) pada tahun 2008. 
Pada awalnya, program ini hanya diperuntukkan bagi empat provinsi di 
Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan 
Sulawesi Tenggara, yang merupakan sentra penghasil kakao Nasional. 
Namun hingga tahun 2011, program ini telah diperluas hingga mencakup 26 
provinsi dan 98 kabupaten. Program yang akan berakhir pada tahun 2013 ini 
tampaknya belum sepenuhnya dapat dianggap berhasil jika peningkatan 
produksi, produktivitas dan mutu kakao dijadikan sebagai indikator 
keberhasilan. 

171P3KM  UNHAS

Tantangan Pembangunan Pertanian di KTI



Tabel 4.12: Persepsi Responden Petani Kakao Mengenai Masalah dan 
                     Kendala yang dihadapi Menurut Lokasi Survei

Jenis Biaya Luwu
Luwu 

Utara

Polewali 

Mandar
Mamuju Donggala Kolaka

Kolaka 

Utara

Rata-

Rata

Kekurangan air 1.05 1.15 1.50 1.15 1.00 1.30 1.00 1.16

Lahan kurang subur 1.45 1.30 1.70 1.05 1.39 1.50 1.20 1.37

Saprodi tidak tersedia 1.60 1.05 1.50 1.10 1.43 1.70 1.45 1.40

Biaya tenaga kerja mahal 1.70 1.85 1.75 1.45 1.48 1.60 1.65 1.64

Modal terbatas 2.60 2.50 2.80 2.55 2.13 1.50 1.85 2.28

Pohon tua 2.25 2.65 2.80 1.85 2.70 2.05 1.80 2.30

Hama penyakit 3.00 3.00 2.90 3.00 3.00 2.85 2.85 2.94

Bibit kurang baik 1.25 1.70 2.05 2.05 1.96 1.05 1.85 1.70

Pengetahuan petani kurang 1.90 1.55 1.55 1.95 2.35 1.10 1.80 1.74

Sarana pasca-panen kurang 1.25 1.60 1.35 1.05 1.22 1.35 1.65 1.35

Harga pembelian pedagang 

rendah
2.40 2.30 1.80 2.15 2.00 1.85 2.05 2.08

Infrastruktur jalan tidak 

mendukung
2.35 1.35 2.45 2.10 1.91 1.65 1.95 1.97

Sumber: Data Primer, diolah
Keterangan: Skala 1-3, dimana 1=tidak bermasalah; 2=sedang; dan 3=sangat bermasalah

Umur tanaman yang tua dan serangan hama, tampaknya telah 
memunculkan berbagai masalah derivatif, berupa rendahnya tingkat 
produktivitas dan mutu biji kakao. Tingkat produktivitas kakao di tingkat 
petani rata-rata hanya 600 -700 Kg per Ha dengan mutu biji kakao yang juga 
relatif rendah, yang ditandai oleh tingkat kadar air, kotoran, dan jamur yang 
berada di atas standar.  Peremajaan sebagai pilihan yang rasional bagi 
petani,  juga hampir tidak bisa dilakukan karena terkendala oleh dua faktor, 
yaitu: (1) penanaman pohon baru membutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk sampai pada tahap menghasilkan, dan selama proses itu petani tidak 
memiliki alternatif sumber penghasilan; (2) bibit yang dipersiapkan sendiri 
oleh petani untuk peremajaan seringkali diserang pula oleh hama/penyakit 
seperti yang terjadi pada tanaman dewasa lainnya. Oleh karena itu, saat ini, 
pilihan yang paling realistik oleh petani adalah melakukan sambung 
samping, meski tidak ada jaminan bahwa tanaman kakao akan terbebas dari 
serangan hama dan penyakit. Bagi petani, upaya ini hanya akan mengatasi 
masalah dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang.

Rendahnya mutu kakao juga disebabkan belum berkembangnya kegiatan 
fermentasi di tingkat petani. Sebagian besar petani yang disurvey tidak 
melakukan kegiatan fermentasi. Dari tujuh kabupaten lokasi survey, kegiatan 
fermentasi di tingkat petani hanya ditemukan di Kabupaten Luwu dan 
Mamuju. Mereka memiliki berbagai alasan, antara lain: (1) keinginan untuk 
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sesegera mungkin mendapatkan uang tunai; (2) kegiatan fermentasi 
memerlukan tambahan biaya dan tenaga; (3) petani tidak melihat adanya 
perbedaan harga yang signifikan antara kakao fermentasi dan non-
fermentasi; dan (4) meski jumlahnya tidak banyak, sejumlah petani mengaku 
tidak mengetahui teknik fermentasi.

Kendala utama sebagian petani dalam mengelola usaha tani dan melakukan 
kegiatan pasca panen adalah keterbatasan anggaran. Secara umum, 
keterbatasan anggaran merupakan masalah ketiga yang paling dirasakan 
oleh petani, setelah hama/penyakit dan tanaman tua. Kendala ini telah 
menyebabkan petani tidak dapat melakukan perawatan tanaman kakao 
sebagaimana mestinya, seperti pemupukan, penyemprotan pestisida, 
peremajaan tanaman, rehabilitasi lahan, dan sebagainya. Tindakan ini tidak 
dapat meminimalisir serangan hama dan penyakit tanaman,  meningkatkan 
produktivitas, dan memperbaiki kualitas kakao. Oleh petani, isu 
keterbatasan anggaran lebih dikaitkan dengan pengelolaan usaha tani, 
ketimbang kegiatan pasca panen.

Di beberapa lokasi survey, sejumlah petani mengeluhkan produksi kakao 
mereka yang cenderung menurun, setidaknya jika dibandingkan 4-5 tahun 
lalu. Mereka mengaku bahwa, saat ini, untuk setiap hektar lahan dengan 
jumlah tegakan 8.000 – 1.000 pohon, produksi hanya mencapai 20 – 35 Kg 
per minggu, padahal lima tahun lalu mereka bisa memproduksi 40 - 60Kg per 
minggu. Penurunan tingkat produktivitas mereka dipengaruhi oleh banyak 
faktor, antara lain: tingkat kesuburan tanah, tingkat perawatan dan 
pemeliharaan tanaman, intensitas pemupukan, dan serangan hama dan 
penyakit. 

Program Gerakan Revitalisasi Kakao Nasional (Program GERNAS) dipersepsi 
secara berbeda oleh petani. Petani kakao di Kolaka misalnya, menganggap 
bahwa Program Gernas Kakao telah memberi manfaat bagi mereka, dan 
karena itu, tetap berharap agar program ini dapat terus dilanjutkan di masa 
depan. Sebaliknya, petani kakao di Polewali Mandar menganggap bahwa 
program ini tidak memberi dampak berarti terhadap produktivitas dan mutu 
kakao. Program ini dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah utama yang 
dihadapi oleh petani, yaitu usia tanaman yang tua dan serangan 
hama/penyakit tanaman. Bantuan yang menyertai program ini, juga dinilai 
tidak hanya memiliki kualitas yang rendah, tetapi juga diwarnai dengan 
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berbagai bentuk penyimpangan, seperti tidak sesuainya nilai bantuan yang 
diberikan dengan luasan areal dan jumlah tegakan pohon yang dimiliki 
petani.

Pola dan tahapan penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi yang 
tidak sekuens, juga merupakan salah satu aspek yang dikeluhkan para petani 
terkait dengan Program GERNAS. Petani seringkali memperoleh bantuan 
pupuk terlebih dahulu, baru kemudian memperoleh bantuan bibit. Kualitas 
bantuan, seperti peralatan semprot, juga dinilai juah berada di bawah 
standar. Ini menimbulkan persepsi di kalangan para petani bahwa Program 
GERNAS tidak lebih dari sekedar “proyek”. Studi yang dilakukan oleh KPPOD 
(2013) juga menemukan adanya keterlambatan distribusi pupuk dan benih 
kepada petani yang berpotensi menghambat keberhasilan Program 
GERNAS.

nPerdagangan Dalam Pulau

Volume perdagangan yang semakin menurun turut dirasakan oleh para 
pedagang pengumpul. Omzet perdagangan saat ini dinilai relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Fenomena ini sediktinya 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) menurunnya volume 
produksi di tingkat petani terkait dengan masalah usaha tani; (2) adanya 
fenomena konversi lahan kakao menjadi lahan kelapa sawit di beberapa 
wilayah yang berpotensi menurunkan volume produksi; dan (3) adanya 
akses langsung petani kepada pedagang besar dan eksportir.

Pembukaan kantor cabang di sentra-sentra produksi kakao oleh perusahaan 
besar/eksportir berpotensi mematikan keberadaan pedagang pengumpul 
skala kecil. Di beberapa lokasi survey, misalnya di Desa Batupanga Daala, Kec. 
Luyo, Kab. Polewali Mandar, pedagang pengumpul skala kecil (tingkat desa 
dan kecamatan) tidak lagi eksis. Para petani mengorganisasir diri di dalam 
kelompok tani untuk berinteraksi langsung dengan pihak eksportir. Cara ini 
dianggap efektif oleh petani karena dapat menghemat biaya transportasi, 
menciptakan skala ekonomi, memperkuat posisi tawar dalam melakukan 
negosiasi harga dengan pihak eksportir, dan menikmati margin keuntungan 
yang relatif lebih besar.
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Perdagangan kakao antar pulau telah menyebabkan adanya margin 
keuntungan dan nilai tambah yang tidak dinikmati oleh aktor di Pulau 
Sulawesi. Sejumlah produksi kakao dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, 
Gorontalo dan Sulawesi Tenggara diantar-pulaukan menuju pelabuhan 
Surabaya dan Jakarta, untuk selanjutnya di ekspor ke manca negara atau 
mensupplai kebutuhan industri pengolahan kakao di kedua wilayah 
tersebut. Selisih yang cukup tajam antara volume produksi kakao dengan 
volume ekspor kakao Pulau Sulawesi mengindikasikan besarnya volume 
kakao yang diantar-pulaukan.Sekiranya volume ini diolah di Pulau Sulawesi 
dalam bentuk produk olahan kakao, maka wilayah ini akan menikmati nilai 
tambah dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian Pulau 
Sulawesi.

Tabel 4.13: Persepsi Responden Pedagang Mengenai Masalah dan Kendala  
                    yang dihadapi Pedagang Menurut Lokasi Survei

Jenis Biaya Luwu
Luwu

Uatar

Polewali

Mandar
Mamuju Donggala Kolaka

Kolaka 

Utara

Rata-

Rata

Kualitas kakao 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57 0.80 0.89

Produksi kakao turun/ rendah 1.00 0.83 1.00 0.57 0.80 1.00 0.80 0.86

Modal terbatas 0.33 0.33 1.00 0.29 0.20 0.71 0.40 0.47

Biaya tenaga kerja mahal 0.33 0.33 0.67 0.29 0.30 0.71 0.40 0.43

Banyak pungutan liar 0.17 0.17 0.67 0.86 0.10 0.29 0.20 0.35

Sarana pendukung terbatas 0.50 0.33 0.00 0.86 0.00 0.43 0.20 0.33

Banyak calo 0.00 0.17 0.00 0.86 0.00 0.29 0.40 0.25

Biaya keluar kakao mahal 0.17 0.17 0.17 0.86 0.50 0.00 0.20 0.30

Pembinaan petani oleh 

pemerintah
0.33 0.33 0.00 1.00 0.20 0.57 0.40 0.40

Rata-Rata 0.41 0.41 0.50 0.73 0.34 0.51 0.42 0.47

Sumber: Data Primer, diolah
Keterangan: Skala 1 dan 2, dimana 1=bermasalah; dan 2=tidak ada masalah

Dari berbagai masalah yang dihadapi pedagang, kualitas kakao yang rendah 
dan produksi yang turun/rendah merupakan masalah yang paling 
dikeluhkan oleh para pedagang. Hampir semua pedagang di lokasi survey 
dan ibu kota kabupaten sepakat bahwa kualitas kakao dan produksi 
merupakan masalah yang paling dirasakan terkait dengan usaha 
perdagangan mereka. Kedua masalah ini telah menurunkan omzet 
perdagangan mereka dan menurunkan margin keuntungan dan pendapatan 
yang mereka terima.
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nPerdagangan Antar Pulau dan Ekspor

Pajak ekspor untuk biji kakao merupakan salah satu sumber keluhan para 
eksportir. Pengenaan bea keluar terhadap ekspor biji kakao sebesar 5 
persen, yang telah ditetapkan pemerintah sejak tahun 2010, dianggap cukup 
tinggi oleh para eksportir, terutama oleh perusahaan yang masih 
mengekspor biji kakao ke pasar internasional. Meski kebijakan ini dinilai 
baik, terutama untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan 
kakao dalam negeri, namun  berpotensi mematikan perusahaan eksportir 
biji kakao. PT. Armajaro misalnya telah menutup kegiatan pembelian biji 
kakao di beberapa wilayah di Indonesia yang produksinya relatif kecil, seperti 
di Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan NED commodities, tidak lagi 
melakukan ekspor biji kakao karena alasan pajak eskpor, dan memilih untuk 
menjual biji kakao ke perusahaan asing yang ada cabangnya di Indonesia.

Tabel 4.14: Matrik Masalah dan Kendala dalam Pengembangan Komoditas     
Kakao Menurut Persepsi Petani, Pedagang, dan Eksportir

No. Aspek Masalah dan Kendala

1 Usaha Tani §Umur tanaman yang sudah tua;
§Serangan hama dan tanaman yang cukup intens;
§Tingkat produktifitas lahan masih rendah;
§Mutu kakao yang dihasilkan masih rendah;
§Di beberapa lokasi, petani masih mengalami hambatan dalam

memperoleh saprodi;
§Harga saprodi dirasakan semakin mahal dari waktu ke waktu;
§Kegiatan fermentasi belum berkembang;
§Di beberapa lokasi, keberadaan dan peran kelompok tani masih sangat

terbatas;
§Akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan sangat terbatas;
§Rendahya kemampuan petani untuk mengatasi masalah-masalah yang

terkait dengan usaha tani kakao.
§Lambatnya inovasi untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait

dengan kakao;
§Usaha tani masih dikelola secara tradisional dengan menggunakan

peralatan yang terbatas;
§Fasilitasi pemerintah daerah bagi pengelolaan dan pengembangan

usaha tani masih sangat terbatas;
§Infrastruktur jalan yang menghubungkan sentra-sentra produksi kakao

dengan pasar masih belum memadai di beberapa wilayah.
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No. Aspek Masalah dan Kendala

2 Perdagangan 

Domestik

§Pembukaan kantor cabang di sentra-sentra produksi kakao oleh
perusahaan besar/eksportir berpotensi mematikan keberadaan
pedagang pengumpul skala kecil, meski menguntungkan petani karena
rantai nilai menjadi semakin pendek;

§Tingkat harga yang cenderung fluktuatif;
§Meski dalam skala terbatas, masih terdapat kasus dimana harga di

tingkat petani sepenuhnya ditentukan oleh pedagang pengumpul.
§Adanya fenomena konversi lahan kakao menjadi lahan kelapa sawit di

beberapa wilayah yang berpotensi menurunkan volume produksi;

3 Perdagangan 

Eskpor

§Pengenaan pajak ekspor sebesar 5 persen berpotensi mematikan
eksportir;

§Persaingan antar eksportir dan industri pengolahan kakao semakin
meningkat;

§Mutu biji kakao eskpor masih rendah;
§Adanya fenomena konversi lahan kakao menjadi lahan kelapa sawit di

beberapa wilayah yang berpotensi menurunkan volume produksi;

Sumber: Data primer, diolah

Kebijakan pajak ekspor telah merubah mekanisme penentuan harga kakao 
di tingkat petani. Harga referensi kakao yang semula didasarkan pada 
patokan harga di pasar internasional secara perlahan-lahan mulai bergeser 
ke patokan harga di industri pengolahan kakao dalam negeri. Perubahan 
nilai kurs Rupiah terhadap Dollar misalnya, tidak lagi berpengaruh terhadap 
perubahan harga di tingkat petani. Cepat atau lambat, industri pengolahan 
kakao akan menjadi penentu harga, dan diperkirakan pada saat itu, posisi 
petani menjadi lemah karena eksportir sebagai penyeimbang harga tidak 
lagi eksis.

Tingkat persaingan antar eksportir dan industri pengolahan kakao semakin 
meningkat seiring dengan masuknya beberapa perusahaan asing di Pulau 
Sulawesi. Perusahaan-perusahaan tersebut tengah mengembangkan 
industri pengolahan kakao dan memproduksi kakao olahan jenis premium, 
baik untuk tujuan ekspor maupun untuk memasok kebutuhan pasar 
domestik. Perusahaan terebut antara lain PT. Comextra Mayora/PT. Barry 
Callebout. Kecenderungan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang 
mengenakan pajak ekspor sebesar 5 persen bagi kakao yang diekspor dalam 
bentuk biji.

Mutu biji kakao yang diekspor masih relatif rendah. Sebagian besar biji kakao 
yang diekspor masih dalam bentuk biji kering. Padahal pasar internasional 
masih sangat prospektif untuk biji kakao fermentasi dan berkualitas tinggi. 
Menurut para eskportir, pasar Amerika maupun Uni Eropa merupakan pasar 
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potensial yang sangat menjanjikan, baik untuk biji kakao berkualitas tinggi 
maupun produk-produk berbasis kakao. Ini menjadi tantangan bagi 
eksportir untuk mendorong para petani agar menghasilkan biji kakao 
berkualitas.

5.  Kesimpulan dan Rekomendasi

nKeberlanjutan produksi secara konsisten dengan produktivitas dan mutu 
yang tinggi menjadi tantangan utama bagi komoditas kakao di masa 
depan. Program yang diarahkan untuk merevitalisasi tanaman kakao 
perlu diupayakan secara berkelanjutan. Program tersebut harus 
mencakup dimensi yang luas, mulai dari perbaikan usaha tani, 
penguatan kelembagaan petani, penataan tata niaga, hingga beberapa 
unsur penting yang terkait dengan keberlangsungan usaha kakao, 
seperti konservasi tanah, pengendalian hamadan penyakit terpadu, dan 
diversifikasi usaha tani kakao. Upaya peremajaan kebun tampaknya juga 
cukup mendesak untuk segera direalisasikan mengingat sebagian besar 
tanaman kakao telah berumur tua. Pemerintah bersama berbagai 
stakeholder kunci perlu terlibat dalam upaya ini dengan menyediakan 
berbagai isentif, bantuan, subsidi, dan dana kompensasi kepada petani.

nPerlu pengembangan klon bibit unggul yang tidak rentan terhadap hama 
dan penyakit tanaman dan buah. Dalam jangka panjang, perlu 
dikembangkan varietas kakao beserta sistem sertfikasinya, yang bukan 
hanya memiliki tingkat produktivitas dan mutu yang tinggi, tetapi juga 
tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Pada saat yang sama, 
ketersediaan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pada tingkat 
harga yang terjangkau dan mudah diperoleh, juga perlu terus 
diupayakan.

nPengembangan sistem intensif bagi petani untuk meningkatkan 
produktivitas dan mutu kakao. Aspek ini penting mengingat hampir 
seluruh lahan kakao di Pulau Sulawesi merupakan perkebunan rakyat. 
Insentif dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bibit unggul, bantuan 
sarana produksi, penjaminan harga, perbaikan infrastruktur pertanian, 
dan sebagainya.

178



nMeski tidak mudah, pengembangan kakao fermentasi di tingkat petani 
atau kelompok tani perlu terus diupayakan. Insentif harga bagi kakao 
fermentasi perlu diberikan. Mekanisme penentuan harga kakao 
fermentasi dalam rantai tata-niaga kakao perlu ditata kembali agar pasar 
dapat memberikan perlakuan harga yang berbeda terhadap biji kakao 
fermentasi. Pada saat bersamaan – meski masalah ini sudah sangat 
klasik - petani perlu difasilitasi untuk menghasilkan biji kakao 
fermentasi.

nUntuk meningkatkan posisi tawar petani kakao, perlu dilakukan 
penataan rantai nilai usaha kakao, terutama pola relasi antara petani 
dengan pedagang pengumpul. Keterikatan dan ketergantungan petani 
kepada pedagang pengumpul perlu segera diputus untuk memastikan 
petani dapat memperoleh tingkat harga yang lebih sesuai dengan harga 
pasar. Pengembangan kredit-mikro yang lebih inovatif, yang dapat 
menjangkau petani dengan prosedur administrasi yang lebih sederhana 
dan jauh dari praktek perbankan konvensional, perlu segera diupayakan. 
Relasi antara kelompok tani dengan lembaga keuangan mikro juga perlu 
dibangun untuk menjamin akses petani terhadap sumber perkreditan. 
Dalam kaitan ini, tampaknya diperlukan pendampingan teknis untuk 
penguatan kelompok tani.

nPerlu menfasilitasi penguatan kelembagaan kelompok tani. Fakta 
lapangan menunjukkan bahwa kelompok tani yang kuat dapat 
membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki 
mutu kakao, memperbaiki posisi tawar mereka dan meningkatkan 
aksesibilitas mereka terhadap pasar. 

nKeterlibatan berbagai stakeholder dalam pengembangan kakao pelu 
lebih diintensifkan. Keterlibatan tersebut perlu lebih diarahkan pada 
peningkatan produktivitas, pengawasan mutu dan penerapan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) pada skala yang lebih luas. Ini sangat 
dimungkinkan mengingat jumlah dan variasi stakeholder yang terlibat 
dalam rantai nilai kakao sangat banyak, mulai dari petani, penyedia 
saprodi, pedagang, eksportir, industri pengolahan kakao, asosiasi kakao, 
pemerintah, perguruan tinggi, hingga LSM.
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Rantai Nilai Komoditas Jagung di Sulawesi

Sultan Suhab, Mahyuddin, dan A. Nixia Tenriawaru

1. Pendahuluan dan Urgensi

Jagung merupakan salah satu komoditas strategis dalam pembangunan 
pertanian dan perekonomian Pulau Sulawesi. Meskipun tidak merata pada 
semua provinsi di Pulau Sulawesi, komodtas jagung berperan besar dalam 
mendorong peningkatan nilai tambah sektor pertanian pada daerah-daerah 
sentra jagung, seperti di Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Selain itu, 
komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan maupun 
pakan ternak termasuk sebagai bahan baku industri pakan, makanan dan 
minuman. Sejak awal 1990-an hingga saat ini, secara temporer peningkatan 
luas areal pertanaman jagung terus dilakukan di Sulawesi melalui 
implementasi berbagai kebijakan dan program intensifikasi dan 
ekstensifikasi.

Tabel 4.15: Kontribusi Terhadap Nilai Tambah Bruto Sektor Pertanian    
Berdasarkan Tabel I-O Pulau   Sulawesi

Komoditas
Sulsel

(2009)

Sulut

(2006)

Gorontalo

(2009)

Sultra

(2010)

Sulteng

(2005)

Padi 26.5% 13.8% 10.3% 8.1% 13.3%

Jagung 6.1% 2.5% 17.3% 0.4% 1.4%

Kakao 10.1% n.a n.a 37.0% 13.6%
Sumber: Tabel Input-Output, Diolah

Peningkatan produksi jagung Nasional kurun waktu 2005-2012 disebabkan 
karena terjadinya peningkatan produktivitas jagung setiap tahun. Selama 
kurun waktu 2005-2012, produktivitas jagung meningkat secara konsisten di 
saat luas panen dan produksi jagung justru berfluktuasi dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2006, 2010 hingga 2012 terjadi penurunan luas panen dan 
produksi jagung, namun tampak produktivitasnya tetap meningkat. 
Peningkatan produktivitas paling signifikan terjadi pada tahun 2010, akibat 
produksi tetap meningkat meskipun luas panen menurun.Pada tahun 2012, 
produktivitas jagung secara Nasional mencapai 4,46 Ton/Ha. 

(P3KM Universitas Hasanuddin)
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Tabel 4.16: Perkembangan  Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung    
di Indonesia, 2005-2012.

Tahun Luas Panen

(000 ha)

Produksi (000 ton) Produktivitasi

(ton/ha)

2005 3.625.987 12.523.894 3,45

2006 3.345.805 11.609.463 3,47

2007 3.630.324 13.287.527 3,66

2008 4.001.724 16.317.252 4,08

2009 4.160.650 17.629.748 4,24

2010 4.131.676 18.327.636 4,44

2011 3.869.855 17.230.172 4,45

2012 3.608.034 16.132.708 4,46

Sumber: BPS, 2006-2013

Meskipun menunjukkan tren meningkat, luas panen dan produksi jagung di 
Pulau Sulawesi lebih fluktuatif dibanding Nasional. Peningkatan 
produktivitas jagung pada tahun 2008 hingga 2011, secara rata-rata mampu 
meningkatkan pertumbuhan luas panen dan produksi jagung Pulau Sulawesi 
masing-masing sebesar 3,02 persen dan 5,91 persen. Namun demikian, 
peningkatan produksi yang dicapai ternyata lebih cepat ketimbang 
peningkatan luas panen.

Tabel 4.17: Perkembangan  Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung 
                    di Pulau Sulawesi, 2007-2012

Tahun Luas Panen (000 Ha) Produksi (000 Ton) Produktivitas (Ton (Ha)

2007 585,977 2,192,493 3.74

2008 657,889 2,685,553 4.08

2009 635,969 2,710,098 4.26

2010 654,800 2,763,521 4.22

2011 632,175 2,757,907 4.36

2012 674,154 2,879,147 4.27

Sumber: Data Produksi Jagung Indonesia, Kementan (2012), diolah

Peningkatan produktivitas jagung di Pulau Sulawesi yang konsisten dalam 
beberapa tahun terakhir ternyata masih berada di bawah produktivitas 
jagung Nasional. Peningatan produktivitas jagung tertinggi di Pulau Sulawesi 
terjadi di kurun waktu 2007-2008, demikian pula peningkatan produktivitas 
jagung Nasional, namun di tahun berikutnya peningkatan produktivitas 
jagung Pulau Sulawesi dan Nasional tampak tidak jauh berbeda.
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Gambar 4.11: Perbandingan Tingkat Produktivitas Jagung Sulawesi dan Indonesia 
                         (ton/ha), 2007-2012

Sumber: Data Produksi Jagung Indonesia, Kementan (2012), diolah

Pangsa jagung Sulawesi terhadap Nasional, baik luas panen maupun 
produksi, cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2009, 
posisi pangsa luas panen dan pangsa produksi jagung Sulawesi tampa 
berada pada nilai yang sama, namun pada tahun 2010 hingga 2012,  pangsa 
luas panen jagung terus meningkat dan berada di atas pangsa produksi 
jagung Sulawesi. Secara implisit, hal ini menegaskan sekali lagi bahwa tingkat 
produktivitas jagung di Sulawesi relatif lebih redah dibanding Nasional. 
Namun di sisi lain, peningkatan pangsa jagung Sulawesi terhadap Nasional 
juga menunjukkan bahwa luas panen dan produksi jagung di Sulawesi 
bertumbuh lebih cepat ketimbang wilayah lainnya di Indonesia.

Gambar 4.12: Pangsa Luas Panen dan Produksi Jagung Sulawesi 
                          terhadap Indonesia, 2007-2012

Sumber: Kementerian Pertanian, Data Produksi Jagung Indonesia (2012), diolah
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Lebih dari setengah produksi jagung di Sulawesi Selatan berkontribusi 

terhadap produksi jagung di Sulawesi. Provinsi ini bahkan mengalami 

peningkatan pangsa dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan produksi 

jagung Sulawesi Selatan yang berada di atas rata-rata Sulawesi dalam lima 

tahun terakhir, menyebabkan pangsa Sulawesi Selatan terus meningkat. 

Gorontalo, sebuah daerah yang mengidentifikasi diri sebagai provinsi 

jagung, menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 22,96 persen. 

Namun dibandingkan lima tahun lalu, Gorontalo justru mengalami 

penurunan pangsa akibat pertumbuhan produksi yang berada di bawah 

rata- rata Sulawesi (rata-rata hanya bertumbuh 4,75% per tahun). Sulawesi 

Barat, meskipun produksi dan pangsanya relatif paling kecil, namun 

menunjukkan laju pertumbuhan produksi paling akseleratif, yaitu rata-rata 

22,94 persen per tahun dalam lima tahun terakhir.

Gambar 4.13:  Perkembangan Luas Panen Jagung (ha) menurut Provinsi 
                          di Pulau Sulawesi, 2007- 2012

Sumber: Daerah Dalam Angka, 2008-2013

Perkembangan luas panen jagung di Pulau Sulawesi, tentu saja berimbas 
pada perkembangan produksi jagung di masing-masing provinsi. Produksi 
jagung di Provinsi Sulawesi Selatan yang walaupun tampak berfluktuasi 
namun cenderung meningkat hingga akhir tahun 2012 yang makin 
mempertegas bahwa produksinya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 
produksi di provinsi lainnya. 
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Gambar 4.14: Perkembangan Produksi Jagung (Ton) menurut Provinsi 
                          di Pulau Sulawesi, 2007-2012

Sumber: Provinsi Dalam Angka, berbaga seri

Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang merupakan sentra produksi jagung di 
Sulawesi, juga menunjukkan tingkat produktivitas yang relatif tinggi. Kedua 
provinsi ini bahkan mencatat tingkat produktivitas mendekati rata-rata 
Nasional. Namun Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang menarik 
untuk diamati, dimana pada tahun 2012, Sulawesi Barat justru menunjukkan 
tingkat produktivitas tertinggi (mencapai 4,8 ton/ha) mengalahkan Sulawesi 
Selatan dan Gorontalo.

Gambar 4.15: Perkembangan Tingkat Produktivitas Jagung menurut Provinsi 
                         di Pulau Sulawesi, 2007-2012

Sumber: Daerah Dalam Angka, 2008-2013

Pulau Sulawesi berkontribusi lebih dari 20 persen pada pangsa pasar ekspor 
jagung Indonesia. Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan dua provinsi sebagai produsen utama dan menjadi pintu ekspor 
jagung di Pulau Sulawesi pada tahun 2012 berkontribusi 20,424 persen 
terhadap total eskpor jagung Indonesia pada tahun yang sama. Angka ini 
masih lebih rendah dari dua pintu utama ekspor komoditas jagung Indonesia 
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yaitu Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 46,039 persen dan 
Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 32,63 persen.  

Tabel 4.18: Volume Impor, serta Nilai dan Kontribusi Jagung Indonesia 
                    Berdasarkan Provinsi.

No. Provinsi
Impor Jagung Indonesia 

(Ton)

Nilai (USD) dan Kontribusi (%) 

Ekspor Jagung Indonesia

2006 2010 USD (%)

1 Jakarta 16.609.295 46,039

2 Jawa Tengah 2.336 0,006

3 Jawa Timur 11.771.658 32,630

4 Lampung 13.760 0,038

5 Nusa Tenggara Timur 1.643 0,005

6 Sulawesi Selatan 7.149 0,020

7 Sumatera Utara 309.672 0,858

8 Gorontalo 7.360.900 20,404

Indonesia 1.775.321 1.527.516 36.076.413 100,000

Sumber: Kementerian Pertanian RI (2012)

Produksi Jagung Pulau Sulawesi berpotensi mengisi permintaan impor 
jagung Indonesia yang masih besar. Impor jagung Indonesia yang masih di 
atas 1,5 juta ton per tahun merupakan peluang besar bagi pelaku usaha tani 
jagung di Pulau Sulawesi untuk diisi. Peluang tersebut, tampak pada potensi 
peningkatan luas lahan yang masih tersedia dan upaya peningkatan 
produktivitas lahan yang masih tergolong rendah. Budidaya jagung yang 
selama ini terkonsentrasi di Sulawesi Selatan dan Gorontalo dapat 
dikembangkan pada provinsi lainnya karena pada dasarnya budidaya jagung 
secara umum sesuai dengan kondisi lahan di Pulau Sulawesi.

Uraian singkat perbandingan luas panen, produksi dan produktivitas jagung 
di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi makin mempertegas bahwa 
ketersediaan jagung pada tingkat Nasional dan juga Ekspor sangat 
bergantung pada ketersediaan jagung di masing-masing provinsi, termasuk 
ketersediaan jagung dalam Pulau Sulawesi. Upaya peningkatan produksi dan 
produktivitas jagung di masing-masing provinsi di pulau Sulawesi telah 
banyak dilakukan dalam berbagai bentuk program maupun kegiatan. Namun 
demikian, berbagai kebijakan tersebut tentunya tidak akan bisa berjalan 
dengan baik jika tidak didukung dengan kemampuan masing-masing 
provinsi untuk mendistribusikan komoditi jagung yang dihasilkan dari titik 
produsen ke titik konsumen akhir (pengguna). Upaya untuk merumuskan 
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kebijakan pengembangan jagung ke depan perlu berbasis pada potret 
distribusi jagung yang terjadi saat ini, khususnya di pulau Sulawesi. 
Gambaran distribusi ini, lebih jelasnya akan diuraikan pada sub-bab 
distribusi rantai nilai komoditas jagung di Pulau Sulawesi. 

2. Gambaran Rantai Nilai Komoditas Jagung di Sulawesi

Aktor penting dalam rantai tata-niaga komoditas jagung di wilayah Sulawesi 
antara lain; petani/produsen jagung, pedagang pengumpul desa, pedagang 
p e n g u m p u l  ke ca m ata n ,  p e d a ga n g  p e n g u m p u l  ka b u p ate n ,  
penggilingan/pengolah/industri pakan ternak, pengecer, pedagang 
(pedagang antar pulau), eksportir dan pengguna akhir (peternak). Masing-
masing aktor ini melakukan perannya berbasis pada keterampilan dan 
pengalaman yang mereka miliki dan antar satu aktor dengan aktor lainnya 
memiliki keterkaitan atau “ketergantungan”. Distribusi jagung dari titik 
produsen hingga konsumen akhir sangat bergantung pada kemampuan 
aktor-aktor tersebut menjalannya perannya secara maksimal. 

Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani jagung sangat bergantung 
pada ketersediaan input produksi dari pemasok, termasuk harga input yang 
stabil dan terjangkau. Ketika petani memiliki modal usaha yang cukup, 
kelangkaan bibit (seringkali dihadapi oleh petani) yang disertai dengan 
kenaikan harga tentu tidak mejadi masalah, akan tetapi hal ini akan berbeda 
jika petani memiliki modal usaha yang terbatas. Tidak sedikit petani yang 
kemudian memutuskan untuk berhenti berproduksi ketika kelangkaan dan 
kenaikan harga bibit terjadi, atau kemudian tetap memaksakan untuk 
berproduksi dengan melakukan pinjaman modal usaha terlebih dahulu 
dengan jaminan hasil produksinya kelak akan mereka jual langsung ke 
pemilik modal pada tingkat harga yang ditetapkan oleh pemilik modal 
tersebut.  

Pedagang pengumpul desa, kecamatan dan kabupaten umumnya adalah 
pelaku usaha yang siap menampung hasil produksi petani dan selanjutnya 
distribusikan ke level yang lebih tinggi. Tidak sedikit dari pedagang 
pengumpul tersebut, khususnya pada tingkat desa dan kecamatan yang juga 
berperan sebagai petani/produsen jagung dengan luas lahan yang dikelola 
relatif lebih besar dari petani lainnya. Hal yang membedakan antara 
pedagang pengumpul di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten hanyalah 
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cakupan wilayahnya dan kemampuan mereka untuk menarik minat petani 
lain agar mengumpulkan/menjual hasil produksinya pada pedagang 
tersebut. Harga beli yang ditawarkan oleh masing-masing pedagang, 
bersaing satu sama lain. Selain menjual hasil produsinya ke pedagang 
pengumpul, beberapa petani jagung di Sulawesi menjual jagung 
produksinya ke penggilingan/pengolah pakan ternak/industri pakan ternak.  

Peran pengecer umumnya dilakukan oleh pedagang besar yang posisinya 
berada di wilayah ibukota kabupaten dan ibukota provinsi.Pengecer adalah 
pedagang komoditas jagung baik dalam bentuk pipilan maupun dalam 
bentuk jagung giling yang mendistribusikan produknya langsung ke 
penggilingan maupun ke peternak. Kasus Sulawesi, distribusi komoditas 
jagung dari tingkat petani ke konsumen akhir tidak melibatkan atau tidak 
mengenal adanya istilah pedagang pengecer, kecuali pedagang pengumpul 
di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang menjalankan perannya 
sebagai pengecer jagung pipil dan jagung giling. 

Perdagangan antar pulau, terjadi disaat kebutuhan jagung di suatu wilayah 
industri pakan ternak menjadi terbatas.Industri pakan yang menjadikan 
jagung sebagai bahan baku utama dalam kegiatan produksi sangat 
bergantung pada ketersediaan jagung secara lokal. Namun industri pakan ini 
seringkali mengalami kesulitan untuk berproduksi secara kontinu ketika hasil 
produksi petani ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Jalan 
yang ditempuh oleh industri tersebut adalah dengan meminta jagung yang 
berasal dari pulau lain yang saat itu mengalami surplus produksi. Serupa 
dengan peran pedagang antar pulau, peran eksportir sangat bergantung 
pada tinggi rendahnya permintaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak 
di negara lain. Bagi provinsi penghasil jagung yang memiliki hubungan 
dagang dengan negara lain, peran eksportir sangat penting, terlebih untuk 
eksportir yang sudah memiliki jaringan pasar di negara tersebut.
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Gambar 4.16: Rantai Tata Niaga Jagung di Pulau Sulawesi.

Sumber: Data Primer, diolah

3. Distribusi Nilai Tambah Komoditas Jagung Menurut Aktor

Lembaga pedagang antar pulau (PAP), merupakan lembaga pemasaran 
jagung yang memperoleh nilai tambah paling besar dalam pemasaran 
jagung di Pulau Sulawesi. Hal tersebut tercermin dari besarnya selisih harga 
jual dan harga beli lembaga pemasaran ini. Sebagai contoh, selisih harga 
yang diperoleh pedagang antar propinsi/antar pulau di Sulawesi sekitar 
16,89% dari rata-rata harga pembelian, bahkan pedagang antar pulau di 
Sulawesi Barat memperoleh tingkat selisih harga sekitar 30,77% dari harga 
pembeliannya. Tingginya selisih harga yang diperoleh, selain terkait harga 
jagung lokal yang cukup rendah, juga karena harga jagung di daerah tujuan 
pemasaran (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) relatif tinggi.
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Gambar 4.17: Farm Gate dan distribusi Nilai Tambah antar Lembaga  
                         Pemasaran Jagung di Sulawesi, 2013

Sumber: data primer, diolah

Hal sebaliknya, Pedagang Pengumpul Desa (PPD) memperoleh selisih 
harga paling kecil diantara lembaga pemasaran lainnya yaitu sekitar 9,83% 
dari harga pembelian. Secara regional pedagang  pengumpul desa di 
Gorontalo memperoleh selisih harga paling kecil yakni sekitar 7,15% dari 
harga pembelian. Sedangkan pedagang pengumpul desa yang memperoleh 
nilai tambah paling besar terdapat di Gowa Sulawesi Selatan dengan 
perolehan nilai tambah sebesar 13,05% dari harga pembelian. Tingginya 
selisih harga yang diperoleh pedagang pengumpul, disamping karena 
besarnya potongan harga yang diberlakukan oleh pedagang dalam membeli 
produksi petani, (berkisar 5% – 10%) juga karena alasan adanya  kompensasi 
dari pengambilan saprodi secara kredit atau pinjaman uang tunai oleh 
petani.

Rata-rata harga penjualan jagung di tingkat petani pulau Sulawesi sebesar 
Rp. 2.381 per kg, sedangkan harga penjualan di tingkat pedagang pengecer 
sebesar Rp. 3.205 per kg. Merujuk pada harga tersebut,  tingkat farm gate 
(bagian harga yang diterima petani) jagung di Sulawesi mencapai 74,30 % 
dari harga tingkat pengecer. Dengan demikian, tingkat farm gate dapat 
dijadikan indikator efisiensi pemasaran, dimana nilai farm gate yang tinggi 
mengindikasikan porsi biaya-biaya perdagangan dan keuntungan lembaga 
yang terlibat dalam mata rantai perdagangan semakin kecil.  
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Tabel 4.19: Selisih Harga Jual dan Harga Beli Masing-masing Lembaga  
                    di Empat Wilayah Sentra Jagung di Sulawesi, Musim I Tahun 2013

Sumber: Analisa Data Primer, 2013

Dibandingkan dengan provinsi lainnya, Sulawesi Selatan tidak hanya 
memiliki farm gate paling rendah, tetapi juga harga jagung yang paling 
murah, baik pada level petani maupun pada tingkat pedagang pengecer. 
Hal ini disebabkan karena posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen jagung 
terbesar di Sulawesi yang pada tahun 2012 produksinya mencapai 1,5 juta 
ton (mencakup lebih dari setengah total produksi jagung di Sulawesi yaitu 
sekitar 2,9 juta ton). Meskipun produksi jagung Sulawesi Selatan cukup 
besar, namun permintaan jagung di daerah ini juga cukup besar, bahkan 
cenderung meningkat dengan hadirnya industri pakan ternak raksasa seperti 
Charoen Pokphan Indonesia tbk (CPIN) dan Japfa Compeed Indonesia tbk 
(Japfa). Indikasi permintaan jagung di Sulawesi Selatan yang akseleratif, juga 
ditunjang informasi dari petani, dimana 100% responden petani di Sulawesi 
Selatan menyebutkan bahwa harga jual mereka mengalami peningkatan.  
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Gambar 4.18: Farm Gate dalam Pemasaran Jagung Menurut Wilayah Sentra 
                        di Sulawesi, 2013

Sumber: Data primer, diolah

Dalam mata rantai perdagangan jagung di Sulawesi, pedagang antar 
propinsi/antar pulau (PAP) menanggung biaya perdagangan paling besar 
(Rp. 348 per kg) dan pedagang pengecer menanggung biaya paling kecil 
(Rp. 112 per kg). Rendahnya biaya perdagangan yang ditanggung pedagang 
pengecer, karena mereka tidak mengeluarkan biaya pengangkutan. Biaya 
yang dikeluarkan umumnya hanya biaya kemasan, sortasi, penyimpanan dan 
pengeringan. Berbeda halnya dengan pedagang antar propinsi/antar pulau, 
selain menanggung biaya-biaya yang disebutkan terakhir, juga menanggung 
biaya pengangkutan dalam menjemput bahan baku maupun dalam proses 
penjualan ke daerah tujuan.  

Tabel 4.20: Volume Perdagangan per Musim, Biaya dan Keuntungan, serta 
Rasio Keuntungan Terhadap Harga Beli Masing-masing Lembaga Pemasaran 
Jagung di Sulawesi, 2013

Sumber: data Prime, diolah

Margin keuntungan pedagang antar propinsi/antar pulau paling kecil, 
namun total keuntungan yang diperoleh lembaga ini selama satu musim 
paling besar (periode Januari- Mei 2013). Keuntungan yang diperoleh 
sekitar Rp 102 per kg, dengan keuntungan tersebut maka margin 
keuntungan lembaga ini hanya sekitar 3,82 % dari harga pembelian. Margin 
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keuntungan tersebut paling rendah diantara margin keuntungan lembaga 
lainnya. Akan tetapi, keuntungan lembaga ini selama periode Januari-Mei 
2013 paling besar yakni sekitar Rp. 483,8 juta, oleh karena besarnya volume 
yang diperdagangkan yakni sekitar 4.800 ton selama periode tersebut.  

4. Perbandingan Biaya Input Komoditas Jagung 

Tingkat keragaman produktivitas usahatani jagung yang dicapai petani di 
masing-masing sentra produksi cukup tinggi. Keragaman tersebut 
diindikasikan oleh rentang nilai (selisih nilai max dan nilai min) yang cukup 
lebar serta nilai ragam (standar deviasi) produktivitas antar petani. Tingginya 
keragaman produktivitas yang dicapai petani, selain mengisyaratkan 
tingginya resiko produksi jagung, juga mengindikasikan bahwa terdapat 
kesenjangan yang cukup lebar diantara petani mengenai penerapan 
teknologi produksi, seperti penggunaan bibit, pupuk dan sarana produksi 
lainnya. Salah satu kesenjangan aplikasi teknologi misalnya dalam aplikasi 
benih yang beragam (seperti NK99, Bisi 2, Prisma, SHS, pertiwi, Nusantara 
dan lain-lain, hingga penggunaan benih lokal).

Gambar 4.19: Tingkat Penggunaan Pupuk Organik Pada Usahatani Jagung 
                          Menurut Wilayah Sentra di Sulawesi, MT I Tahun 2013 

Sumber: Analisis data primer, 2013

Rata-rata produktivitas usahatani jagung yang dicapai oleh petani di lima 
sentra produksi di Sulawesi, sekitar 48,3 persen dari produktivitas 
optimalnya (tingkat produktivitas maksimal yang dapat dicapai petani). 
Tingkat capaian produktivitas tersebut diukur dari rasio antara rata-rata 
(mean) produktivitas yang dicapai petani dengan tingkat produktivitas 
maksimal (max) yang dicapai petani di masing-masing wilayah. Produktivitas 
maksimal yang dicapai petani di lima sentra produksi yang disurvey sebesar 8 
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ton per hektar, sementara rata-rata produktivitas yang dicapai hanya sekitar 
3,279 Ton per hektar.

Tabel 4.21. Nilai rata-rata (mean), Maksimum (max), Minimum (min) dan 
Ragam (standar deviasi) Produktivitas Jagung Tingkat Petani di Lima Sentra 
Produksi di Sulawesi, MT I Tahun 2013    

Rata-rata produktivitas yang dicapai petani juga bervariasi antar wilayah. 
Produktivitas tertinggi dicapai oleh sentra produksi Gowa (Sulawesi Selatan) 
sebesar 5,718 ton/ha dan rata-rata produktivitas terendah dicapai di sentra 
produksi Minahasa (Sulawesi Utara) dan Mamuju (Sulawesi Barat) masing-
masing 1,897 ton/ha untuk Minahasa dan 1,933 ton/ha untuk Mamuju. 
Rasio antara rata-rata produktivitas dengan produktivitas maksimal 
(mean/max) yang dicapai masing-masing 32,2 persen untuk Mamuju dan 
37,9 persen untuk Minahasa. Sedangkan tingkat capaian produktivitas di 
sentra produksi Gowa (Sulawesi Selatan) yakni sekitar 76,2 persen. 
Sementara itu, wilayah sentra Gowa memiliki rata-rata biaya usahatani 
jagung sebesar Rp 5,76 juta/ha, sentra Mamuju sebesar Rp 2,75 juta/ha, dan 
wilayah Minahasa sekitar Rp 3,66 juta/ha. Meskipun wilayah sentra Mamuju 
dan Minahasa menempati posisi terendah dalam produktivitas dan biaya 
usahatani, namun keuntungan usahatani jagung perhektar di kedua wilayah 
ini masih lebih tinggi dibandingkan keuntungan usahatani per hektar di 
wilayah Pohuwatu.  

Sumber: Data primer, diolah

Tabel 4.22: Produktivitas, Harga Jual, Total Biaya Dan Keuntungan Usahatani 
                    Jagung di Sulawesi, MT I Tahun 2013

Sumber: Data primer, diolah
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5. Biaya Transpor dan Logistik Komoditas Jagung

Rata-rata total biaya yang ditanggung setiap pedagang yang terlibat dalam 
mata rantai perdagangan jagung di Sulawesi sebesar Rp 824 per kg. Total 
biaya tersebut tersebut terdiri biaya transportasi sebesar Rp. 215 per kg, 
biaya pengeringan sebesar Rp. 32 per kg, biaya-biaya logistik sebesar Rp. 190 
per kg dan biaya sewa kapal sebesar Rp. 235 per kg. Biaya transportasi yang 
tercakup terdiri dari biaya transportasi dalam proses pembelian bahan baku 
sebesar Rp. 33 per kg, biaya transpor kepelabuhan Rp. 56,4 per kg dan biaya 
transpor dalam proses penjualan sebesar Rp. 125 per kg. 

Selanjutnya jenis biaya logistik yang tercakup terdiri dari biaya penyimpanan 
(Rp. 62,3 per kg), sortasi (Rp. 5 per Kg), kemasan (Rp.38,2 per Kg), bongkar 
muat di pelabuhan (Rp 8,2 per Kg), biaya muat kapal (Rp. 15 per Kg), broker 
pabean didaerah tujuan (Rp. 60 per Kg) serta biaya retribusi pelabuhan (Rp. 1 
per Kg). Kecilnya biaya retribusi ini, disebabkan karena pedagangan tidak 
menggunakan pelabuhan resmi pemerintah, tetapi menggunakan 
pelabuhan tradisional di pinggir sungai. Biaya retribusi yang dibayar 
pedagang biasanya sebesar Rp 200 ribu per kapal, dengan kapasitas kapala 
sekitar 200 ton.  

Gambar 4.20: Komposisi Menurut Jenis Biaya Perdagangan dalam Mata 
                         Rantai Pemasaran Jagung Di Sulawesi, MT I Tahun 2013

Sumber: Data Primer, diolah

Keuntungan rata-rata lembaga yang terlibat dalam mata rantai perdagang 
jagung di Sulawesi sebesar Rp. 152 per kg.Tingkat keuntungan lembaga ini 
setara dengan 18,46% dari rat-rata selisih harga jual pengecer dengan harga 
pembelian pada tingkat petani. Karena dalam mata rantai perdagangan 
selisih harga, selalu terdiri dari dua komponen, yakni komponen biaya dan 
keuntungan lembaga. Dengan demikian rata-rata keuntungan pedagang 
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dalam mata rantai pemasaran jagung di Sulawesi porsinya jauh lebih kecil 
dari komponen biaya yakni sekitar 81,54% dari selisih harga. Jika rata-rata 
keuntungan lembaga dibagi dengan rata-rata harga beli pada tingkat petani, 
menghasilkan nilai rasio sebesar 6,39%. Nilai rasio tersebut menggambarkan 
besarnya margin keuntungan yang diperoleh setiap lembaga dari modal 
yang dikeluarkan lembaga untuk membeli jagung petani. Nilai rasio tersebut 
juga mengisyaratkan bahwa margin keuntungan yang diperoleh lembaga 
lebih kecil dari tingkat biaya modal pinjaman pedagang (bunga modal kredit) 
yang berkisar 10% – 14% per tahun.Artinya, bahwa selama pedagang 
mampu memutar modalnya lebih dari dua kali dalam setahun, maka bisnis 
ini sudah menguntungkan pedagang.  

6. Indentifikasi Permasalahan pada Tahapan Rantai Nilai Komoditas     
Jagung

Hama penyakit dan harga pembelian pedagang yang rendah merupakan 
permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan usaha tani jagung 
di Sulawesi. Selain itu, petani juga menyoroti permasalahan harga 
pembelian pedagang yang rendah (persepsi petani). Tampaknya hal ini 
berimplikasi pada kemungkinan rendahnya keuntungan yang diperoleh 
petani, oleh karena upaya pencegahan dan pengobatan hama penyakit 
tanaman tentunya akan mendorong peningkatan biaya input disaat harga 
pembelian produksi jagung dianggap rendah oleh petani. Permasalahan 
lainnya yang juga dihadapi biaya tenaga kerja yang mahal, bibit kurang baik, 
cuaca buruk, infrastruktur jalan tidak mendukung, dan yang lainnya. 
Infrastruktur jalan tani merupakan faktor yang mendesak untuk ditangani 
demi mendukung pengelolaan usaha tani jagung. Selain itu, petani 
menghendaki pembenahan jembatan untuk mendukung pengelolaan usaha 
tani jagung, disamping pembenahan infrastruktur irigasi dan balai tani.    

Koperasi dan penyuluhan merupakan kelembagaan yang diperlukan untuk 
menjamin kelancaran penyediaan input, disamping perlu pengembangan 
koperasi, adanya informasi pasar dan pengembangan BPR. Berdasarkan 
permasalahan kelembagaan tersebut, nampaknya petani di Sulawesi masih 
membutuhkan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada penguatan 
kelembagaan, baik terkait dengan kelancaran penyediaan input maupun 
terkait dengan pemasaran produksi hasil pertanian jagungnya. Penting 
untuk menemukan pola kelembagaan koperasi yang tepat dan metode 
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penyuluhan yang efektif untuk aktivitas usaha tani jagung yang spesifik di 
Sulawesi.

Kebijakan harga menjadi kebijakan dan aturan prioritas yang diyakini 
petani dapat membantu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan 
petani pada semua daerah. Kebijakan dan aturan penetapan harga dasar 
jagung di tingkat petani ini, selain untuk mengimbangi biaya input yang 
semakin mahal, juga untuk mencegah risiko kerugian petani terutama pada 
saat over-supply, padasaat dimana petani tidak mampu mengendalikan 
harga.

Kualitas komoditas jagung yang rendah merupakan permasalahan utama 
yang dihadapi oleh pedagang komoditas jagung di Sulawesi. Aspek 
permasalahan lainnya yang juga dialami pedagang pada setiap daerah 
adalah permasalahan banyaknya calo dan sarana pendukung yang terbatas, 
seperti terbatasnya tempat pengeringan, ketiadaan peralatan tester. Secara 
terbatas pedagang menghadapi permasalahan biaya tenaga kerja yang 
mahal dan modal usaha. Fluktuasi harga, produksi jagung bersifat 
musiman, kualitas jagung yang rendah, dan biaya pengangkutan yang 
tinggi merupakan kesulitan utama yang juga dihadapi pedagang dalam 
proses pemasaran jagung pada semua daerah. Mengacu pada 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi pedagang tersebut, 
nampaknya mulai dari persoalan pada tingkat petani, hingga pada proses 
distribusi hasil produksi jagung, solusi yang harus ditempuh juga harus 
terintegrasi, terpadu dan dimulai di tingkat petani. Fluktuasi harga serta 
kualitas jagung yang rendah dan produksi jagung yang musiman akan 
memberikan kondisi uncertainty serta aktivitas usaha yang tidak memberi 
jaminan kesinambungan usaha bagi pedagang jagung. Sementara biaya 
pengangkutan yang tinggi berdampak pada tinggi biaya yang harus 
dikeluarkan pedagang di tengah keterbatasan modal yang dihadapi dan 
harga yang berfluktuasi dapat berdampak pada rendahnya keuntungan yang 
diperoleh oleh pedagang pada semua tingkatan.

Jalanan dan jembatan merupakan sarana dan prasarana/infrastruktur 
yang memerlukan pembenahan agar pedagang jagung mendapatkan 
keuntungan yang layak pada semua daerah, disamping itu tidak sedikit 
pedagang yang membutuhkan adanya Bank Perkreditan untuk menjamin 
kelancaran pemasaran komoditas jagung dan adanya perusahaan 
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pengangkutan barang Usulan kelembagaan pengangkutan barang ini, 
nampaknya berkorelasi dengan kebutuhan pembenahan jalan dan jembatan 
yang juga banyak dikeluhkan oleh petani di Sulawesi. Artinya, ketertarikan 
pengusaha untuk menyiapkan angkutan barang produksi jagung boleh jadi 
dihambat oleh infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak memadai, 
sehingga kebijakan ini harus diintegrasikan antara satu dengan yang lainnya. 

Kebijakan harga merupakan kebijakan dan aturan pemerintah yang 
diperlukan untuk membantu peningkatan nilai tambah dan pendapatan 
pedagang jagung pada semua daerah. Bukan hanya pada tingkat petani, 
pada tingkat pedagangpun kebijakan harga merupakan hal yang mendesak 
untuk diadakan di Pulau Sulawesi. Nampaknya selain dengan biaya 
transportasi yang tinggi pada satu sisi, harga penjualan pedagang pada sisi 
yang lain dipersepsikan oleh pedagang sangat berdampak pada perolehan 
keuntungannya. Dalam jangka pendek, diperlukan kebijakan penetapan 
harga yang mampu menjamin stabilitas dan tingginya keuntungan di tingkat 
pedagang. Sementara dalam jangka panjang, diperlukan pembenahan 
secara menyeluruh pada infrastruktur dasar ekonomi, seperti jalan dan 
jembatan, sarana dan prasarana pasar, dan lain sebagainya.

7. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Komoditas Jagung

Pangsa luas panen dan produksi jagung Sulawesi terhadap Nasional 
cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir yang menegaskan bahwa 
luas panen dan produksi jagung di Sulawesi bertumbuh lebih cepat 
ketimbang wilayah lainnya di Indonesia. Dengan demikian, ke 
depan,kebijakan perlu lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas 
jagung melalui kebijakan penyediaan sarana dan teknologi produksi. 

Rendahnya capaian produktivitas di tingkat petani, selain terkait dengan 
resiko produksi yang cukup tinggi yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang 
sering tidak mendukung dan serangan hama. Bibit yang kurang bagus dan 
rendahnya penggunaan sarana produksi, khususnya pupuk juga merupakan 
penyebab utama rendahnya produktivitas tersebut. Kendala utama aplikasi 
teknologi produksi yang lebih baik di kelima sentra produksi, selain terkait 
pengetahuan petani tentang teknis budidaya jagung yang terbatas, petani, 
juga terkendala oleh modal serta dukungan sarana dan prasarana yang 
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terbatas, termasuk sarana penyedia bibit yang berkualitas. Tampaknya 
bimbingan teknis dan dukungan permodalan kepada petani, termasuk 
penyediaan bibit yang berkualitas hendaknya mendapat dukungan dari 
berbagai pihak. Namun demikian, bukan hanya penguatan modal petani 
yang diperlukan petani, tetapi ketersediaan bibit berkualitas yang mudah 
diakses petani hendaknya menjadi agenda pembangunan daerah di setiap 
wilayah sentra produksi. 

Buruknya infrastruktur dan terbatasnya sarana angkutan di sejumlah lokasi 
menjadi faktor penyebeb utama tingginya biaya transportasi ini. Tingginya 
biaya transpor serta kualitas jagung petani yang rendah sering dijadikan 
alasan bagi pedagang membeli jagung petani dengan harga yang lebih 
rendah. Dengan demikian perbaikan infrastruktur jalan desa di sejumlah 
sentra dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, sekaligus dapat 
meningkatkan fam gate petani. 

Secara umum, persepsi petani di Pulau Sulawesi terhadap permasalahan 
utama yang dihadapi adalah mengenai hama penyakit dan harga 
pembelian pedagang yang rendah. Guna mengatasi hama penyakit 
tanaman jagung, beberapa langkah tindak lanjut yang diusulkan, antara lain 
penggunaan varietas unggul, selain dengan kemampuan produksi yang 
tinggi juga tahan terhadap serangan hama penyakit tanaman jagung. Selain 
itu, diperlukan peningkatan pengetahuan petani, terutama terkait dengan 
budidaya tanaman jagung, baik teknis maupun pemahaman terhadap 
kondisi cuaca dan karakteristik wilayah yang sesuai untuk peningkatan 
produktivitas, salah satunya adalah perlunya keseragaman waktu dalam 
bercocok tanam, terutama pada lahan-lahan pertanian yang berada dalam 
satu cluster, sehingga serangan hama penyakit dapat dielaminir secara 
bersama, terpadu dan terintegrasi, termasuk adanya dukungan dan fasilitasi 
dari pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi bagi pengembangan 
kegiatan budidaya dan perdagangan jagung di Sulawesi.
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Rantai Nilai Komoditas Padi di Pulau Sulawesi

Nursini, A. Amrullah, dan Sri Undai Nurbayani

1. Pendahuluan

Peran sektor pertanian terhadap perekonomian di Indonesia masih cukup 
besar. Hal ini ditunjukkan oleh share sektor pertanian terhadap nilai produk 
nasional bruto (PDB) berada pada urutan kedua  terbesar setelah industri 
pengolahan.Jika dikaitkan dengan kerangka Master Plan Percepatan 
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Pulau Sulawesi merupakan 
wilayah pengembangan pusat produksi sektor pertanian.Hal ini diperkuat 
oleh beberapa komoditas unggulan hasil-hasil pertanian tersebar pada 
hampir seluruh wilayah di Pulau Sulawesi dan kontribusinya sudah tercatat 
pada skala nasional dan maupun skala internasional atau telah memiliki 
permintaan pasar ekspor.Hal yang menarik adalah komoditas unggulan yang 
dimaksud pada umumnya dikembangkan oleh  masyarakat atau merupakan 
upaya pertanian rakyat yang agak berbeda dengan daerah-daerah lain dalam 
kerangka MP3EI.

Pengembangan sektor pertanian di wilayah Koridor Sulawesi sebagaimana 
arahan MP3EI merupakan peluang bagi setiap provinsi diSulawesi untuk 
berkontribusi  terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kata kuncinya 
terletak pada bagaimana setiap daerah menggerakkan dan mengoptimalkan 
pemanfaatan sumberdaya pembangunan yang dimilikinya (Sallatu, 2011). 
Sejauh ini, telah diakui bahwa setiap daerah telah melakukan berbagai upaya 
yang signifikan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulannya, 
namun masih menimbulkan pertanyaan “apakah  pemanfaatan sumber 
daya telah dilakukan secara optimal”?

Dalam lima tahun terakhir, nilai produk domestik regional bruto (PDRB) 
wilayah Sulawesi mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik 
berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pada tahun 2008, nilai 
PDRB berdasarkan harga konstan 2000 meningkat dari Rp 92.029 miliar 
pada tahun menjadi Rp 125.123 miliar pada tahun 2012 atau bertumbuh 
secara rata-rata  8,07 persen per tahun selama periode 2008-

(P3KM Universitas Hasanuddin)
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12012 .Meskipun nilai PDRB Pulau Sulawesi mengalami peningkatan, namun 
posisinya terhadap PDB nasional masih cukup rendah hanya rata-rata 4,98 
persen pertahun.

Salah satu sub sektor pertanian yang memberi sumbangan cukup besar 
terhadap pertanian secara keseluruhan di Pulau Sulawesi adalah sub sektor 
tanaman panganterutama padi.Komoditas padi telah tercatat sebagai 
komoditas potensial dan unggulan di wilayah Sulawesi. Jika ditinjau secara 
geografis,  komoditas padi ditemukan pada seluruh wilayah di Pulau 
Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Utara,dan Gorontalo), meskipun tidak semua wilayah 
tersebut merupakan sentra pengembangan produksi padi yang potensial.

Untuk tetap memacu peran komoditas padi terhadap perekonomian 
masing-masing daerah di Pulau Sulawesi maupun pada skala nasional, maka 
diharapkan agar setiap daerah melakukan strategi dan kebijakan operasional 
yang pengembangannya diarahkan pada keberlanjutan penciptaan rantai-
nilai (value chain).Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini menganalisis tiga 
substansi pengembangan komoditas padi yaitu: (i) kondisi umum komoditas 
padi di Pulau Sulawes, (ii)Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh 
petani maupun pedagang dalam mengembangkan komoditas padi di 
masing-masing daerah di Pulau Sulawesi, (iii)  Rekomendasi kebijakan yang 
berbasis pada evidence.

2.  Gambaran Umum Komoditas Padi di Pulau Sulawesi

nPosisi Komoditas Padi Dalam Pertanian Pulau Sulawesi

Produksi padi di Pulau Sulawesi menunjukkan tren positif dalam lima 
tahun terakhir. Secara rata-rata, produksi padi di Pulau Sulawesi bertumbuh 
7,21 persen per tahun. Pada tahun 2012,  produksi padi telah mencapai 7,69 
juta ton atau sekitar 11,21 persen dari total produksi padi  Nasional. Tingkat 
produktivitas rata-rata sebesar 4,92 ton/ha, atau lebih rendah dari tingkat 
produktivitas padi secara Nasional yang mencapai 5,14 ton/ha.
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Tabel 4.23: Perkembangan Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi 
                    di Pulau Sulawesi, 2007-2012

Tahun Produksi (Ton) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ton/Ha)

2007 5,478,555 1,239,973 4.42

2008 6,575,317 1,380,058 4.76

2009 6,801,668 1,399,139 4.86

2010 6,960,376 1,437,372 4.84

2011 7,244,213 1,480,366 4.89

2012 7,692,300 1,562,221 4.92

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2013

Meski masih berada di bawah Nasional, tingkat produktivitas padi di Pulau 
Sulawesi terus meningkat, dari 4,42 ton/ha pada tahun 2007 menjadi 4,92 
ton/ha pada tahun 2012. Peningkatan produktivitas tersebut 
mengindikasikan bahwa volume produksi padi telah meningkat lebih cepat 
dibandingkan dengan luas panen. Produksi padi bertumbuh rata-rata 7,21 
persen per tahun, sedangkan luas panen bertumbuh rata-rata 4,79 persen 
per tahun selama periode 2007-2012. 

Kontribusi padi terhadap nilai tambah bruto sektor pertanian cukup besar 
dan bervariasi antar pulau.  Pada tahun 2009,  sumbangan padi terhadap 
nilai tambah bruto sektor pertanian di Sulawesi Selatan sebesar 26,5 persen 
dan Gorontalo sebesar 10,3 persen.  Pada tahun 2005, padi menyumbang 
nilai tambah sektor petanian sebesar  13,3 persen di Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Utara sebesar 13,8 persen (2006), dan Sulawesi Tenggara sebesar 
8,1 persen (2010).  Jika dibandingkan dengan komoditas unggulan lainnya 
(jagung dan kakao), padi  merupakan penyumbang terbesar terhadap  nilai 
tambah sektor pertanian untuk kasus di Sulawesi Selatan (2009) dan 
Sulawesi Utara pada tahun 2006. Sementara  di Gorontalo, kontribusi padi 
berada pada urutan kedua setelah jagung (17,3 persen) untuk tahun 2009 
dan di Sulawesi Tenggara setelah Kakao (37 persen) di tahun 2010, serta 
posisi kedua pada tahun 2005 di Sulawesi Tengah setelah kakao sebesar 13,6 
persen. 

Kontribusi produksi padi di Pulau Sulawesi terhadap nasional meningkat 
secara signifikan terutama pada tiga tahun terakhir (2010-2012).  Pada 
tahun 2007, kontribusi produksi padi sebesar 10,90 persen meningkat 
menjadi 11,33 persen pada tahun 2012 atau secara rata-rata kontribusinya 
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mencapai 11,88 persen selama lima tahun terakhir. Peningkatan proporsi 
produksi padi  terhadap nasional terutama dikontribusi oleh  produksi padi 
yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang bertumbuh secara rata-rata 6,3 
persen per tahun,  Sulawesi Selatan rata-rata 5,3 persen, dan Sulawesi Barat 
rata-rata 5,2 persen.

Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil utama padi di Pulau 
Sulawesi dan Nasional. Selama periode 2008-2012, sumbangan daerah ini 
terhadap total produksi padi di Pulau Sulawesi rata-rata 62,40 persen dan 
6,76 persen terhadap total produksi padi Nasional. Angka tersebut jauh 
melampaui provinsi lainnya di Pulau Sulawesi yang masing-masing hanya 
menyumbang kurang dari rata-rata 10 persen per tahun kecuali Sulawesi 
Tengah (14,32 persen). Sumbangan produksi padi Sulawesi Selatan  
cenderung menurun setiap tahun hingga tahun 2012 yaitu 61,73 persen  
lebih rendah dari 62,10 persen di tahun 2008 dan beberapa provinsi yang 
cenderung meningkat di tahun 2012 seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Tenggara, dan Sulawesi Barat. 

Tabel 4.24:  Proporsi, Luas Lahan Panen, Produksi Padi Menurut Provinsi 
                     di Pulau Sulawesi

2008 2009 2010 2011 2012

Luas 

Panen 

(ribu 

Ha)

Produksi 

(ribu ton)

Luas 

Panen 

(ribu 

Ha)

Produksi 

(ribu ton)

Luas 

Panen 

(ribu 

Ha)

Produksi 

(ribu ton)

Luas 

Panen 

(ribu 

Ha)

Produksi 

(ribu ton)

Luas 

Panen 

(ribu 

Ha)

Produksi 

(ribu ton)

Sulawesi Utara 110 520 115 549 120 584 122 596 127 619

Sulawesi Tengah 212 985 211 953 209 957 222 1.042 229 1.123

Sulawesi Tenggara 103 405 98 407 108 455 119 492 125 549

Sulawesi Selatan 836 4.083 862 4.324 886 4.382 889 4.512 981 4.748

Sulawesi Barat 72 343 65 311 76 363 76 366 84 389

Gorontalo 47 238 48 257 46 254 53 274 51 264

SULAWESI 1.380 6.575 1.399 6.802 1.444 6.995 1.481 7.281 1.597 7.692

INDONESIA 12.327 60.326
12.88

4
64.399 13.253 66.469 13.204 65.757 13.443 69.045

PROPORSI 11,20 10,90 10,86 10,56 10,90 10,52 11,22 11,07 11,88 11,33

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2013

Sulawesi Selatan menunjukkan nilai produksi padi tertinggi di Pulau 
Sulawesi, namun secara rata-rata tingkat produktivitasnya berada pada 
urutan kedua tertinggi setelah Gorontalo dalam kurun waktu 2008-2012.  
Tingkat produktivitas lahan Gorontalo setiap tahunnya di atas 5 ton/ha 
kecuali di tahun 2012 atau secara rata-rata sebesar 5,23 Ton/Ha per tahun, 
sementara Sulawesi Selatan rata-rata 5,0 ton/ha. Pada tahun 2012, tingkat 
produktivitas lahan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi meningkat kecuali 
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Gorontalo tetapi masih konsisten di atas 5 ton/ha. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas  padi di Pulau Sulawesi 
semakin membaik.

Tabel 4.25: Tingkat Produktivitas Lahan (ton/ha) Menurut Provinsi di Pulau 
                    Sulawesi, 2008-2012

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012

Sulawesi Utara 4,73 4,79 4,88 4,88 4,90

Sulawesi Tengah 4,65 4,51 4,59 4,70 4,71

Sulawesi Tenggara 3,95 4,15 4,22 4,13 4,19

Sulawesi Selatan 4,88 5,02 4,94 5,07 5,08

Sulawesi Barat 4,74 4,78 4,78 4,79 4,93

Gorontalo 5,07 5,35 5,52 5,19 5,03

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2013

Pulau Sulawesi  mengalami surplus beras dengan besaran yang bervariasi 
antar provinsi. Pada tahun 2012, Pulau Sulawesi mengalami surplus beras 
sebesar 2,37 juta ton. Surplus tersebut merupakan penjumlahan dari surplus 
yang dicapai oleh seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi Selatan 
sebagai sentra produksi padi terbesar di Pulau Sulawesi juga menempati 
surplus beras terbesar diantara provinsi lainnya yaitu 1,8 juta ton. Posisi 
tertinggi kedua surplus beras ditempati oleh Sulawesi Tengah sebesar 301,1 
ribu ton, kemudian menyusul Sulawesi Barat sebesar 67,8 ribu ton. Surplus 
tersebut dapat tercapai karena adanya peningkatan produksi padi di balik 
jumlah penduduk yang juga terus bertambah, setelah diperhitungkan 
kebutuhan benih dan gabah yang tercecer serta kebutuhan konsumsi per 
kapita per tahun. Surplus beras tidak hanya terjadi pada tahun 2012, bahkan 
beberapa provinsi mengalami surplus beras di tahun-tahun sebelumnya 
seperti Sulawesi Tengah pada tahun 2009 mencapai surplus beras sebesar  
222,6 ribu ton (Badan Ketahanan Pangan Sulawesi Tengah), Sulawesi Selatan 
mencapai surplus beras diatas 2 juta ton sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 
dengan perhitungan konsumsi beras sebesar 114-106,4 kg/kapita/tahun 
(World Bank, Peaupdate 2013).  Di Sulawesi Selatan, surplus beras terbesar 
berlokasi pada empat Kabupaten yang juga sebagai sentra produksi padi 
yaitu Wajo (367.468 ton), Bone (335.186 ton), Pinrang (268.444 ton), dan 
Sidrap (235.243 ton) (Survey Penelitian Fakultas Pertanian UNHAS, 2013). 
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Tabel 4.26: Surplus  Beras berdasarkan  provinsi di Pulau Sulawesi, 2012

Uraian
Sulawesi 

Selatan

Sulawesi 

Tenggara

Sulawesi 

Utara

Sulawesi 

Tengah
Gorontalo

Sulawesi 

Barat
Sulawesi

Produksi (ton) 5,003,008 549,000 619,000 1,123,000 264,000 389,000 7,947,008

Luas Panen (Ha) 981,394

 

125,000

 

127,000

 

229,000

 

51,000

 

84,000 1,597,394

Penduduk (jiwa)Sulawesi 

 

8,115,638

 

2,323,851

 

2,326,516

 

2,735,743

 

1,086,506

 

1,220,234 17,808,488

Benih (25/Ha) 24,535

 

3,125

 

3,175

 

5,725

 

1,275

 

2,100 39,935

Gabah tercecer (0,054)

 
270,162

 
29,646

 
33,426

 
60,642

 
14,256

 
21,006 429,138

Gabah tersedia 4,708,311
 

516,229
 

582,399
 

1,056,633
 

248,469
 

365,894 7,477,935

Konversi ke beras (0,65) 3,060,402 335,549 378,559  686,811  161,505  237,831 4,860,658

Tercecer di penggilingan 

(0.0204)
62,432

 
6,845

 
7,723

 
14,011

 
3,295

 
4,852 99,157

tercecer di pengangkutan 

(0,0039)
11,936

 

1,309

 

1,476

 

2,679

 

630

 

928 18,957

Tercecer di Penyimpanan 

(0,0057)
17,444

 

1,913

 

2,158

 

3,915

 

921

 

1,356 27,706

Beras Tersedia 2,968,590

 

325,482

 

367,203

 

666,207

 

156,660

 

230,696 4,714,838

Kebutuhan konsumsi 

(133,44/jiwa/thn)
1,082,951 310,095 310,450 365,058 144,983 162,828 2,376,365

Surplus/defisit 1,885,639 15,388 56,752 301,150 11,676 67,868 2,338,473

Sumber: Pengolahan data  mengacu pada Metodologi Penelitian Fakultas Pertanian UNHAS, 2013

3.  Distribusi Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Padi Di Pulau Sulawesi

§Rantai Nilai (Value Chain) Komoditas Padi

Aktor penting yang berperan dalam rantai nilai komoditas padi 
diantaranya adalah petani, pedagang desa/kecamatan, pedagang besar, 
pedagang pengecer dan konsumen serta mobil penggilingan keliling. 
Petani berperan melakukan aktifitas produksi gabah dan beras dan 
selanjutnya dijual ke pedagang desa/kecamatan dan dalam waktu tertentu 
mereka juga terkadang menjual beras langsung ke konsumen. Pedagang 
desa/kecamatan melakukan pembelian gabah atau beras dari petani dan 
menjualnya ke pedagang besar. Pedagang besar mebeli gabah atau beras 
dari pedagang desa/kecamatan lalu menjualnya ke pedagang pengecer serta 
melakukan aktivitas perdagangan antar propinsi/pulau. Pedagang pengecer 
membeli beras dari pedagang besar dan terkadang juga dari petani dan 
selanjutnya mereka menjual ke konsumen. Mobil penggilingan keliling 
berperan dalam melakukan kegiatan pengolahan gabah menjadi beras dan 
biasanya aktor ini melayani panggilan petani yang ingin menggiling 
gabahnya.

Kegiatan pemasaran dilakukan petani padi melalui pedagang 
desa/kecamatan dan sebagian lainnya langsung ke konsumen. Produk 
yang dipasarkan melalui pedagang desa/kecamatan dapat berupa beras dan 

204



sebagian lainnya dalam bentuk gabah, sedangkan produk yang dipasarkan 
langsung ke konsumen hanya dalam bentuk beras. Petani yang memasarkan 
dalam bentuk beras, terlebih dahulu harus melakukan kegiatan penggilingan 
pada pedagang yang menyediakan usaha penggilingan atau pada mobil 
penggiling keliling. Penjualan gabah biasanya dilakukan petani pada lahan 
usahataninya sedangkan penjualan beras biasanya dilakukan pada tempat 
penggilingan dan pasar lokal di desa mereka.

Produk padi yang dihasilkan petani sebagian dijual ke pedagang 
pengumpul/konsumen akhir dan sebagian lainnya disimpan sebagai 
cadangan produksi dan konsumsi. Rata-rata produk padi yang dijual petani 
sebesar 55,85 % dan bagian produk yang tidak dijual sebesar 44,15 %. Bagian 
dari produksi petani yang tidak dijual, sebagian dipersiapkan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi dan sebagian lainnya disimpan untuk 
dijadikan benih padi pada musim tanam berikutnya.

Beras  

Beras

 

Beras

 

Beras

Beras
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Beras
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Gambar 4.21: Rantai Nilai Komoditas Padi di Pulau  Sulawesi Tahun 2013.

Sumber: Data Primer, diolah
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Petani pada lokasi survey di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 
menganggap bahwa menggiling gabah menjadi beras sebelum dijual ke 
pedagang memiliki banyak keuntungan. Petani menganggap bahwa hasil 
pertaniannya lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk beras. Selain 
itu mereka juga akan mendapatkan dedak yang dibutuhkan untuk makanan 
ternaknya. Keterikatan petani di Sulawesi Utara untuk segera menggiling 
gabahnya dan menjual produksinya dalam bentuk beras karena mereka 
mendapatkan kemudahan penanganan pasca panen dari pengusaha 
penggilingan. Proses penanganan pasca panen yang disiapkan oleh 
pengusaha penggilingan meliputi pengangkutan gabah dari lokasi ke 
penggilingan, penyediaan lantai jemur, penggilingan, karung, hingga 
pengangkutan beras hasil gilingan ke rumah petani. Selain itu mereka juga 
sering mendapatkan modal awal usahatani dari pengusaha penggilingan 
gabah.

Dedak sebagai produk sampingan tanaman padi tidak sepenuhnya 
dinikmati oleh petani di seluruh wilayah Pulau Sulawesi. Petani pada 
umumnya di Sulawesi Selatan menjual hasil pertaniannya dalam bentuk 
gabah sehingga seluruh dedaknya menjadi milik pedagang. Keterikatan 
petani di Sulawesi Utara terhadap pengusaha penggilingan dalam proses 
penggilingan menyebabkan petani harus rela menyerahkan sebagian (di 
Desa Dumoga Dua) atau seluruh (di Desa Bilalang Baru) dedak hasil 
penggilingan gabahnya kepada pengusaha penggilingan. Hanya petani di 
Sulawesi Tengah yang sepenuhnya menerima dedak sebagai sumber 
pendapatan ikutan  dari hasil usahataninya.

Petani memiliki peran penting dalam rantai nilai  (value chain) komoditas 
padi di Pulau Sulawesi.  Petani memberikan kontribusi besar dalam 
menentukan jumlah produksi, kulaitas produksi dan harga beras. Jumlah 
produksi padi sangat ditentukan oleh keinginan dan kemampuan petani 
memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki secara optimal. Selain 
faktor lingkungan, kualitas produksi juga ditentukan oleh peran petani dalam 
mengelola usahataninya dan memanfaatkan sarana produksi yang sesuai 
dengan kebutuhan tanaman. Jumlah produksi dan kualitas produksi inilah 
yang akan mempengaruhi harga gabah/beras dan proporsi keuntungan yang 
akan diperoleh oleh setiap pelaku ekonomi dalam rantai nilai komoditas 
padi.
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Ada interdependensi yang kuat antara petani padi dengan pedagang 
pengumpul tingkat desa/kecamatan. Keberadaan petani sangat penting 
bagi kemajuan usaha para pedagang. Besarnya volume perdagangan bagi 
para pelaku dalam rantai nilai komoditas sangat tergantung besarnya 
produksi  dan kualitas produksi padi yang dijual petani kepada para 
pedagang pengumpul. Sebaliknya keberadaan pedagang pengumpul juga 
merupakan syarat pokok bagi kenajuan usahatani padi karena selain 
membantu petani memasarkan hasil usahataninya, juga akan membantu 
petani menyediakan modal usahatani dan kebutuhan konsumsi keluarga 
petani. Interdependensi seperti ini diperkuat dengan upaya pedagang 
pengumpul menyediakan kredit produksi dan kredit konsumsi kepada 
petani. Bahkan para pedagang pengumpul di wilayah Sulawesi Tengah dan 
Sulawesi Utara juga menyediakan jasa secara gratis untuk menjemput gabah 
ke tempat penggilingan. Ketergantungan petani yang besar kepada 
pedagang pengumpul menyebabkan posisi pedagang lebih kuat dari petani 
dalam penentuan harga. Selain itu, keterbatasan akses petani terhadap 
informasi harga dan karena mereka pada umumnya hanya memperoleh 
informasi dari pedagang menyebabkan petani cenderung mengikuti harga 
yang disampaikan pedagang.

Pedagang Desa/Kecamatan adalah pedagang pengumpul yang menampung 
produksi petani di wilayah desa/kecamatan dan menjualnya ke pedagang 
besar. Pedagang Desa/Kecamatan yang tidak memiliki fasilitas penggilingan, 
biasanya menjual produk dalam bentuk gabah ke pedagang besar di wilayah 
kabupaten. Sedangkan pedagang pengumpul desa/kecamatan yang 
memiliki fasilitas penggilingan, membeli gabah dari petani, melakukan 
pengeringan dan penggilingan kemudian menjual produksi dalam bentuk 
beras ke pedagang besar.

Saluran pemasaran dan mitra usaha pedagang pengumpul juga tidak sama 
antar wilayah provinsi. Pedagang pengumpul di Sulawesi Selatan bermitra 
dengan pedagang besar dan tidak bisa langsung menjual ke pedagang 
pengecer karena pedagang pengumpul tidak memiliki fasilitas penggilingan 
gabah. Sedangkan pedagang pengumpul yang memiliki fasilitas penggilingan 
gabah, bisa langsung menjual beras dagangannya ke pedagang pengecer dan 
pedagang besar.
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Pedagang besar yang berkedudukan di kabupaten melakukan aktivitas 
distribusi beras antar provinsi.  Pedagang besar melakukan 
pembelian/penjualan komoditas di wilayah kabupaten namun juga 
melakukan aktivitas penjualan di luar provinsi. Pedagang besar yang berada 
di Sulawesi Selatan menjual beras ke pengecer Sulawesi Selatan dan 
terkadang juga ke Sulawesi Tengah. Dalam kondisi panen raya padi dan harga 
beras relatif murah maka pedagang besar melakukan perdagangan antar 
pulau. Apabila produksi melimpah dan harga menguntungkan maka 
pedagang besar yang berada di Sulawesi Tengah juga terkadang menjual 
beras ke pedagang pengecer di Sulawesi Utara.

§Perbedaan produksi dan harga beras antar provinsi di Pulau Sulawesi 
menyebabkan perdagangan beras melintasi batas wilayah antar provinsi. 
Kelebihan produksi beras dan harga beras yang relatif murah di Sulawesi 
Selatan menyebabkan pedagang pengecer tidak mendatangkan beras dari 
luar provinsi. Pada kondisi diluar panen raya, produksi beras di Sulawesi 
Tengah dan Sulawesi Utara terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan 
konsumsinya sehingga pedagang pengecer di wilayah tersebut 
mendatangkan beras dari provinsi lain. Secara umum Sulawesi Selatan pada 
saat panen raya surplus beras dan kelebihan produksinya dijual ke propinsi 
lain dan antar pulau.

§Distribusi nilai tambah diantara petani,  pedagang, dan konsumen 
akhir

Nilai tambah/selisih harga yang diterima pedagang besar lebih banyak bila 
dibanding dengan pedagang pengumpul Desa/Kecamatan dan pedagang 
pengecer. Meskipun nilai tambah yang diterima pedagang pengumpul lebih 
banyak namun biaya perdagangan yang dikeluarkan juga cukup besar 
sehingga margin keuntungan yang diterima para pelaku relatif sama. 
Pedagang pengumpul merupakan aktor dalam rantai nilai perdagangan 
beras yang memiliki keuntungan terbesar dibanding dengan pedagang besar 
dan pedagang pengecer.
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Gambar 4.22: Distribusi Nilai Tambah Beras pada Setiap Level Pelaku Pasar 
                         di Pulau Sulawesi, 2013.

Sumber: Data Primer, setelah diolah. 2013

Keuntungan yang diterima petani pada rantai nilai komoditas padi jauh 
lebih besar dibanding dengan keuntungan yang diterima oleh pedagang.  
Petani di Pulau Sulawesi menerima keuntungan sebesar Rp 1.148  untuk 
setiap kilogram beras yang dijual ke pedagang pengumpul. Setelah dikurangi 
biaya yang dikeluarkan pedagang dalam rantai pemasaran ini, pedagang 
pengumpul akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 565 selanjutnya 
pedagang besar mendapatkan keuntungan sebesar Rp 222 dan pedagang 
pengecer hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 347.  

Selisih harga jual per kilogram beras pedagang pengumpul lebih besar 
dibanding dengan pedagang besar dan pedagang pengecer. Selisih harga jual 
beras pada pedagang pengumpul  sebesar Rp 1.218  dari harga jual petani. 
Selisih harga jual pedagang besar sebesar Rp 413 dari harga jual pedagang 
pengumpul. Sedangkan pada level pedagang pengecer, harga mengalami 
peningkatan sebesar Rp 667 dari pembeliannya atau harga penjualan 
pedagang besar. Adanya peningkatan harga pada setiap pelaku pasar 
menyebabkan harga beras di level konsumen akhir mencapai Rp 8.700/kg 
beras. 

Harga komoditas padi di Pulau Sulawesi pada tingkat petani cenderung 
mengalami peningkatan dibanding dengan musim tanam sebelumnya. 
Harga gabah petani pada musin tanam sebelumnya bervariasi antara Rp 
3.100 sampai Rp 3.200. Gabah pada musim panen terakhir, mengalami 
peningkatan harga menjadi Rp 3.300 sampai Rp 3.500 per kilogram. Rata-
rata peningkatan harga gabah petani dari musim tanam sebelumnya di Pulau 
Sulawesi mencapai Rp 200. Harga beras juga cenderung mengalami 
peningkatan dari Rp 6.000 – 8.000 sampai Rp 7.000 – 8.500 per kilogram. 
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Rata-rata peningkatan harga beras di tingkat petani di Pulau Sulawesi dari 
musim tanam sebelumnya sebesar Rp 495,-

Biaya penggilingan merupakan komponen biaya terbesar yang dikeluarkan 
pedagang pengumpul dalam penciptaan nilai tambah beras. Jumlah biaya 
yang dikeluarkan pedagang pengumpul untuk penggilingan sebesar Rp. 
394/Kg beras. Harga jual beras per kilogram pada level pedagang pengumpul 
sebesar Rp 7.620 sedangkan harga pembeliannya hanya Rp 6.402. 
Perbedaan harga tersebutdipengaruhi oleh margin keuntungan sebesar Rp 
565/kg berasdan total biaya sebesar Rp. 653/kg beras. Komponen biaya 
lainnya memiliki pengaruh yang sangat kecil adalah biaya pengeringan.

.

Gambar 4.23: Alokasi Biaya dan Margin/Keuntungan Pedagang Pengumpul 
                         di Pulau Sulawesi, 2013.

Sumber: Data Primer, diolah

Biaya pengemasan dan biaya pengadaan/pengangkutan beras memiliki 
kontribusi yang besar terhadap peningkatan  nilai tambahberas pada level 
pedagang besar/pedagang antar propinsi.Total biaya yang dikeluarkan 
pedagang  besar  sebanyak  Rp.  192/Kg  beras .  B iaya  yang  
dikeluarkanpedagang besar untuk kegiatan pengemasan Rp. 74/Kg dan 
kegiatan pengadaan sebesar Rp.69/Kg beras. Harga jual beras pada level 
pedagang besar sebanyak Rp 8.033 sedangkan harga pembeliannya hanya 
Rp 7.620. Perbedaan harga tersebut juga dipengaruhi oleh margin 
keuntungan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 222/Kg beras yang dijual ke 
pedagang pengecer.
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Gambar 4.24: Alokasi Biaya dan Margin/keuntungan Pedagang Besar 
                         di Pulau Sulawesi, 2013.

Sumber: Data Primer, diolah

Biaya penjualan merupakan biaya yang paling signifikan pengaruhnya 
terhadap peningkatan nilai tambah beras pada level pedagang pengecer. 
Total biaya yang dikeluarkan pedagang pengecer sebanyak Rp.320/Kg beras. 
Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas penjualan sebanyak Rp. 165/Kg beras. 
Harga jual beras pada level pedagang pengecer sebanyak Rp 8.700/Kg beras 
sedangkan harga pembeliannya hanya Rp 8.033/Kg beras. Selain biaya, 
Perbedaan harga tersebut juga dipengaruhi oleh margin keuntungan 
sebesar Rp 347/Kg beras. Komponen biaya lainnya memiliki pengaruh yang 
sangat kecil diantaranya adalah biaya pengemasan, sortasi dan biaya 
pengadaan beras.

Gambar 4.25: Alokasi Biaya dan Margin/Keuntungan Pedagang Pengecer di 
                        Pulau Sulawesi, 2013

Sumber: Data Primer, diolah
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§ Perbandingan Biaya Input di Tingkat  Petani

Upah tenaga kerja merupakan komponen pengeluaran terbesar  dalam 
struktur biaya yang dikeluarkan petani untuk kegiatan usahataninya.  
Komponen pengeluaran usahatani padi terdiri dari biaya sarana produksi, 
upah tenaga kerja, sewa peralatan dan iuran air/Pajak. Biaya sarana produksi 
terdiri dari pupuk dan pestisida. Sedangkan biaya tenaga kerja mencakup 
biaya pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan upah panen. 
Proporsi biaya tenaga kerja lebih banyak dialokasikan petani untuk biaya 
pengolahan tanah.

Tabel 4.27: Biaya Produksi Usahatani Padi di Pulau Sulawesi, 2013.

No. Kabupaten Biaya Produksi (Rp/Kg Gabah)

Saprodi T. Kerja Peralatan Iuran Air Total

1 Bolaang Mangondow 610 1.674 15 31 2.331

2 Gowa 542 661 8 15 1.226 

3 Bone 720 573 13 0 1.306 

4 Parigi Moutong 821 1617 1 4 2.443 

Rata-Rata 673 1.131 9 13 1.826

Sumber: Data Primer, setelah diolah

Sarana produksi yang digunakan petani diperoleh dengan cara membeli 
dan sebagian lainnya diperoleh dari sarana produksi yang disimpan pada 
musim tanam sebelumnya. Sarana produksi berupa pupuk dan pestisida 
umumnya diperoleh petani dari toko dan pedagang dengan sistem 
pembayaran setelah panen. Sistem pembayaran seperti ini menyebabkan 
petani harus membeli dengan harga yang lebih mahal dibanding jika mereka 
membayar secara kontan. Sedangkan sarana produksi berupa benih padi 
umumnya diperoleh petani dari hasil usahatani padi yang sengaja disimpan 
pada musim tanam sebelumnya. 

Pembayaran biaya tenaga kerja yang diperhitungkan dalam usahatani 
tidak terlalu memberatkan petani. Meskipun komponen biaya tenaga kerja 
dalam usahatani sangat besar namun karena pada umumnya petani 
menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga maka akan mengurangi uang 
kontan yang harus disiapkan untuk membayar upah tenaga kerja. Tenaga 
kerja keluarga pada usahatani biasanya dilibatkan dalam kegiatan 
pemupukan, penyiangan, pemberantasan hama dan penyakit. Tetanaga 
kerja dari luar keluarga biasanya dialokasikan pada kegiatan pengolahan 
tanah, penanaman dan panen.
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Ada perbedaan pendapatan petani perhektar yang signifikan di lokasi 
survey. Rata-rata pendapatan petani per hektar terendah di temukan 
Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan tertinggi di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Sulawesi Utara. Rendahnya penerimaan per hektar di 
Kabupaten Bonemencerminkan produktivitas lahan diwilayah tersebut 
masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sarana dan parasarana irigasi di 
wilayah tersebut masih kurang. Keternbatasan prasarana irigasi ini 
menyebabkan masih banyaknya lahan yang hanya dapat ditanami padi sekali 
setahun.

Gambar 4.26: Biaya dan Pendapatan Petani Padi Per Hektar di Pulau Sulawesi, 2013

Sumber: Data Primer, setelah diolah

Pendapatan per hektar hanya mencerminkan produktivitas lahan tapi 
tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan petani karena banyak 
petani yang penguasaan lahannya sempit dan berstatus sebagai petani 
penyakap. Jumlah petani responden yang memiliki status pemilik masih 
cukup dominan yaitu 57,5 %. Petani responden yang bersatus sebagai petani 
penyakap 13,75 % dan yang berstatus sebagai pemilik penyakap sebesar 
12,50 %. Hanya sedikit (6,25 %) petani responden  yang memiliki status 
pemilik penyewa. 

Petani akan memperoeleh pendapatan lebih banyak apabila mereka 
menjual produksinya dalam bentuk gabah dibanding jika mereka 
menjualnya dalam bentuk beras. Rata-rata harga jual 1 kilogram gabah 
petani ke pedagang adalah Rp. 3.094, sedangkan biaya produksi gabah 
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sebanyak Rp. 2.179/kg sehingga pendapatan yang diperoleh petani 
sebanyak Rp. 915/kg gabah. Apabila gabah tersebut digiling maka akan 
menghasilkan beras sebanyak 0,5040 kg dengan nilai jual sebanyak Rp. 
3.227. Setelah dikurangi dengan biaya (biaya produksi + biaya giling) 
sebanyak Rp. 2.501,66 maka petrani hanya memperoleh pendapatan 
sebanyak Rp. 724,95 per kilogram gabah yang diolah menjadi beras.

§Biaya Transportasi dan Logistik

Biaya transportasi yang dikeluarkan pedagang responden berbeda antar 
pelaku dalam rantai nilai komoditas padi. Petani responden yang 
memasarkan berasnya ke pasar memperhitungkan bahwa biaya transportasi 
beras sebanyak Rp. 100 per km/kg. Pedagang pengumpul yang menjual 
berasnya ke pedagang besar mengeluarkan biaya transportasi Rp, 67 per 
km/kg beras. Bagi pedagang besar yang mengangkut beras dalam jumlah 
banyak dan jarak tempuh yang jauh,  mengeluarkan biaya pengangkutan 
relatif lebih murah. Sebagai illustrasi pedagang yang mengangkut beras 
sebanyak 5 ton dengan jarak tempuh 160 km harus membayar biaya 
transportasi sebanyak Rp. 1.000.000.  Hal ini berarti bahwa biaya 
pengangkutan yang harus dikeluarkan pedagang sebanyak Rp, 1,25 per 
km/kg beras yang diangkut. Dalam kasus tertentu seperti yang terjadi di 
Kabupaten Parigimoutong, dimana kondisi jalan dan jembatan rusak akan 
menyebab peningkatan biaya pengangkutan.

Tabel  4.28: Struktur Biaya Pemasaran Pedagang Pengumpul, Pedagang Besar 
                      dan Pedagang Pengecer Beras di Pulau Sulawesi Tahun 2013.

No.
 

Uraian
 

Rata-Rata Biaya Per Kilogran Beras

Harga 
 

Beli
 

Pengadaan/ 

Pembelian
 

Penge-

ringan
 

Sortasi
 

Penge-

masan

Transportasi

/ Penjualan

1

 
Pedagang Pengumpul

 
6.402

 
58

 
19

 
0

 
36 188

2 Pedagang Besar 7.629 69 0 34 69 339

3 Pedagang Pengecer 8.033 10 0 50 150 30

Sumber: Data Primer, diolah

Ada perbedaan jenis dan jumlah pembiayaan antara pedagang pengumpul 
dengan pedagang besar dan pedagang pengecer. Dalam menjalankan 
usahanya pedagang pengumpul mengeluarkan biaya pengadaan, 
pengeringan dan biaya distribusi tetapi tidak mengeluarkan biaya sortasi. 
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Pedagang besar dan pedagang pengecer mengeluarkan biaya untuk 
pengadaan  beras, sortasi, pengemasan dan distribusi tetapi tidak 
mengeluarkan biaya pengeringan. Pengeluaran terbesar pedagang 
pengumpul dialokasikan untuk biaya penggilingan yaitu Rp 394 per kilogram 
beras yang dipasarkan.

4.  Identifikasi Permasalahan di Tahapan Rantai Nilai (Value Chain) 
Komoditas Padi di Pulau Sulawesi.

Produksi dan produktivitas padi di Pulau Sulawesi cenderung mengalami 
peningkatan, namun berdasarkan hasil wawancara kepada petani dengan 
menggunakan list tertutup pada lokasi survey masih ditemukan sejumlah 
permasalahan dari aspek produksi  dan perdagangan (baik perdagangan 
dalam daerah itu sendiri maupun perdagangan antar pulau).  

§Produksi 

Dari  aspek produksi, hal – hal yang dianggap bermasalah oleh petani di 
lokasi survey berdasarkan hasil wawancara  dengan list tertutup adalah 
sebagai berikut:

Hama penyakit merupakan masalah yang paling dirasakan oleh petani di 
seluruh wilayah survey.  Respon petani terhadap masalah hama penyakit 
rata-rata 2,15 point hampir mendekati 3,00 (tiga). Masalah hama penyakit 
sangat dirasakan oleh petani pada  wilayah survey Dumoga II dan Kayu Boko 
dengan nilai rata-rata masing-masing 3,00 dan menyusul wilayah Bilalang 
Baru dengan nilai rata-rata 2,60. Hama penyakit tidak menjadi masalah bagi 
petani di wilayah Liliriattang. Hama yang paling banyak dikeluhkan oleh 
petani padi sawah selain keong mas adalah hama kepinding tanah 
(Scotinophara coarctata), serta hama penggerek batang,wereng  serta ulat 
batang dan binatang perusak seperti tikus. Penyebab tingginya  serangan 
hama  kepinding tanah ini, bisa jadi disebabkan karena tingginya indeks 
pertanaman yang dapat mencapai tiga kali musim tanam selama setahun, 
tanpa ada pemberoan tanah. Akibatnya siklus hidup hama ini akan sulit 
terputus.  Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pengendalian 
hama dan penyakit dapat menyebabkan populasi predator hama semakin 
berkurang sehingga predator tidak lagi mampu mengendalikan hama secara 
alami. Disamping itu, penanaman padi tidak dilakukan secara serentak yang 
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menyebabkan hama tanaman padi akan berpindah dari satu lahan ke lahan 
yang lain. Petani merasa bahwa tidak mudah mengatasi serangan hama 
karena setiap jenis hama membutuhkan obat anti hama yang berbeda. 

Margin rendah karena  harga pembelian beras oleh pedagang  yang 
rendah,  menjadi faktor penghambat motivasi bagi petani padi dalam 
meningkatkan produktivitas lahannya. meskipun tidak semua dirasakan 
diseluruh wilayah survey. Penetapan harga pembelian beras oleh 
pedagangsangat tergantung dari kualitas beras. Kualitas beras sangat 
ditentukan oleh kadar bulir patah, bulir mati dan warnanya.  Terdapat 2 (dua) 
wilayah survey dimana petani sangat merasakan penetapan harga beras 
yang rendah dan kekurangan air yaitu Desa Bontosunggu di Kabupaten Gowa  
dan Toro' di Kabupaten Bone. Kualitas beras hasil gilingan gabah petani 
sangat ditentukan oleh cuaca saat budidaya, panen dan pascapanen, 
ketepatan waktu panen, pengangkutan, pengeringan dan mesin giling yang 
digunakan.  Untuk meningkatkan mutu beras maka proses mulai budidaya 
(sejak pembenihan) sampai pada proses pasca panen sangat menentukan 
kualitas gabah.

Keterbatasan air pada beberapa wilayah menjadi kendala bagi petani 
dalam meningkatkan intensitas pertanaman dan peroduktivitas lahannya. 
Petani di Desa Bontosunggu hanya mengandalkan tadah hujan, sehingga 
kekurangan air menjadi masalah pokok. Keterbatasan ketersediaan air di 
wilayah tersebut menyebabkan intensitas pertanaman padi hanya sekali 
setahun. Meskipun keterbatasan ketersediaan air menjadi masalah bagi 
petani, namun petani dapat menyiasatinya dengan menggunakan air irigasi 
secarabergiliran  antarkelompoktani.Sebagian petani lainnya (khususnya 
irigasi semi teknis atau sawah tadah hujan) dapat mengatasinya dengan 
menggunakan pompa air.
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Tabel 4.29: Persepsi Responden Petani Padi Mengenai Masalah dan Kendala 
                     yang  dihadapi Menurut Lokasi Survei

Jenis Biaya Bilalang 
Baru 

 

Dumoga 
II

 

Bonto 
sunggu

 
Kanjilo

 
Toro’

 
Lili 

Riattang
 

Kayu  
Boko

 

Sausu  
Trans

 

Rata-
rata

Kekurangan air 1.10

 
1.00

 
2.20

 
1.00

 
3.00

 
2.20

 
1.40

 
1.60

 
1.66

Lahan kurang

subur
1.00

 

1.00

 

1.10

 

1.00

 

1.00

 

1.00

 

1.60

 

1.40

 

1.14

Saprodi tidak 

tersedia
1.40

 

1.50

 

1.90

 

1.10

 

1.70

 

1.30

 

1.70

 

2.10

 

1.59

Biaya tenaga 

kerja mahal
1.60

 

1.90

 

1.30

 

1.00

 

1.00

 

1.40

 

1.90

 

1.80

 

1.54

Modal terbatas 1.10

 

1.80

 

1.60

 

1.70

 

1.40

 

1.40

 

2.10

 

2.30

 

1.53

Cuaca  

Buruk/berubah-

ubah

1.60

 

1.60

 

1.10

 

1.00

 

1.90

 

1.10

 

1.30

 

1.30

 

1.58

Hama penyakit 2.60

 

3.00

 

2.00

 

1.90

 

2.20

 

1.00

 

3.00

 

2.40

 

2.15

Bibit kurang baik 1.10

 

1.00

 

1.40

 

1.00

 

1.30

 

1.00

 

1.60

 

2.20

 

1.44

Pengetahuan 

petani kurang
1.20

 

1.00

 

1.10

 

1.30

 

1.10

 

1.20

 

1.00

 

1.90

    

1.23 

Sarana pasca-

panen kurang
1.60

 

1.40

 

1.50

 

1.30

 

1.50

 

1.60

 

1.70

 

2.30

 

1.61

Harga 

pembelian 

pedagang 

rendah

1.10 1.40 2.40 1.70 2.60 2.10 2.00 1.80 1.88

Infrastruktur 

jalan tidak 

mendukung

1.50 1.00 1.90 1.00 1.00 1.00 2.00 1.60 1.38

Rata-Rata 1.41 1.47 1, 63 1,26 1.64 1.43 1.78 1.87

Sumber: Data Primer, diolah
Keterangan: Skala 1-3, dimana 1=tidak bermasalah; 2=sedang; dan 3=sangat bermasalah

Modal usaha yang terbatas, kualitas bibit yang rendah, dan kurangnya 
ketersediaan sarana produksi adalah masalah  pokok bagi sebagian petani 
di beberapa wilayah.Dalam menjalankan usahataninya, petani di Sulawesi  
Utara dan Sulawesi Tengah (khususnya di Desa Sausu Trans), mengandalkan 
modal  dari pinjaman. Sekitar 50 % petani melakukan pinjaman modal yang 
mayoritas melalui pedagang/pembeli, dengan kisaran bunga pinjaman 2 
persen hingga 5 persen. Lamanya  Jangka waktu pinjaman antara 3 sampai 
dengan 6 bulan. Tingginya bunga pinjaman, menyebabkan adanya 
keterikatan antara petani dan pedagang.  Tetapi bagi   petani di Sulawesi 
Selatan,  hampir semuanya menjalankan usahataninya dengan modal 
sendiri tanpa pinjaman. Pada umumnya petani di Pulau Sulawesi telah 
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menggunakan  berbagai macam varietas bibit unggul, dan yang paling 
disukai oleh petani adalah varietas lokal  seperti “Sarayu” dengan alasan 
varietas tersebut tidak gampang diserang oleh hama burung.    Di samping 
varietas ini, varietas Ampari dan Ceherang serta Mikongga merupakan jenis 
varietas yang digunakan oleh petani.  Meskipun demikian, kualitas bibit yang 
rendah diakibatkan oleh karena mayoritas petani (sebanyak 81,25 persen 
responden) yang menggunakan benih dari hasil  produksi sendiri. 

Petani mengalami kesulitan dalam merencanakan pemasaran hasil 
pertaniannya untuk mendapatkan harga yang menguntungkan. Kondisi ini 
terjadi karena fluktuasi harga yang tidak menentu. Penundaan  penjualan 
hasil pertanian untuk mendapatkan harga yang layak susah dilakukan oleh 
petani karena fluktuasi harga beras di wilayahnya  dipengaruhi berbagai 
faktor diantaranya adalah, musim panen di daerahnya sendiri dan  di daerah 
lain serta banyaknya pembeli yang datang dari daerah/propinsi lain. 
Penjualannya beberapa bulan setelah panen terkadang tidak mendapatkan 
harga yang lebih mahal karena produksi beras melimpah dari daerah lain 
membuat harga tidak menguntungkan bagi petani setempat, di samping 
petani  harus menanggung resiko susut/kerusakan produk karena hama 
tikus.  Di samping keterikatan pada pedagang,  fluktuasi harga juga 
menyebabkan petani hanya berada pada posisi tawar yang rendah. 

Infrastruktur jalan juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan 
produksi padi, meskipun tidak semua petani menganggap masalah serius. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua petani khususnya di Desa 
Kayu Boko masih tetap merasakan  perlunya peningkatan sarana 
infrastruktur jalan, baik itu jalan tani maupun jalan umum yang belum di 
aspal. Di samping perbaikan jalan, perbaikan jembatan juga sangat  
dibutuhkan petani. 

Pada umumnya petani hanya terkait dengan kelompok tani, sementara 
KUD, BPR dan kelembagaanlainnya, tidakmenjangkau petani. Berdasarkan 
hasil wawancara di lokasi survey, sebanyak 71 persen petani 
(responden)adalah anggota kelompok tani dan sisanya tidak menjadi  
anggota kelompok  manapun. Dari angka tersebut, sekitar 75 persen yang 
berpartisipasi aktif. Beberapa wilayah dimana kelompok tani berfungsi 
cukup baik sebagai media untuk saling berbagi mengenai  kegiatan usaha 
tani, memobilisasi sarana produksi, dan bekerjasama dalam pengelolaan 
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usahatani.  Sebagian wilayah lainnya peran kelompok tani belum maksimal 
sehingga  dalam hal pemenuhan tambahan modal,pada umumnya petani 
meminjam kepada pedagang. Kondisi ini membuat  tingkat ketergantungan 
petani terhadap pedagang semakin tinggi. 

Inovasidanadopsiteknologiuntukpeningkatanproduktivitas belum 
sepenuhnya digunakan oleh petani. Proses perontokan cara manual 
(banting) masih dilakukan oleh petani. Penggunaan teknologi alat mesin 
perontok (tresher) jarang digunakan oleh petani  karena menghilangkan 
hasil panen hingga 15 persen.  Tersedianya alat tresher yang banyak di 
sekitar lokasi tidak menjadi faktor pendorong petani menggunakan alat 
tersebutkarena  menyebabkan produksi susut sebesar 15 persen. Cara  
bertanam, sebagian petani  masih melakukan dengan cara lama seperti 
tanam pindah sistem tandur jajar, sistem penanaman jajar legowo dan cara 
tanam hambur langsung. Demikian halnya dengan penetapan jadwal, belum 
semua wilayah survey melakukannya, padahal penetapan jadwal tanam  
yang dilakukan  serentak  sesuai jadwal yang telah ditetapkan akan 
memudahkan kelompok tani mengatur penggunaan air irigasi dan akan 
membantu pengendalian hama/penyakit diwilayahnya.

Dari aspek kelembagaan,  beberapa hal yang masih menjadi kendala bagi 
petani terkait dengan peningkatan produksi dan pemasaran yaitu irigasi 
dan jalan tani, penyuluhan, koperasi, kebijakan harga dan penggunaan 
varietas unggul.  Berdasarkan hasil wawancara kepada petani di seluruh 
lokasi survey,  sebanyak 46,25 persen petani membutuhkan pembenahan 
irigasi, 47,5 persen petani membutuhkan dukungan koperasi untuk 
menjamin kelancaran penyediaan input, 68,75 persen membutuhkan 
penyuluhan terkait dengan kelancaran proses produksi, 46,25 persen terkait 
pentingnya koperasi  untuk kelancaran pemasaran hasil produksi pertanian, 
dan sebesar 47,5 persen menyarankan pentingnya kebijakan harga dan 
penggunaan varietas unggul sebesar 55 persen. 

§Perdagangan

Dari aspek perdagangan,  beberapa hal yang masih dinyatakan bermasalah 
oleh pedagang baik antar pulau maupun pedagang didalam wilayah seperti 
kualitas gabah, fluktuasi harga, dukungan sarana dan prasarana yang tidak 
memadai, biaya tenaga kerja dan biaya transportasi.  
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Kualitas gabah dan beras yang rendah merupakan permasalahan pokok 
yang dihadapi oleh pedagang. Hasil survey menunjukkan bahwa semua 
pedagang (100 persen responden) mengeluhkan masalah kualitas gabah. 
Gabah yang dibeli dari petani umumnya berkualitas rendah dengan ciri 
berupa gabah ringan dan kualitas beras tidak seragam. Kualitas beras yang 
rendah dantidak seragam menyebabkan kesulitan pedagang untuk 
memasarkan baik didalam pulau maupun antar pulau.  Permasalahan 
lainnya yang cukup dirasakan oleh pedagang adalah fluktuasi harga.  
Fluktuasi harga terjadi akibat dari musim panen yang bersamaan dan 
banyaknya pembeli yang datang dari daerah/propinsi lain. Untuk wilayah 
Bolangmangondow masuknya beras lain (Beras Dolog dan Makassar ) 
dianggap merusak pasar. Hal-hal lainnya seperti keterbatasan modal usaha 
dan biaya pengangkutan yang tinggiakibat sarana angkutan laut yang 
terbatas disertai dengan biaya retribusi yang tinggi pada umumnya hanya 
dinyatakan bermasalah oleh pedagang antar pulau, sementara pedagang 
didalam pulau dianggap masalah berkategori sedang.

Dukungan infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat 
kelancaran pemasaran. Dukungan infrastruktur seperti kondisi jalan dan 
jembatan   yang baik serta sarana  angkutan barang yang memadai sangat   
diperlukan pedagang karena dapat menjaga kestabilan harga beras. Namun 
dibeberapa lokasi survey, ditemukan kondisi jalan dan jembatan yang kurang 
baik sehingga menjadi keluhan bagi pedagang karena berimplikasi terhadap 
peningkatan harga beras. Salah satu contoh yang dialami oleh pedagang di 
Kabupaten Parigimontong Sulawesi Tengah adalah peningkatan harga beras 
akibat jembatan rusak.

Dari sisi kelembagaan, informasi harga pasar dan  dukungan bank 
perkreditan masih menjadi kendala utama bagi kelancaran pemasaran 
bagi pedagang sehingga pedagang memerlukan sentuhan kebijakan 
tersebut.  Sekitar 39,13 persen pedagang menyatakan perlunya kebijakan 
informasi harga  dan 17,39 persen terkait dengan pentingnya bank 
perkreditan untuk mendukung pemasaran.  Selain itu, kebijakan harga dan 
kebijakan penurunan biaya transportasi juga menjadi kendala bagi pedagang 
untuk meningkatkan nilai tambah dan oleh karena itu sebagian besar 
mereka membutuhkan dukungan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil 
wawancara pedagang di lokasi survey, sekitar 60,87 persen pedagang 
membutuhkan sentuhan kebijakan harga dan 17,39 persen pedagang 
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menyatakan pentingnya penurunan biaya transportasi.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan 

Produksi padi di Pulau Sulawesi mengalami peningkatan cukup signifikan 
dalam periode 2008-2012. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan 
produktifitas oleh seluruh provinsi meskipun masih dibawa dari rata-rata 
nasional. Peningkatan produksi dan produktifitas padi di Pulau Sulawesi 
turut mempengaruhi surplus beras di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2012, 
Pulau Sulawesi mencapai surplus beras sebesar 2,3 juta ton bahkan di tahun-
tahun sebelumnya beberapa provinsi telah mencapai surplus beras. 
Meskipun Pulau Sulawesi telah mencapai  surplus beras, namun masih 
ditemukan sejumlah hal-hal yang dianggap bermasalah dari tahapan rantai 
nilai komoditas padi di Pulau Sulawesi. Berdasarkan hasil wawancara kepada 
petani dan pedagang di lokasi survey, hal-hal yang dianggap bermasalah oleh 
petani dari sisi produksi dan pemasaran yaitu hama penyakit, keterbatasan 
modal usaha, kualitas bibit yang rendah, kurangnya ketersediaan sarana 
produksi, dan tingkat harga yang rendah. Dari aspek perdagangan,  
beberapa hal yang dianggap bermasalah bagi pedagang yaitu kualitas beras 
yang rendah, dukungan infrastruktur jalan dan jembatan, dan kebijakan nilai 
tambah dari pemerintah.

Terkait dengan kondisi tersebut, beberapa hal yang direkomendasikan untuk 
memperbaiki rantai  nilai komoditas padi khusus aspek produksi padi di 
Pulau Sulawesi adalah: (i) memperkuat peran koperasi, kios tani, dan BPR 
terkait dengan penyediaan input produksi dan ketersediaan modal  untuk 
mengurangi ketergantungan petani terhadap pedagang, (ii) Peningkatan 
frekuensi dan kualitas penyuluhan kepada petani mengenai penggunaan 
input produksi yang efisien  berdasarkan lokasi/lahan, pola tata tanam  (PTT) 
yang baik,   dan penggunaan pupuk yang tepat, (iii) meningkatkan peran 
kelompok tani sebagai media dalam memobilisasi sarana produksi, 
bekerjasama/partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha tani termasuk akses 
informasi harga pasar, (iv) pelatihan dan pembinaan kepada petani terkait 
dengan pembenihan yang berkualitas, (v) memberikan bantuan saprodi, 
bibit dan alat produksi pertanian untuk budidaya danproses pasca-panen, 
(vi) sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna termasuk sosialisasi 
penggunaan tresher untuk menekan kehilangan hasil produksi, (vii) 
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perbaikan saluran irigasi, perluasan jaringan irigasi, serta pembuatan pompa 
air khususnya wilayah-wilayah yang mengandalkan tadah hujan, (viii) 
penetapan jadwal tanam  yang dilakukan  serentak  sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan untuk memudahkan kelompok tani mengatur penggunaan air 
irigasi dan membantu pengendalian hama/penyakit diwilayahnya, (ix) 
meningkatkan kualitas beras melalui perbaikan proses pembenihan hingga 
proses pasca panen. 

Dari aspek perdagangan, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 
yaitu: (i) peningkatan kualitas gabah/beras dari pedagang melalui 
ketersediaan prasarana penggilingan (penjemuran, rice miling dan 
pengemasan) yang berkualitas, (ii) pembinaan dan peningkatan kualitas 
prasarana penggilingan mobil keling, (iii) kebijakan  berupa penentuan 
standar kualitas beras yang diperdagangkan, (iv) peningkatan infrastruktur 
jalan, jembatan serta fasilitas pelabuhan dan pengangkutan barang, 
(v)ketersediaan kelembagaan permodalan seperti bank perkreditan dan 
kelembagaan pemasaran seperti informasi harga pasar, (vi) Pembatasan 
impor beras secara bijaksana dan penetapan harga dasar beras/gabah 
ditingkat petani  dengan memperhitungkan kenaikan biaya produksi. 
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1)C. Kedaulatan Pangan
2)Rahim Darma

1. Latar Belakang

Perhatian pangan sudah dilakukan sejak kemerdekaan Negara RI, hal ini 
dapat dilihat dari pidato presiden  RI yang pertama, Ir. Soekarno  yang 
berjudul “ Soal Hidup atau Mati” dan salah satu bagian dari pidato tersebut 
adalah  Persediaan makanan rakyat menyangkut soal hidup-matinya bangsa 
kita, yang disampaikan pada  peletakan  batu pertama gedung Fakultas 
Pertanian Universitas Indonesia, 27 April 1952 di Bogor.  Perhatian dan 
pertanyaan tersebut tetap berlanjut  diupayakan dan dijawab,  baik di era 
orde baru yang menjadikan  Indonesia Swasembada Pangan tahun 1984, 
maupun di era reformasi sekarang ini, seperti yang disampaikan oleh 
Presiden SBY bahwa 'semua pembangunan boleh ditunda kecuali 
pembangunan ketahanan pangan, karena ketahanan pangan merupakan 
benteng terakhir ketahanan nasional'. Namun demikian, swasembada 
bahan pangan belum dapat dikembalikan,  bahkan impor bahan pangan 
terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan nasional. Nampaknya 
kebijakan  dari pemerintah, dari konvensional hingga modern yang disusun 
oleh orang-orang  terpelajar belum cukup menjadi solusi permasalahan 
pangan yang semakin komplek, seperti kekurangan air, degradasi lahan, 
risiko  iklim, serta berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan politik.

Status pangan sebagai pemenuhan pokok yang hanya dapat diproduksi 
melalui proses biologis dan atau kegiatan budidaya, dan  tidak dapat  

1) 
Sebagian tulisan ini disadur dari Rahim Darma, 2014. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar 
pada Jurusan soSial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin dengan judul 'Industrialisasi 
Pangan dan Perspektif Krssis Pangan dan Energi Global, pada tanggal 6 Februari 2014 di 

 Makassar.  
2) 

Staf pengajar pada jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, staf fungsional pada P3KM, 
masing-masing di Unhas, dan pemerhati pengembangan UMKM pangan. Lahir di Pare-Pare, 
1 April 1959,  PhD ekonomi Pertanian tahun 1993 di UPLB, Filipina, Isteri satu dan empat 

(Staf pengajar pada jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Unhas)
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disubstitusi dari produk lain atau diproduksi dengan teknologi apa pun, 
sehingga bila disadari bahwa sesungguhnya kekurangan  pangan adalah 
sesuatu yang sangat menakutkan.  Dua krisis yang dihadapi dunia sekarang, 
yaitu krisis pangan dan energi.  Krisis energi relatif lebih mudah diatasi 
dibandingkan dengan pangan.  Energi dapat diproduksi dari berbagai 
sumber energi alternatif dan energi yang terbarukan, seperti tenaga hidro, 
angin, gelombang, sampah, teknologi nuklir, bahkan mengkonversi bahan 
pangan menjadi energi. Kekurangan pangan yang dihadapi suatu Negara 
sangat sulit menghindari ketergantungan dari Negara lain, yang cenderung  
menuju ke bentuk kolonial yang terselubung. 

Melihat ancaman kekurangan pangan yang dihadapi sekarang dan dapat 
lebih parah ke depan, kedaulatan atau minimal kemandirian pangan yang 
harus dimiliki oleh Negara.   Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
kembali mengembangkan pangan lokal dimana potensinya sangat besar di 
Negara kita.  Pengembangan produk lokal memiliki prospek yang sangat 
besar dalam menghadapi era global dan liberalisasi perdagangan dan global.  

Globalisasi dapat dimaknai sebagai era persaingan dan kerjasama. Peluang 

yang ditimbulkan melalui kompetesi lebih banyak diraih oleh negara maju.  

Berbagai potensi dengan perkembangan teknologi yang dimiliki oleh negara 

maju yang tidak dapat diimbangi  dengan negara sedang berkembang 

dengan berbagai keterbatasan. Dengan prisinsip saling ketergantungan, 

negara berkembang dapat berkompetensi  dengan keunikan atau 

endowmen.  Setiap negara memiliki bentuk endowment yang berbeda 

termasuk dengan berbagai perkembangan teknologi yang digunakan.  

Faktor endowmnen yang   dipahami sebagai karunia tuhan yang hanya 

terdapat pada daerah yang sudah ditetapkan oleh yang Mahakuasa. Faktor 

inilah yang harus dikembangkan berdasarkan potensi dan budaya bangsa 

Indonesia.

Produk  dengan sifat spesifiknya yang dikembangkan berdasakan 
endowment menjadi lebih kompetitif, karena masuk pada arena yang sangat 
luas (global) dengan persaingan yang hampir tidak ada karena  produk yang 
sama dihasilkan tidak terdapat atau kurang dirpoduksi  dari daerah lain. 
Produk spesifik lokal menjadi dikenal luas  karena didukung dengan 
perkembangan teknologi komunikasi dan informatika (Information and 
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communication technologies-ICT), sehingga produk yang dikenal terbatas 
dengan permintaan terbatas menjadi dikenal luas dengan permintaan yang 
besar.   

2. Petumbuhan Penduduk dan Pangan
 

Malthus (1798) adalah ekonom klasik dengan karyanya yang sangat 
poupuler dengan judul “An Essay on the Priciple of Populatation”  
mengemukan terorinya  bahwa perkembangan  penduduk bertumbuh 
secara deret ukur, sementara bahan makan bertambah  secara deret hitung.   
Perkiraan Malthus adalah produksi bahan makan tidak dapat memenuhi 
kebutuhan penduduk.  

Sejak   satu dekade lalu,  pertumbuhan  penduduk dunia mulai turun  hingga 
saat mencapai  1,5 persen, dan selanjutnya akan turun menjadi 1,0 persen  
pada tahun 2030 dan setengah persen  pada tahun 2050 (UN 2003; UN, 
2006).  Namun demikian, jumlah penduduk terus meningkat .   jumlah 
penduduk dunia sebesar satu milyar pada tahun 1984, dua milliar pada 
tahun 1927, 3 milliar pada tahun 1960, 4 milliar pada tahun 1974, 5 milliar 
pada tahun 1987, dan 6 milliar pada tahun 1999. Berdasarkan pertambahan 
penduduk tersebut, Badan  kependudukan PBB memperkirakan bahwa 
jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 milliar pada tahun 2011, 8 milliar 
pada tahun 2025, dan 9 milliar antara tahun 2040-2045 (UN, 2005).  

Pada 1960-an negara-negara berkembang merupakan eksportir pangan dan 
produk pertanian penting dunia dengan surplus perdagangan pangan 
mencapai 7 miliar dollar AS per tahun, pada akhir 1980-an terjadi pergeseran 
peran dan mulai awal 1990-an negara-negara berkembang berubah jadi 
importir neto.  Keadaan terus memburuk sehingga kini negara maju justru 
menguasai produksi dan perdagangan pangan dunia. Sedangkan 70 persen 
negara berkembang menjadi tergantung pada impor pangan. Diperkirakan 
pada 2025 defisit pangan meningkat sekitar 127 juta ton di Asia Timur dan 
Asia Tenggara. Defisit pangan yang besar juga terjadi di wilayah Asia lainnya 
dan sub-Sahara Afrika. Sebaliknya, surplus pangan akan terjadi di Amerika 
Utara, Australia, Eropa Barat, Soviet, serta sebagian Amerika Latin (Santosa,  
2008).
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Upaya penekanan jumlah penduduk dan peningkatan produksi dapat 
dicapai, namun dampak positifnya terjadi di Negara maju dan dampak 
nagatifnya terjadi di Negara berkembang. Dengan berbagai rekayasa global 
dan kerjasama regional, ternyata Negara berkembang semakin tergiring 
menjadi koloni bagi Negara maju.  Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang 
diikiuti pemrmintaan pangan yang meningkat, namun tidak diikuti dengan 
pertambahan produksi bahan pangan yang cukup, sehingga harus 
mengimpor panga. Ketergantungan suatu Negara akibat kekurangan pangan   
menjadikan posisi Negara lemah dan bahkan terjerat dan secara tidak sadar 
sudah terjajah.  Banyak kebijakan dalam negeri sangat dipengaruhi dari 
pihak luar.

 
3. Ketahanan Pangan adalah suatu Kolonialisasi baru

Ada tiga pendapat yang dikemukakan  terkait dengan status pangan sebagai 
alat kekuasaan, antara lain:

1) President George W. Bush  menyampaikan peringatan pada hari 
Future Farmer of America, 27 Juli 2001, yaitu “Can you imagine a 
country was unable to grow enough food to feed the people? It will 
be a nation subject to international pressure.

2)  Vandana Shiva, Ilmuan India  bahwa  kolonialisasi lama hanya 
merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru merampas seluruh  
kehidupan.  

3) Henry Kissinger, Presiden  Amerika Serikat bahwa Control oil and 
you control the nations,   Control food and you control the people.

Dari ketiga pendapat tersebut dan tentunya masih banyak pendapatan lain 
yang tidak dapat dimasukkan tetapi memiliki makna yang sama  bahwa 
apabila pangan sudah dapat dikontrol, maka seluruh kehidupan sudah 
dikuasai dan sekaligus dapat digunakan sebagai alat penjajahan pada  era 
global.  Kondisi ini sangat ditunjang oleh mekanisme pasar  yang ditopang 
dengan sistem  perdagangan yang semakin liberal, sehingga kemampuan 
Negara dalam mempengaruhi pasar pangan yang sangat lemah karena 
struktur pasar yang oligopoli.  Kondisi ini sudah terbukti pada krisis pangan 
yang terjadi pada tahun 2008 dimana sekitar 90 persen perdagangan pangan 
(serealia) dikuasai oleh  hanya lima multi national company (MNC). 
Demikian pula 90 persen pasar benih dan input pertanian (pestisida dan 
herbisida), dan  99,9 persen benih transgenik hanya  dikuasai enam MNC. 
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Ketika krisis pangan melanda dunia  tahun 2008, perdagangan pangan dunia 
menangguk keuntungan 55-189 persen, benih dan herbisida 21-54 persen, 
dan pupuk 186-1.200 persen dibanding dengan tahun sebelumnya  
(Santosa, 2008). 

Status perdagangan yang semakin diatur oleh  mekanisme pasar   adalah  
dampak dari liberalisasi perdagangan dan berbagai kesepakatan dari 
organisasi internasional (WTO, FAO, WFP, dsb)  dan kerjasama regional 
(AFTA, NAFTA, EEC, AEC, dsb) yang merumuskan aturan-aturan dalam 
perdagangan dunia yang merugikan Negara berkembang, seperti 
penurunan dukungan negara terhadap sektor pertanian,  pengurangan 
insentif terhadap ekspor dan impor produk pertanian, dan liberaliasi 
perdagangan.   Berdasarkan realitas ini, bahwa konsep ketahanan pangan 
lebih menguntungkan negara maju melalui liberalisasi perdagangan, dimana 
Negara diwajibkan untuk memenuhi hak pangan penduduknya,  membuat 
pangan dengan mudah dapat diperdagangkan.  

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, konsep ketahanan pangan yang 
lebih dipahami dari aspek pemenuhannya saja merupakan suatu kekeliruan.  
Pengertian  ketahanan pangan yang banyak dianut adalah berdasarkan   
hasil kesepakatan Pertemuan Puncak Pangan Dunia  (World Food Summit-
WFS) pada tahun 1996 (FAO,2008) yaitu lebih menekankan pada  
aksesibilitas  semua orang terhadap pangan pada setiap waktu,  tanpa 
memperhatikan cara memenuhinya,  sehingga pangan dapat disediakan 
melalui kegiatan perdagangan menjadikan perdagangan pangan 
internasional adalah bisnis yang sangat menguntungkan.   Konsep dan 
kebijakan ketahanan pangan yang dipromosikan oleh FAO  tidak cocok 
dengan realitas  petani.  Bahkan  menimbulkan masalah sebagian besar  
masyarakat dunia terutama penduduk negara sedang berkembang yang 
sebagian besar adalah  petani kecil. Sistem pasar yang  kompetitif yang akan 
menghancurkan kedaulatan negara yang diberikan mandat untuk memberi 
makan pada warganya.

Kenyataan ini mungkin dapat disebut suatu skenario Negara maju yang 
menguasai teknologi dan dapat mempengaruhi lembaga internasional dan 
sekaligus dapat meyakinkan masyarakat international, sehingga bebagai 
skenario yang dibuat menjadikan  Negara terperangkap dari kekurangan 
pangan yang korbannya adalah mayoritas negera berkembang dan secara 
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sadar atau tidak, Indonesia juga adalah salah satu korbannya.

4. Kedaulatan atau Kemandirian Pangan  

Pengertian dan perbedaan nomenklatur status pangan diuraikan sangat 
jelas dalam Undang-Undang  No. 18 tahun 2012 tentang Pangan,  
Ketahanan pangan adalah  kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 
dengan perseorangan; Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan 
bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam 
negeri, terutama dari kearifan lokal;  dan Kedaulatan pangan adalah  hak 
negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang 
menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Kedaulatan pangan adalah status 
yang tertinggi dalam hirarki status pangan dalam memenuhi kebutuhan 
pangan penduduk, namun mungkinkah kedaulatan pangan dapat 
diwujudkan dalam menghadapi arus globalisasi yang sangat deras yang 
didukung dengan berbagai kerjasama regional seperti AEC 2015, AFTA, China 
AFTA, MEE, dan dimana Negara kita masih banyak tergantung dari pihak luar 
karena dengan berbagai masalah dan keterbatasan (kendala), termasuk 
sebagai negara berdaulat juga harus patuh pada berbagai aturan atau 
kebijakan internasional.  

Kemandirian atau bahkan kedaulatan pangan bukan saja  menjamin bahwa 
setiap mulut harus makan, tanpa memperhatikan bagaimana  cara 
memberikan makan, tetapi sudah sampai  prinsip dasar sistem pangan yang 
perlu diperhatikan  seperti  siapa yang harus menghasilkan bahan makanan, 
bagaimana makanan yang diproduksi dan didistribusikan, siapa yang 
diuntungkan dari sistem pangan, bagaimana  cara untuk mengamankan 
hubungan yang berkelanjutan antara petani dan konsumen.  Petani pangan 
berharap,  produksi dan konsumsi pangan diputuskan dan dikontrol oleh 
petani sendiri, bukan oleh pasar karena sebagian besar produsen dan 
konsumen makanan di dunia adalah  keluarga petani. Seharusnya, negara-
negara sedang berkembang berjuang untuk mengeluarkan pertanian dari 
WTO dan  melawan sistem pangan neo-liberal.  Sistem   pangan kuat apabila 
petani sebagai penghasil pangan diberikan perlindungan terhadap  hak 
pangannya,  krisis pangan,  harga pangan yang  melonjak,  dan  kelaparan 
yang terjadi di mana-mana seperti yang terjadi sekarang (La Via Campesina, 
2013).
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Ada dua ironi yang terjadi di Indonesia adalah anggota APEC tetapi sebagai 
pengimpor BBM terbesar di Asia dan Negara agraris, namun sebagai   
pengimpor hampir seluruh jenis produk pangan, termasuk pengimpor beras 
terbesar di dunia. Kedua kenyataan  ini menjadikan Indonesia sebagai 
Negara yang sudah dikusai oleh pihak  lain.  BBM adalah produk yang sangat 
fundamental dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, apabila terjadi 
kekurangan atau kelangkaan, maka hampir semua sendi-sendi kehidupan 
terganggu, sehingga kehidupan kita sudah dikontrol oleh pihak lain.  BBM  
digunakan sarana ancaman apabila tidak mengikuti kehendak penguasa 
BBM. Misalnya, salah satu kehendak pihak luar adalah Indonesia diharuskan 
mengimpor pangan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan pangan 
penduduknya. Bila tidak, maka BBM juga tidak diberikan. Mungkin faktor 
inilah, Indonesia tidak dapat mengurangi impor terigu, walaupun terigu 
dapat disubstitusi dari pangan lain yang dapat diproduksi  secara lokal.  
Fenomena ini menggambarkan bahwa Indonesia sudah terjajah karena 
pemenuhan pangan dan energi sudah diatur oleh pihak lain.

5. Industrilasi Pangan Lokal

Ketahanan pangan, kemandirian pangan yang pada akhirnya kedaulatan 
pangan yang  dimanahkan  dalam UU Pangan No. 18 Tahun 2012   sudah 
seharusnya menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pembangunan.   
Amanah Undang-Undang  dapat diwujudkan  dengan salah satu upaya yang 
dapat dilakukan adalah mengembangkan pangan lokal, dimana terdapat di 
seluruh pelosok nusantara, misalnya umbi-umbi, pisang, jagung, sagu, dan 
sebagainya, termasuk pangan dari sektor peternakan, perikanan, dan 
kehutanan yang dapat diperoleh dari berbagai jenis spesies yang dapat 
mencapai puluhan bahkan ada yang sampai  ratusan di Indonesia.  Pangan 
lokal adalah ramah lingkungan, lebih sehat, tidak tergantung dari input luar, 
dan tahan terhadap perubahan iklim baik el-nino maupun la-nino.  
Pengembangan pangan lokal mendorong divesifikasi pangan yang sejak 
tahun 90-an diprogramkan  namun hingga kini semakin jauh dari harapan, 
karena pangan kita semakin didominasi beras dan  gandum yang diimpor, 
bahkan  gandung  seluruhnya diimpor. Masih banyak cara yang dapat 
dilakukan untuk mewjudkan kemandirian dan atau kedaulatan pangan, 
beberapa diantaranya adalah divesifikasi pangan, industrilisasi pangan, 
pengembangan sektor UMKM pangan, dan tobat nasihat.
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6. Pengelolaan Sumberdaya Pertanian secara Optimal 

Pemanfaatkan dan pengelolaan  sumberdaya pertanian yang dapat 
melepaskan diri secara pelan-pelan dari kolonialisasi pangan, mengurangi 
impor pangan, mewujudkan kemandirian pangan, dan pada akhirnya 
menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat pangan dan sekaligus 
pengekspor pangan. Hal ini sangat realistis karena Indonesia memiliki lahan 
pertanian yang potensial. Berdasarkan data  BPN (Badan Pertanahan 
Nasional) bahwa di Indonesia masih tersedia lahan tidur sekitar 7,3 juta yang 
potensial untuk kegiatan pertanian (Sibue, 2013). Selain itu, tercatat sekitar 
24 juta lahan usahatani yang belum dikelola secara serius (World Bank, 
2003).  Pemanfaaatan lahan tidur dan pengelolaan usahatani secara 
optimal, selain   untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri,  juga 
dapat mengurangi jumlah petani gurem (lahan sempit), bahkan dengan 
industrialisasi pangan  dapat menjadikan Indonesia sebagai eksportir 
pangan.  

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan 
kedaulatan pangan pangan adalah melalui industrialisasi. Industrialisasi 
pangan lokal harus dikembangkan dengan tujuan mendorong pemanfaatan 
sumberdaya pertanian untuk    mengembangkan   berbagai produk pangan 
untuk  menciptakan berbagai bentuk aktivitas  bisnis yang lebih spesifik, 
sehingga mendorong spealisasi pekerjaan yang  menciptakan  berbagai jenis 
nilai tambah, kesempatan kerja, dan daya saing.  

Sagu adalah salah satu contoh pangan lokal yang tersedia melimpah di 
berbagai pelosok di Indonesia.  Menurut akhli gizi/pangan, kualitas gizi  sagu 
lebih baik dari beras dan terigu.  Tepung sagu dapat diproduksi dengan 
teknologi tepat guna dengan kualitas tepung sama dengan tepung terigu.  
Sagu dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai jenis penganan, dan 
produk industri, termasuk dapat diubah menjadi biofuel. Sagu adalah salah 
satu contoh  pangan lokal yang dapat dikembangkan  sebagai suatu industri 
yang menghasil berbagai jenis produk, bentuk pekerjaan, nilai tambah, 
sehingga  menyediakan banyak jenis pekerjaan. Namun potensi ini tidak 
dipikirkan oleh pihak yang kompoten, pada hal  kegiatan produksi sagu 
dengan teknologi tepat guna  sudah dilakukan sejak lama di Pulau Lingga, 
Provinsi Kepualuan Riau.  Konon menurut penduduk setempat, pengolahan 
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sagu dengan teknologi tepat guna  di Pulau Lingga sudah berlangsung 
sebelum kemerdekaan Indonesia.

Masih banyak pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis suatu 
industri, misalnya umbi-umbian, pisang, dan berbagai tanaman serealia, 
buah-buahan, sayuran, rempah-rempah yang semuanya tumbuh baik di 
Indonesia.  Belanda menjajah Negara kita karena potensi komoditas 
tersebut, sekarang kita akan dijajah karena tidak mengelola potensi tersebut 
dengan baik.  Perlu dicontoh Filipina yang mengembangkan industri 
berbasis kelapa dengan produk yang dihasilkan  sekitar 125 jenis dan 
sekaligus  merajai pasar dunia produk olahan kelapa (Kompas, 6 Nov.2007)  
sementara Indonesia Negara yang memiliki areal kelapa terluas di dunia 
hanya memproduksi 25 jenis produk dari kelapa.

7. Diversifikasi Pangan untuk Pengembangan UMKM

Sejak Indonesia mengimpor beras setelah swasebada beras tahun 1984, 
diversifikasi pangan sudah menjadi perhatian pemerintah dan dituangkan 
dalam bentuk program.  Namun sifat programnya sepertinya abadi, jalan di 
tempat bahkan hilang di perjalanan karena terlupakan seiring kemajuan 
pembangunan.  Hal ini mungkin karena sifat keabadiannya menjadikan 
program diversifikasi pangan  dianggap biasa-biasa saja.  Salah satu 
membuat diversifikasi pangan terhambat  adalah pangan beras yang 
merupakan pangan primadona bagi sebagian masyarakat Indonesia. Jika 
belum makan dengan nasi terasa belum dianggap sudah makan.  
Sebenarnya program diversifikasi pangan sudah berjalan, namun tidak 
sesuai dengan harapan, karena sebagai pemenuhan bahan pangan untuk 
keragaman pangan dipenuhi dari pangan impor seperti terigu, kedele, 
daging, buah-buahan, dan beberapa komoditas pangan lainnya. Sehingga 
semakin memperparah status pangan Indonesia. Pada hal, diversifikasi 
pangan yang diharapkan adalah berbasis pangan lokal, sekali lagi bukan yang 
diimpor dan lebih parah lagi karena sebagian besar dipasarkan  di Indonesia 
dalam bentuk industri  frenchise yang pemiliknya adalah bukan bangsa 
Indonesia. 

Tujuan diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi 
ketergantungan pada beras tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi 
untuk agar sumbedaya manusia lebih  berkualitas  (Himagizi, 2009).   
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Diversifikasi pangan yang ditunjang dengan industrialisasi pangan akan 
mendorong pangan berbagai jenis produk pangan yang sehat.  
Industrialisasi pangan yang ditunjang dengan pangan olahan yang membuat 
pangan lokal semakin diminati karena, mendorong konsumsi beragam unsur 
nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, siap saji, atau mudah disajikan (seperti 
beras), dan mendorong cita rasa untuk dikonsumsi.  Misalnya biji jagung 
yang memiliki kandungan vitamin A paling tinggi diantara biji-bijian lainnya 
(Agustina, 2008 ) dapat diolah seperti bentuknya beras, tepung (cornstarch), 
kripik (cornfec), termasuk ubi kayu yang kaya akan kalori dan merupakan 
bahan pembuatan untuk berbagai penganan (Utami, 2006 ), demikian pula 
halnya dengan pisang, sagu, dan berbagai komoditas pangan lainnya, masih 
kurang diminati penduduk kita. Pada hal sebelum beras popular, pangan 
tersebut dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk, khusunya yang berada 
di pelosok.

Pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung dan serelia lainnya, buahan-
buahan, pisang dan pangan lainnya, dapat diolah dengan teknologi tepat 
guna dan dapat diusahakan oleh penduduk pedesaan.  Industrialisasi 
pangan dalam bentuk kegiatan pengolahan dan penanganan akan 
mendorong diversifkasi pangan dan sekaligus mencipatakan nilai tambah 
dan pendapatan, perbaikan gizi masyarakat, menciptakan kesempatan kerja 
dan sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian pangan.   

Indonesia sebagai negara agraris dan berpenduduk banyak,  visi pemenuhan 
pangan adalah swasembada pangan lokal (Salman, 2012), yang dapat  
dikembangkan sebagai suatu  industri potensial berdaya saing tinggi, dapat 
diusahakan dalam skala  UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan 
dikelola  oleh sebagian besar penduduk, khususnya penduduk pedesaan.  
UMKM sebagai tulang punggung perekonoman Indonesia, selain jumlahnya 
yang cukup banyak, juga menyerap banyak tenaga kerja.  Jumlah UKM  pada 
tahun 2011 sekitar  52,8 juta dan meyerap tenaga sebesar 101,72 juta orang 
dengan kontribusi   terhadap PDB nasional  57,94 persen, sementara 
perusahaan  42,06 persen (Hening, 2013).  UKM juga terbukti resisten 
terhadap krisis ekonomi, bahkan menjadi penyelamat  ekonomi nasional 
pada saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia  pada tahun 1998, termasuk  
krisis ekonomi global yang melanda negara maju pada beberapa  tahun 
terakhir.
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8. Gerakan Pangan Lokal

Kemandirian  dan kedulatan pangan dapat dilakukan sebagai suatu gerakan,  
membujuk masyarakat (penduduk, pemerintah, dan unsur masyarakat lain) 
secara bersama-sama mengembangkan pangan lokal sebagai bahan pangan 
pokok.  Pemerintah daerah diwajibkan  menyajikan pangan lokal atau 
pangan spesifik dari masing-masing daerah pada setiap acara resmi yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau organisasi masyarakat.   
Mengkapanyekan makanan lokal lebih sehat, mendorong pengembangan 
teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan 
teknologi  pengolahan pangan yang mempermudah penyajiannya dan 
memperbanyak jenis produknya, sehingga lebih menarik untuk dikonsumsi. 
Apabila upaya ini dilakukan maka pangan lokal kembali diminati seperti 
halnya sebelum tahun 1970an.  Hal ini tidak sulit dilakukan, karena hanya 
kembali ke kebiasaan dulu yang dirusak dengan revolusi hijau.  
Mengkonsumsi beras pada waktu 1960an adalah salah satu indikator 
kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini  terbalik, karena banyak orang yang 
sangat kaya tidak boleh mengkonsumsi beras atau tidak mau mengkonsumsi 
beras dan menggantikan dengan  pangan lokal karena diyakini lebih baik dan 
sehat.   Salah satu indikator kesejahtraan anggota masyarakat sekarang ini 
adalah apabila konsumsi karbohidratnya tidak lagi dari beras, tetapi dari 
sagu, umbi-umbian, dan sebagainya. 

Pangan seharusnya dikembangkan melebihi sekedar produksi dan konsumsi 
atau moving beyond food dan dijadikan sebagai topik gerakan sosial, bukan 
saja sebagai bahan  diskusi oleh politisi dan akademisi, tetapi semua unsur 
masyarakat lainnya, seperti pemerintah, swasta, organsasi sosial dan non 
pemerintah, dan lain-lain.   Industriliasasi pangan dijadikan sebagai 
indikator keberhasilan pembangunan, misalnya diversifikasi produk pangan, 
peningkatan nilai tambah,  produk ramah lingkungan,  kemajuan teknologi 
pengolahan, budidaya, sistem pemasaran, kesempatan kerja, kontribusi 
terhadap PDB, dan sebagainya. 

9. Tobat Total  (Tobat Nasuhat)    
Kesejahatran satu negara, daerah, unit organisasi, dan rumahtangga 
sekalipun, tergantung dari pemimpinnya (kepalanya). Dengan melihat 
pemasalahan yang dihadapi, hukum, ekonomi, dan sosial, hingga bencana 
alam sehingga semua pemimpin  atau yang merasa pemimpin perlu 

233P3KM  UNHAS

Tantangan Pembangunan Pertanian di KTI



merenung dalam-dalam masalah yang dihadapi dan sekaligus membuat 
perencanaan  yang berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan. 

Impor pangan dan BBM yang menguras devisa dan semakin diperparah 
dengan subsidi BBM menyebabkan Indonesia berada pada suasana yang 
sangat tertekan, sehingga potensi  SDA pertanian yang melimpah dan belum 
dikelola atau tidak terkelola dengan baik, tidak  dapat dipikirkan karena  
lebih banyak diarahkan  untuk menghadapi permasalahan  seperti 
demokrasi yang salah  terapan, kolusi, korupsi, nepotisme, ketidak jelasan 
hukum,  ketidakadilan, ketimpangan wilayah, kemiskinan yang semakin 
merajelala yang semuanya sudah sangat kronis.  Mungkin juga sebagian 
faktor yang merupakan penyakit sosial yang sudah kronis  menyebabkan 
Negara kita tidak lepas dari bencana, seperti banjir, gunung meletus, gempa 
bumi, dsb.    

Berbagai bentuk kekhawatiran kapan bisa berhenti mengimpor pangan 
dengan berbagai   persoalan  sosial yang semakin berkembang, seperti 
kolusi, korupsi, ketidak-jelasan penerapan hukum, penyimpangan 
wewenang, lepas  tanggung jawab yang semuanya cenderung digiring  oleh  
sifat hedonism. Bila melihat masalah yang melilit Indonesia, termasuk 
kekurangan pangan, hanya Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang dapat 
melepaskan  dari masalah social,  termasuk jeratan  pangan (food trap).  
Karena itu doa dan upaya keras yang dapat dilakukan.  Hal ini sangat 
mendasar karena semua penduduk Indonesia  adalah beragama dan 
didominasi oleh penduduk yang beragama Islam kemudian diikuti agama 
Kristen dan beberapa agama lainnya. 

Perencanaan pembangunan Indonesia  sudah harus berbasis pada visi tobat 
dengan misi kembali pada cara hidup yang dianjurkan oleh agama atau 
sesuai dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang diterima oleh semua 
golongan, tidak dibatasi oleh suku, agama, ras ataupun kepercayaan 
kelompok lainnya. Nilai universal kemanusiaan meliputi kejujuran, ikhlas, 
adil, kesetaraan,  integritas, dan kesatuan dalam keberagaman.  

Rencana kerja strategis yang harus dilakukan adalah kembali merenung 
berbagai kesalahan yang pernah dilakukan dan dinyatakan tidak melakukan 
lagi dalam arti melakukan tobat total.  Program yang dilakukan adalah upaya 
keras yang diiringi dengan kesadaran dan ditunjang dengan doa untuk 
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memperbaiki bangsa ini termasuk  mengusahakan kedaulatan pangan.   

Namun haparan ini hanya dapat terwujud apabila Negara ini memiliki 
pemimpin-pemimpin  yang bersih, amanah, dan berupaya  keras yang 
disertai  dengan niat yang tulus ingin memajukan masyarakat dan bangsa 
semata, bukan kepentingan sendiri atau kelompok.  Dengan upaya ini, Insya 
Allah jalan dan cara perwujudkan kedaulatan atau kemandirian akan 
ditujukkan oleh Yang Maha Kuasa  yang dapat menunjukkan jalan dan 
metode agar   Indonesia   berhenti mengimpor sebagai pengimpor  dan 
sakligus berubah  menjadi pengekspor pangan.

10. Penutup

Krisis pangan dan energi yang dihadapi harus diatasi, status pangan dalam 
era global dengan mekanisme pasar bebas dan perdagangan pangan yang 
semakin liberal, menjadikan  pangan sebagai alat penjajahan pada era 
peradaban modern.  Pembangunan pangan  harus menjadi perhatian super 
serius adalah pembangunan pangan. Pangan tidak dapat disubstitusi dari 
produk lain, sementara energi dapat diperoleh dari berbagai sumber energi, 
seperti energi primer dan energi sekunder dan dikembangkan dengan 
teknologi baik dari produk yang sudah ada maupun energi baru yang 
terbarukan.   Sementara pengembangan pangan hanya dapat ditingkatkan 
produksinya melalui pengembangan teknologi budidaya,  tidak dapat 
disubstitusi dari bentuk lain, misalnya pangan sintetis.  Surplus pangan 
sudah bukan lagi masalah karena dapat dikonversi menjadi energi atau 
pakan ternak, tetapi kekurangan pangan suatu Negara dapat mendorong 
Negara kearah ketergantungan dan warganya  terjajah. 

Pangan dan energi merupakan produk yang dapat dikembangkan di 
Indonesia dengan potensi lokal yang sangat besar baik dalam bentuk 
sumberdaya alam maupun dalam bentuk sosial budaya  yang  dapat 
dikembangkan sebagai fokus pembangunan pertanian di masa akan datang 
dan memberikan posisi penting  Indonesia pada era global dan liberalisasi 
perdagangan sebagai Negara yang berdaulat pangan dan sekaligus sebagai 
pengekspor pangan kembali.

235P3KM  UNHAS

Tantangan Pembangunan Pertanian di KTI



Bahan Bacaan

Agustina, F., 2008. Kajian Formuasi dan Isotermik Sorpsi Air Bubur Jagung Instan. 
http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/ 123456789/ 9227/2/2008 fag1. Pdf 
Hening, Y., 2013. Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. 
Diunduh, dari:http://yasintahening.wordpress.com/2013/03/27/ 
kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/

Himagizi. 2009. Diversifikasi Pangan. http://gizi.fema.ipb.ac.id/himagizi/? p=83
FAO, 2008. Bio energy policy, markets and trade and food security.  Technical 

Background Document from the Expert Consultant, held on 18-20 
February 2008.   FAO, Rome.

Kompas, 2007. Potensi Bisnis Kelapa Terabaikan, Selasa 6 Nopember 2007
La Via Campesina, 2013.  La Via Campesina demands an End to the WTO; 

peasants believe that the WTO cannot be reformed or turned around.   
http://www.viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-
mainmenu-26/10-years-of-wto-is-enough-mainmenu-35/1538-la-via-
campesina-demands-an-end-to-the-wto-peasants-believe-that-the-
wto-cannot-be-reformed-or-turned-around.

Malthus, T. R., 1985 (1798).  An Essay on the Principle of Population New York: 
Penguin (Edisi ini berisi edisi asli 1798 dan A Summary View of  the 
Principle of Population, diterbitkan pada 1830).

UN, 2003. World population prospects, the 2002 revision, United Nations, New 
York.

UN,2005, World population prospects, the 2004 revision - highlights, United 
Nations, New York.

Salman, D., 2012. “Pangan untuk Rakyat: Melawan Ketercerabutan dan 
Irasionalitas”, dalam, A. Fariyanti dkk (Eds.), Pangan Rakyat: Soal Hidup 
atau Mati-60 tahun Kemudian.   FEM-IPB dan PERHEPI.Hal.  91-102

Santosa , D. Andreas. 2008. Ketahanan Vs. Kedaulatan Pangan,  Kompas, 13 
Januari 2008.

Sibue, P., 2013. Arah Pembangunan Ketahanan Pangan 2013.  Diunduh dari: 
http://disperta.jambiprov.go.id/index.php/news/read/111/ARAH-
PEMBANGUNAN-KETAHANAN-PANGAN-2013

The World Bank, 2003. Priority Issues for InodnesiaAgriculture, Agricultural 
Sector Review: Indonesia, AgustusAuguts 2003. Prepare by Carana 
Corporation for USAID.

Utami, R., 2006. Simulasi Dinamika Sistem Ketersediaan Ubi Kayu.
         http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3771/4/F06rut.pdf

236



D.  Perubahan Iklim dan Ketersediaan Pangan
Budimawan

1. Latar Belakang Masalah

§Konteks Perubahan Iklim

Diskusi dan perdebatan tentang dampak perubahan iklim (climate changes) 
terhadap berbagai aspek kehidupan telah mencapai pada kesimpulan 
bahwa dampak negatif itu memang ada dan mengalami peningkatan seiring 
dengan waktu. Sektor Pertanian yang merupakan penopang utama 
ketahanan pangan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak 
perubahan iklim tersebut. Berbagai kajian telah menunjukkan ancaman 
serius dan sangat mengkhawatirkan. Dengan mudah dapat dimengerti 
bahwa bila tanpa kebijakan dan langkah antisipatif terhadap fenomena 
perubahan iklim ini akan membawa pada kesengsaraan, lebih khusus lagi 
pada gangguan sektor pertanian ini akan menimbulkan ancaman serius 
terhadap bahaya kelaparan. Stern (2007) mempredikasikan bakal terjadi 
pemangkasan pertumbuhan ekonomi global hingga 3 persen jika 
temperatur global meningkat hingga 2-3 derajat Celsius, di bandingkan jika 
tidak ada perubahan iklim. Jika temperatur naik hingga 5 derajat Celsius, 
penurunan ekonomi bisa sampai 10 persen. Skenario terburuk adalah jika 
negara-negara di dunia ini tidak melakukan apa pun untuk menekan tingkat 
emisi gas rumah kaca. Berdasarkan skenario terburuk ini, perekonomian 
global berisiko mengalami pemangkasan pertumbuhan yang sifatnya 
permanen hingga 20 persen dibandingkan jika tidak ada pemanasan global. 
Itu artinya rata-rata penduduk dunia akan 20 persen lebih miskin 
dibandingkan yang seharusnya.

?Perubahan iklim (climate changes) sesungguhnya adalah perubahan 
unsur-unsur iklim seperti suhu, kelembaban, angin dan curah hujan baik 
secara alamiah maupun non alamiah yang dipicu oleh aktifitas manusia. 
Fenomena ini dirasakan oleh manusia sebagai penurunan atau 
peningkatan suhu udara secara ekstrem, curah hujan dan musim 
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bergeser dari pola biasanya dan tidak menentu serta permukaan air laut 
meningkat dan terjadinya rob di beberapa wilayah. Beberapa kajian 
menunjukkan anomali iklim tersebut. 
?Aldrian dan Djamil (2006) memperlihatkan bahwa jumlah bulan 

dengan curah hujan ekstrim cenderung meningkat dalam 50 tahun 
terakhir, terutama di kawasan pantai. 

?Naylor (2007) memprediksi arah perubahan pola hujan di wilayah 
Bagian Barat Indonesia dan Selatan Khatulistiwa. Di Bagian Utara 
Sumatea dan Kalimantan, intensitas curah hujan cenderung lebih 
tinggi dengan periode yang lebih pendek, sedangkan di Wilayah 
Selatan Jawa dan Bali akan menurun tetapi dengan periode yang 
lebih panjang.

?Boer dkk., (2009) menunjukkan bahwa secara spasial kecederungan 
perubahan curah hujan, di mana curah hujan pada musim hujan 
lebih bervariasi dibandingkan dengan musim kemarau. Lebih lanjut 
diungkapkan bahwa berdasarkan data curah hujan rata-rata 10 
tahun (1994-2002) untuk musim hujan dibandingkan dengan data 
curah hujan normal dalam 30 tahun (1970-2000) menunjukkan 
banyaknya wilayah yang mengalami penurunan jumlah curah hujan, 
seperti  di Tasikmalya dalam periode 1879-2006 akibatnya 
menurunkan potensi satu musim tanam padi (Runtunuwu dan 
Syahbuddin, 2007). Kondisi yang tidak menguntungkan ini juga 
terjadi di Wilayah Utara dan Selatan Sumatera, Kalimantan Barat, 
Jawa Timur, NTT, NTB, dan Sulawesi Tenggara

?Hansen dkk., (2006), menunjukkan bahwa pemanasan global 
cenderung meningkatkan frekuensi El-Nino dan menguatkan 
fenomena La-Nina. Peningkatan siklus ENSO (El Nino Southern 
Oscillation) dari 2-5 tahun sekali menjadi 3-7 tahun sekali (Ratag, 
2001).

Secara umum, perubahan iklim, khususnya kejadian iklim ekstrim dapat 
menyebabkan: (a) kegagalan panen dan tanaman, penurunan Indeks 
Pertanaman yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi; (b) 
kerusakan sumberdaya lahan pertanian; (c) peningkatan frekuensi, luas, dan 
bobot/intensitas kekeringan; (d) peningkatan kelembaban; dan (e) 
peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman (Las, 
dkk.,., 2008).
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?Pemanasan global yang merupakan bagian dari perubahan iklim 
mendapat perhatian lebih serius karena dampaknya timbul dalam waktu 
yang tidak lama dan memberikan konsekuensi yang nyata bagi 
kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Pemanasan global ini 
memberikan pengaruh berbeda pada lintang berbeda, daerah 
berllintang tinggi  memanas lebih cepat dibanding daerah berlintang 
rendah. Demikian juga, daratan memanas lebih cepat dibandingkan 
lautan.  Bukti-bukti kenaikan suhu udara dan dampaknya telah 
ditunjukkan oleh beberapa penelitian.
?Suhu udara naik sebesar 0,3 derajat celcius sejak tahun 1990 dan 

naik lagi ke angka tertinggi pada tahun 1998 yaitu di atas 1 derajat 
celcius dari suhu rata-rata tahun 1961-1990. Akibat kenaikan suhu 
ini, es mencai 10 persen sejak tahun 1960. Ketebalan es di kutub 
utara berkurang 42 persen dalam 40 tahun terakhir. Diperkirakan 
sejumlah gletser di beberapa pengunungan seperti Himalaya, Alpen, 
dan Kilimanjaro hilang hingga 50-90 persen. Badan dunia untuk 
perubahan iklim (IPCC Working Group 2; 2001)) menyebutkan dalam 
100 tahun terakhir telah terjadi peningkatan muka air laut setinggi 
10-25 cm dan tahun 2100 mendatang akan terjadi sebagian daratan 
di bumi hilang seperti hilangnya 1 persen daratan Mesir, Belanda 6 
persen, dan Bangladesh 17,5 persen. 

?Selama abad ke-20 telah terjadi kenaikan suhu rerata permukaan 
sebesar 0,6 ± 0,2C (dan kemudian telah terjadi kenaikan muka air 
laut sebesar 10-25 cm dan diperkirakan pada abad ke-21 ini akan 
terus mengalami percepatan (Nicholls dan Klein, 2001). 
Berdasarkan kecenderungan yang ada saja, dengan hanya melihat 
penyebab dari GRK saja, diprediksikan bahwa pemanasan global 
kemungkinan besar akan menaikkan muka air laut setinggi 15 cm 
pada 2050 dan 34 cm pada 2100. Ada 10persen kemungkinan 
kenaikan muka air laut setinggi 30 cm pada 2050 dan 65 cm di 2100.  
Kemudian ada 1 persen kemungkinan muka air laut akan naik 1 m 
pada 100 tahun yang akan datang (sekitar 2095). Dengan kenaikan 
suhu rerata permukaan terhadap keadaan 1990 sebesar 1,4-5,8C 
sampai tahun 2100 sesuai proyeksi di depan tadi maka akan terjadi 
kemal sebesar 9-88 cm saat itu (IPCC Working Group 2; 2001). 

?Susandi (2007) memprediksi kenaikan suhu di Indonesia secara 
konsisten dalam kurun waktu 2000-2100 (Gambar 4.27).
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Gambar 4.27: Grafik Perubahan Suhu (gambar-kiri) Kurun Waktu 1950-2000     
dan Prediksi Perubahan Suhu (gambar-kanan) Kurun Waktu 
2000-2100 di Indonesia

 Sumber: Susandi, 2007

? Secara khusus, Kota Jakarta mengalami kenaikan suhu yang cukup 
signifikan (Gambar 4.28).

Gambar 4.28: Kecederungan Kenaikan Suhu Udara di Kota Jakarta

Sumber :  Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap:  Analisis dan Proyeksi Suhu dan Curah Hujan  (2010)
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§Penyebab Terjadinya Perubahan Iklim

Secara umum, penyebab terjadinya perubahan iklim yaitu perubahan pada 
ketebalan lapisan Gas Rumah Kaca (GRK) pada lapisan udara. GRK secara 
alami melindungi ekosistem bumi dari radiasi penyinaran sinar matahari 
yang berlebihan. Namun demikian, proses penebalan GRK ini menimbulkan 
efek lain yaitu memerangkap radiasi sinar matahari tersebut sehingga secara 
keseluruhan suhu di dalam atmosfer bumi meningkat. Efek demikian disebut 
efek rumah kaca (greenhouse-effect). Kelompok GRK adalah karbondioksida 
(CO ), metana (CH ), dinitro oksida (N O),  hidrofluorokarbon (HFC), 2 4 2

perfluorokarbon (PFC), sampai  sulfur heksafluorida (SF6). Jenis GRK yang 
memberikan sumbangan paling besar bagi emisi gas rumah kaca adalah 
karbondioksida (CO2), metana, dan dinitro oksida, masing-masing sebesar 
76, 13, 6 persen. Sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan bakar 
fosil (minyak bumi dan batu bara) di sektor energi dan transport, 
penggundulan hutan, dan pertanian. Sementara, untuk gas rumah kaca 
lainnya (HFC, PFC, SF6 ) hanya menyumbang kurang dari 1persen. Lama usia 
satu kilogram gas dalam atmosfer masing masing sebesar 50 - 200 tahun 
untuk karbon dioksida, 12 tahun untuk methana, 114 tahun untuk nitrogen 
oksida.

Peningkatan ketabalan GRK disebakan peningkatan aktifitas manusia yang 
menghasilkan GRK, yaitu peingkatan populasi dunia dan perubahan pola 
hidup (life style)  yang cederung menggunakan produk yang menghasilkan 
GRK. Menurut IPCC, jika dunia tidak melakukan mitigasi atas peningkatan gas 
rumah kaca, emisi gas rumah kaca meningkat 70 persen sejak 1970 dan akan 
meningkat 25-90 persen dalam 25 tahun ke depan.

Seperti yang diuraikan di atas, karbondioksida (CO ) merupakan bagian 2

terbesar dari kelompok  GRK, yaitu sebesar 76 persen. Stern (2007) 
menunjukkan bahwa produksi CO  terbesar dihasilkan dari aktifitas emisi-2

energi yang meliputi sektor energi, transportasi, industri dan bangunan 
dengan proporsi sebesar 65persen. Sedangkan aktifitas non-emisi energi 
yang meliputi penggunaan lahan, pertanian, dan limbah hanya sebesar 35 
persen.
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Sumber : Stern, N. 2007. The Economics of Climate Change. Cambridge University Press.

Kajian Kementerian Lingkungan Hidup, memprediksi pertumbuhan emisi 
karbondioksida (CO ) terbesar dihasilkan  pembangkit tenaga listrik, 2

transportasi dan industri masing masing 5,2, 3,4 dan 2,4 persen/thn  (Tabel 
4.30).

  Sektor Total emisi CO2 (juta TON) 
Pertumbuhan 

Rata-rata 
2005 2010 2015 2020 2025 (% per tahun) 

  Industri 58 66 73 91 109 141 2.4 

  Rumah Tangga 21 22 23 23 22 25 0.4 

  Transportasi 55 61 76 99 128 168 3.4 

  Pbk. Tenaga 

Listrik 

54 66 90 152 220 275 5.1 

  Industri Energi 40 30 35 27 48 63 1.9 

  TOTAL  228 246 298 392 526 672 3.3 

2000

Kementrian Lingkungan Hidup dalam  National Strategy Study on Clean Development 
Mechanism in Indonesia (NSS, 2001, dibiayai oleh Bank Dunia)
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Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang selalu 
positif dan pengendalian laju produksi/emisi karbondioksida (CO ) yang 2

belum dapat dikedalikan mengakibatkan peningkatan CO yang signifikan 2 

seiring dengan waktu. Kecederungan ini sekaigus menjadi ancaman serius 
bagi pemanasan global dan anomali iklim di masa yang akan datang. Susandi 
(2007) memprediksi bahwa emisi karbondioksida (CO ) meningkat secara 2

konsisten dalam kurun waktu 2000-2100. Hingga saat sekarang kesulitan 
yang dihadapai dalam pengurangan emisi CO  adalah negara-negara 2

produsen CO  terbesar belum seluruhnya menandatangani Protokol Kyoto 2

yang dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 5 persen 
dari tahun 1990 pada periode 2008 – 2012. Negara produsen CO  terbesar 2

antara lain Amerika AS dan Cina masing-masing menghasilkan CO   sebesar 2

42.500 dan 10.500 pon per kapita. Menurut Netherlands Environmental 
Assessment Agency (Belanda), emisi CO China bahkan sudah melampaui 2 

Amerika, yakni 7,5 persen di atas AS pada 2006, dengan produksi CO  2

mencapai 6,23 miliar metrik ton, sementara AS 5,8 miliar merik ton.  
Lonjakan emisi ini terutama karena konsumsi batu tiara dan produksi semen. 
Kajian WR 1992-93 yang dikutip oleh World Bank (1994) memperlihatkan 
bahwa tahun 1992 posisi Indonesia pada negara ke-23 penyumbang 
terbesar emisi karbondioksida (CO )  sebesar 0,18 milyar metrik-ton. 2

Gambar 4.29: Prediksi Emisi Gas CO2 dalam kurun waktu 2000-2100

Sumber: Susandi, A (2007)
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2.  Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim memberikan dampak secara perlahan dan ekstrim. 
Perubahan perlahan dapat terlihat pada kenaikan permukaan laut, kenaikan 
suhu permukaan laut dan kenaikan suhu udara. Sedangkan perubahan 
ekstrim terlihat pada peningkatan curah hujan di musim hujan, peningkatan 
penguapan di musim kemarau dan peningkatan intensitas badai tropis. 
Kedua perubahan ini, baik perubahan perlahan maupun ekstrim 
memberikan dampak langsung dan tidak langsung pada berbagai aspek 
kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Dampak langsung yang dimaksud 
adalah tergenangnya infrastruktur terutama pada kawasan lowland (daerah 
pantai), rusaknya eksositem pantai, terjadinya intrusi air laut pada pesisir 
daratan, meningkatnya frekuensi kejadian rob, meningkatnya resiko 
pemutihan karang pada kawasan terumbu karang, meningkatnya populasi 
nyamuk, frekuensi banjir dan longsor meningkat secara signifikan, 
kekeringan dan gangguan cuaca yang kemudian berpengaruh pada aspek 
alamiah lainnya pada ekosistem bumi. 

Dampak langsung ini mengakibatkan beberapa dampak tidak langsung 
seperti pegungsian akibat terganggunya infrastuktur, menurunnya 
produktifitas perikanan akibat rusaknya kawasan terumbu karang, 
berkurangnya air bersih terutama di kawasan pesisir akibat intrusi air laut, 
meningkatnya prevelensi penyakit bervektor nyamuk sebagai akibat 
berkembang-biaknya nyamuk lebih cepat terutama di kawasan lowland dan 
meningkatnya penyakit-penyakit diare da ISPA, menurunnya produktifitas 
pertanian (khususnya pangan) akibat iklim ekstrim
.
§Kenaikan suhu dan permukaan air laut 

Kenaikan suhu udara di Indonesia ditujukkan pada gambar-1. Secara global, 
prediksi kenaikan suhu udara pada 1990 sebesar 1,4-5,8C sampai tahun 
2100 sesuai proyeksi di atas maka akan terjadi kenaikan pemukaan air laut 
sebesar 9-88 cm.  Bukti kenaikan permukaan air laut telah terjadi di 
beberapa tempat (Gambar-3). Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 
melaporkan, 24 pulau Indonesia yang sudah terindetifikasi tenggelam, 
akibat dari kenaikan air laut. Dengan proyeksi yang sama (Berita Antara, 
2007-http://www.jogjamedianet.com), tahun 2050 wilayah Cengkareng 
akan terendam, termasuk Istana Negara. Lebih lanjut diuraikan bahwa, jika 
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tidak ada tindakan nyata maka tahun 2070, 50 persen dari 2,3 juta penduduk 
Jakarta Utara ternacam tidak lagi memiliki air minum akibat memburuknya 
kualitas air tanah karena instrusi air laut (Bumi Semakin Panas, KLH, 2010). 
Dari sumber yang sama menyebutkan bahwa pesisir yang rawan akan 
dampak kenaikan muka air laut antara lain, Pantai Utara Jawa (Jakarta, 
Semarang, Surabaya), Pantai timur Sumatera, Pantai selatan, timur, dan 
barat Kalimantan, Pantai barat Sulawesi, dan daerah rawa di Papua yang 
terletak di pantai barat dan selatan.

Gambar 4.30: Grafik Kecederungan Kenaikan Permukaan Laut di Beberapa Lokasi

Sumber : Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, Analisis dan Proyeksi Kenaikan Muka 
Air Laut dan Cuaca Ekstrim (2010)

Kenaikan suhu air laut akan berpengaruh pada rusaknya ekosistem laut, 
khususnya terumbu karang. Terumbu karang yang memegang peran ekologi 
sangat penting bagi produktifitas perikanan sangat rentan terhadap 
pemanasan air laut. Pemutihan dan kematian karang akan terjadi bila 

okenaikan suhu 2-3 C selama 2-3 minggu.  Dipekirakan 16 persen terumbu 
karang dunia mengalami kerusakan akibat kenaikan suhu air laut. Menurut 
Intergovernmental Panel on Climate Chang/IPCC (2007), diperkirakan 20-30   
persen spesies akan menghadapi resiko kepunahan akibat adanya 
pemansan global.
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Kenaikan permukaan air laut akan memberikan pengaruh pada penciutan 
lahan pertanian, terutama di kawasan pesisir yang memiliki topografi yang 
landai, kerusakan infrastruktur pertanian, dan peningkatan salinitas tanah 
dan air sehingga merusak tanaman. Potensi kehilangan luas lahan sawah 
akibat kenaikan tinggi muka air laut berkisar antara 113.000-146.000 ha, 
lahan kering areal tanaman pangan 16.600-32.000 ha, dan lahan kering areal 
perkebunan 7.000-9.000 ha. Dengan skenario ini, diperkirakan tahun 2050, 
bila tanpa upaya aksi adaptasi terhadap perubahan iklim secara nasional 
diperkirakan produksi tanaman pangan strategis akan menurun 20,3-27,1 
persen untuk padi, 13,6 persen untuk jagung, 12,4 persen untuk kedelai, dan 
7,6 persen untuk tebu. Potensi penurunan produksi padi tersebut terkait 
dengan berkurangnya lahan sawah di Jawa seluas 113.003-146.473 ha, di 
Sumatera Utara 1.314-1.345 ha, dan di Sulawesi 13.672-17.069 ha (Handoko 
dkk. 2008). Tingkat kerugian akibat penyusutan lahan sawah dalam bentuk 
produksi padi pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 4,3 juta ton GKG 
atau 2,7 juta ton beras (tabel-1). 

In

Tabel 4.31: Prediksi Dampak Kenaikan muka air laut terhadap penurunan 
luas baku lahan sawah dan produksi padi/beras hingga tahun 
2050

 Wilayah 
Luas baku 

sawah (ha) 

Penurunan 

lahan sawah 

(ha) 

Kerugian 

setara GKG 

(juta ton) 

Kerugian 

setara beras 

(juta ton) 

Jawa dan Bali 3.309.264 182.556 3,067 1,932 

Kalimantan 995.919 25.372 0,190 0,119 

Sumatera 2.340.642 317 0,038 0,024 

Sulawesi 892.256 79.701 0,956 0,602 

Nusatenggara 341.304 2.123 0,025 0,016 

Sumber:   Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap - Sektor Pertanian (2010)

§Curah hujan, Suhu Udara dan Badai Tropis

Variabilitas jumlah, distribusi curah hujan dan  permulaan musim hujan 
sangat menentukan musim tanam dan produksi pertanian. Tanaman padi 
yang sangat bergantung pada ketersedian air menjadi komoditas pertanian 
yang paling rentan terhadap perubahan  jumlah, distribusi curah hujan serta 
permulaan awal musim hujan. Kenyataannya, jumlah curah hujan dan awal 
musim hujan di Indonesia memiliki variasi antara wilayah. Boer dan Faqih 
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(2004)  melakukan analisis terhadap data curah hujan dari 210 stasiun dan 
membandingkan curah hujan rata-rata antara periode 1931-1960 dan 1961-
1990. Dalam kajian ini dilaporkan bahwa terdapat kecederungan penurunan 
curah hujan beberapa wilayah seperti Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, 
Sulawesi Selatan, and Nusa Tenggara, tetapi ada kecederungan kenaikan 
untuk wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi Utara. 

Potensi bahaya perubahan curah hujan di wilayah Sulawesi periode 2010-
2020 terdapat pada peningkatan curah hujan di bulan Desember dan 
Januari, terutama untuk daerah Sulawesi Bagian Utara. Perubahan 
temperatur secara umum mengikuti kecederungan global yaitu sekitar 0.8º 
C pada periode 2030-an dan 1,5 º C – 3º C pada periode 2080-an dengan 
variasi yang cukup kecil. Perubahan curah hujan menunjukkan pola yang 
sangat bervariasi dengan perbedaan yang cukup mencolok antara daerah 
Sulawesi Bagian Selatan dan Utara (ICCSR- Analisis dan Proyeksi Suhu dan 
Curah Hujan, 2010).

Kajian Naylor et al. (2007) memprediksi perubahan iklim berupa 
peningkatan peluang keterlambatan datangnya awal musim hujan sampai 
30 hari pada tahun 2050 terutama di Jawa dan Bali. Selain itu, perubahan 
intensitas dan distribusi curah hujan dapat menyebabkan banjir dan 
kekeringan. Konsorsium Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim 
(KP3I 2009) Badan Litbang Pertanian memprediksi bahwa perubahan iklim 
akibat El-Nino akan memperluas areal pertanaman yang terancam 
kekeringan. Secara nasional, areal pertanaman padi sawah yang terancam 
kekeringan meningkat dari 0,3-1,4 persen menjadi 3,1-7,8 persen, 
sementara areal yang mengalami puso akibat kekeringan meningkat dari 
0,04- 0,41 persen menjadi 0,04-1,87persen. Dalam periode 1991-2006, luas 
tanaman padi yang dilanda kekeringan berkisar antara 28.580-867.930 ha 
per tahun dan puso 4.614-192.331 ha (Direktorat Perlindungan Tanaman, 
2007). Kekeringan yang lebih luas terjadi pada tahun-tahun El Nino. Tim SNC 
(2009) mengidentifikasi luas rata-rata wilayah pertanaman padi yang 
mengalami kekeringan pada tahun El Nino periode 1989-2006 pada masing-
masing kabupaten. Wilayah yang terkena kekeringan lebih besar dari 2.000 
ha per kabupaten antara lain di Pantai Utara Jawa Barat, terutama 
Kabupaten Indramayu, sebagian Pantai Utara Nanggroe Aceh Darusalam, 
Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan 
Lombok. 
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Dampak kekeringan juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas tanaman 
perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, tebu, kopi, dan tebu. Dampak 
kekeringan pada kelapa sawit sangat nyata menurunkan produksi tandan 
sawit. Apabila kelapa sawit mengalami defisit air 200-300 mm/tahun maka 
produksi tandan buah segar (TBS) menurun sebesar 21-32 persen dan 
penurunan produksi TBS mencapai 60 persen jika defisit air terus berlanjut 
sampai lebih besar dari 500  mm/tahun. 

Sementara itu, La-Nina menyebabkan peningkatan luas areal pertanaman 
yang rawan banjir dari 0,75-2,68 persen menjadi 0,97-2,99 persen, dan areal  
pertanaman yang mengalami puso akibat banjir meningkat dari 0,24-0,73 
persen menjadi 8,7-13,8 persen. Secara agregat, perubahan iklim berpotensi 
meningkatkan penurunan produksi nasional dari 2,45-5,0 persen menjadi 
lebih dari 10 persen (Naylor dkk., 2007)

Gambar 4.31: Luas Kerusakan Sawah Akibat Kekeringan dan Banjir

Sumber : : Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap - Sektor Pertanian (2010)
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Variabilitas jumlah dan distribusi curah hujan juga berpengaruh pada 
frekuensi dan amplitudo kejadian banjir. Walaupun pertanian memerlukan 
pengairan tetapi banjir atau kelebihan air akan tetap menggangu kuantitas 
dan kualitas hasil pertanian, dapat menimbulkan masalah berupa serangan 
hama keong emas pada tanaman padi Wiyono (2009). Ketergenangan sawah 
yang berlebihan akan menyebabkan gagal panen. Luas sawah rawan banjir di 
Jawa mencapai 1.084.217 ha dan yang sangat rawan 162.622 ha, sedangkan 
di Sumatera 267.178 ha, 124.465 ha di antaranya terdapat di Sumatera 
Selatan dan 50.606 ha di Jambi. Berdasarkan laporan Ditlin Tanaman Pangan 
(2007), luas wilayah yang terkena dampak banjir selama 16 tahun (1991-
2006) di Indonesia berfluktuasi dengan rata-rata luas kerusakan lahan 
37.977-32.826 ha, dan yang mengalami puso 5.707-138.227 ha. 

Dampak terhadap produksi hasil pertanian sangat nyata. pada tanaman 
kacang-kacangan penurunan curah hujan 10 – 40 persen dari kondisi normal 
dapat menurunkan produksi sebesar 2,5-15 persen. Data lainnya 
menunjukkan el nino yang terjadi pada tahun 1997 dan 2003 menyebabkan 
menurunnya hasil padi sebesar 2-3persen. Hasil penelitian Boer dan Subbiah 
(2005) melaporkan bahwa sejak tahun 1844 hingga 2009 masing-masing 
telah terjadi 47 dan 38 kali peristiwa El-Nino dan La-Nina yang menimbulkan 
kekeringan dan banjir serta gangguan terhadap produksi padi nasional.

 Penurunan tersebut dapat menjadi lebih ekstrem apabila El Nino dibarengi 
dengan peningkatan suhu udara. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya 
peningkatan transpirasi yang selanjutnya menurunkan produktivitas 
tanaman pangan (Las, 2007), meningkatkan konsumsi air, mempercepat 
pematangan buah/biji, menurunkan mutu hasil dan berkembangnya 
berbagai hama penyakit. Tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan 
produki padi sekitar 2,81-29 persen terutama di wilayah Sumbar, Kalteng, 
Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel (Susandi, dkk., 2008). Putra dan Indradewa 
(2011) juga mengkonfirmasi bahwa peningkatan suhu udara di atmosfer 

osebesar 5 C akan diikuti oleh penurunan produksi jagung sebesar 40 persen 
odan kedelai sebesar 10- 30 persen. Sementara itu, peningkatan suhu 1-3 C 

dari kondisi saat ini menurunkan hasil padi sebesar 6,1-40,2 persen.

Penurunan hasil pertanian dapat mencapai lebih dari 20 persen apabila suhu 
onaik melebihi 4 C (Tschirley, 2007). Dengan menggunakan model simulasi 

tanaman, John Sheehy (IRRI, 2007) menyatakan kenaikan hasil akibat 
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kenaikan konsentrasi CO2 75 ppm adalah 0,5 ton/ha dan penurunan hasil 
akibat kenaikan suhu 1°C adalah 0,6 ton/ha. Menurut Peng et al. (2004), 
setiap kenaikan suhu minimum sebesar 1°C akan menurunkan hasil tanaman 
padi sebesar 10 persen.

Irawan (2002) memperkirakan dampak perubahan iklim, dalam hal 
penurunan curah hujan dan kenaikan temperatur, pada produksi tanaman di 
Indonesia. Dia menyimpulkan bahwa di masa depan, peristiwa El Nino 
(penurunan curah hujan) akan menjadi anomali iklim yang lebih serius 
daripada La Nina (peningkatan curah hujan), karena yang meningkatkan 
frekuensi, durasi dan besarnya. Peristiwa El Nino yang terjadi dari 1968 - 
2000 (tujuh peristiwa ), rata-rata, menyebabkan kerugian produksi pangan 
3,06 persen, sedangkan La Nina (lima peristiwa) menghasilkan peningkatan 
produksi pangan dari 0,64 persen di tingkat nasional. Empat provinsi 
mengalami penurunan yang signifikan dalam produksi pangan dengan 
kerugian produksi sebesar 5,4 persen menjadi 12,5 persen selama peristiwa 
El Nino, yaitu provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur dan 
Irian Jaya. Lima provinsi lain dengan produksi pangan sangat sensitif 
terhadap peristiwa El Nino dengan kerugian produksi 3,2-4,9 persen adalah 
Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian penelitian di atas, disimpulkan bahwa 
perubahan iklim memberikan dampak negatif yang nyata pada sektor 
pertanian di Indonesia dan akan menggangu ketersedian pangan nasional. 
Walaupun dampak yang ditimbulkan bervariasi berdasarkan wilayah tetapi 
dampak negatif ini cederung menjadi lebih besar seiring dengan waktu bila 
tanpa upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Reseliensi 
terhadap dampak perubahan iklim ini sangat bergantung pada kondisi 
geografi dan sosial budaya masayakat. Wilayah yang memiliki topografi 
landai akan memiliki kerentanan lebih besar dibandingkan wilayah 
bertofografi curam; masyarakat yang memiliki penngetahuan dan kesadaran 
terhadap fenomena perubahan iklim lebih mudah melakukan antisipatif 
terhadap dampak perubahan iklim tersebut.

3. Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan normatif dalam mengurangi ketidak-teraturan dan dampak 
perubahan iklim dilakukan dengan kegiatan mitigasi dan adapatasi. Mitigasi 
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diarahkan untuk menekan laju peningkatan emisi GRK. Karbondioksida CO  2

yang merupakan GRK yang menjadi kontributor terbesar dengan proporsi 76 
persen menjadi sasaran utama dalam target pengurangan GRK.  Adaptasi 
dilakukan melalui peningkatan pemahaman terhadap dampak perubahan 
iklim dan peningkatan kemampuan dan reseliensi terhadap dampak-
dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terebut.

§ Mitigasi

Mitigasi memang masih difokuskan pada reduksi emisi CO . Pada tingkatan 2

global, sesuai Protokol Kyoto, emisi CO harus direduksi hingga 5 persen dari 2 

tahun 1990 pada periode 2008 – 2012. Bagi Indonesia, Protokol Kyoto ini 
sudah diratifikasi berdasakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. 
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh telah dijabarkan melalui Perpres 
Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK dan Perpres No. 
71/2011 tentang GHG Inventory dan MRV untuk menurunkan emisi gas 
rumah kaca pada tahun 2020  sebesar 67  persen dari kehutanan dan lahan 
gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pengurangan emisi 
CO  dalam rangka mereduksi dampak perubahan iklim adalah sbb:2

?Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun dan 
menerapkan SOP  Clear Development Mechanism dalam kerangka 
kebijakan pembangunan ekonomi pada seluruh sektor (utamanya 
sektor transportasi, industri dan energi),

?Meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh pihak yang 
berpotensi menghasilkan CO  untuk dapat bertindak dan 2

berkatifitas berdasarkan prinsip Clear Development Mechanism,
?Pemerintah (Daerah) membangun mekanisme pelibatan 

masyarakat dalam menggunakan produk dan fasilitas yang ramah-
lingkungan dan memelihara ruang-ruang terbuka hijau dan ruang-
ruang yang berfungsi konservasi,

?Memberlakukan sistem environmental tax atau payment ecosystem 
services bagi unit usaha dan industri yang menghasilkan gas CO ,2

?Pemerintah (Daerah) mempertahankan dalam bentuk regulasi 
fungsi ekologis habitat-habitat penting seperti kawasan hutan 
(mengendalikan kebakaran dan konversi lahan), lahan gambut 
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(mengendalikan kebakaran) dan terumbu karang (mengendalikan 
kerusakan karang dan pencemaran perairan) untuk bisa menyerap 
CO  secara maksimal.2

§ Adaptasi

Uraian di atas mengarahkan pada kesimpulan bahwa dampak perubahan 
iklim pada sektor pertanian sudah dirasakan berupa peningkatan jumlah 
curah hujan pada musim hujan pada wilayah tertentu, peningkatan lama 
kekeringan pada musim kemarau, serta kecederungan pergeseran musim 
(hujan dan kemarau). Pada wilayah tertentu di Indonesia, anomali curah 
hujan ini akan diperparah dengan terjadinya La nila dan El nino. Akibatnya, 
produksi pertanian khususnya tanaman pangan mengalami gangguan. 
Berikut ini rekomendasi adapatasi pada sektor pertanian adalah sebai 
berikut;

?Menata dan memetakan kembali lahan pertanian yang berada pada 
wilayah lowland di kawasan pesisir yang rentan terhadap gangguan 
banjir pasang (rob) untuk dievaluasi produktifitasnya,

?Melakukan riset dan pengembangan untuk menemukan varietas 
tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) yang toleran terhadap 
stres lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan 
(banjir), dan salinitas yang relatif tahan terhadap gangguan 
genangan air berlebihan dan kekeringan,

?Merevitalisasi sistem pengairan yang meliputi pengembangan 
teknologi reservoir air (dam, embung dan parit), efisiensi 
penggunaan air seperti irigasi tetes pada musim kemarau dan panen 
air pada musim hujan serta perbaikan jaringan irigasi,

?Melakukan pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan 
tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman,

?Pengembangan sistem perlindungan usahatani dari kegagalan 
akibat perubahan iklim atau crop weather insurance. Iuran asuransi 
ini dapat dipungut dari dana tanggung-jawab sosial perusahan 
(coorporate social reponsibility),

?Menata dan merevitalisasi kelembagaan-kelembagaan yang 
berfungsi memperbaiki penyebaran dan tukar menukar informasi 
antarpetani, akses permodalan usaha dan pendampingan petani,

?Memperbaiki manajemen sistem pemantauan, pengumulan dan 
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penyebaran data dan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur 
iklim.
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PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN 
KAWASAN TIMUR INDONESIA

5



A. Masalah dan Tantangan Pembangunan 
     Pertambangan di KTI

Background Study  
RPJMN 2015 -2019 Sektor Energi dan Pertambangan

Hanan Nugroho
Kedeputian Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup BAPPENAS

1. Pengantar

Makalah ini berisikan laporan awal dari pekerjaan penyiapan latar belakang 
(back ground study) yang dilakukan di Kedeputian Sunberdaya Alam dan 
Lingkungan Hidup BAPPENAS, yang akan digunakan sebagai bahan untuk 
mendukung pembuatan naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019.  Hal-hal yang terkandung dalam makalah ini 
masih bersifat sementara, belum bersifat rinci, dan akan dikembangkan 
seiring dengan kemajuan pekerjaan yang dilakukan.

Untuk kebutuhan Semiloka, makalah yang disampaikan ini diorganisasikan 
dalam 3 bagian.  Bagian Pertama berisi hal-hal utama yang telah dicapai 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertama dan Kedua (2004-
2009 dan 2010-2014). Bagian Kedua adalah Arah Kebijakan, sedangkan 
Bagian Ketiga berisi Tantangan yang dihadapi.

2. Capaian RPJMN I dan RPJMN II

Hal-hal yang dicapai dalam RPJMN I dan RPJMN II diuraikan ke dalam 2 
bagian: bidang Energi, dan bidang Minera/Pertambangan.

§Energi

?Hal-hal utama yang disorot dalam bidang energi adalah perkembangan 
bauran energi dan sumber-sumber energi, secara lebih spesifik adalah 
minyak bumi, gas bumi, batubara dan energi terbarukan. 
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Untuk minyak bumi, dalam era RPJMN I dan RPJMN II ditemukan beberapa 
hal/kemajuan sebagai berikut:

?Produksi minyak pada RPJMN II menurun dibandingkan RPJMN I
?Produksi gas dan batubara sejak RPJMN I sampai RPJMN II meningkat
?Secara total produksi sumber daya energi minyak, gas, dan batubara 

sejak RPJMN I meningkat.

Secara lebih jelas gambaran perkembangan tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

Gambar 5.1: Produksi minyak bumi, gas bumi, dan batubara 
(2004-2012, BOE)

?Berdasarkan perkembangan produksi pada ketiga sumber energi utama, 
maka telah terjadi pula perubahan dalam bauran energi primer nasional.  
Perubahan bauran energi nasional selama RPJMN I – RPJMN II, 
khususnya pangsa untuk ketiga sumber energi tersebut, dapat 
diringkaskan sebagai berikut:  
?Pangsa minyak bumi pada awal RPJMN I sebesar 42,3 persen 

menurun menjadi 38,2 persen pada awal RPJMN II.
?Pangsa gas bumi pada awal RPJMN I sebesar 16,4 persen meningkat 

menjadi 18,9 persen pada awal RPJMN II.
?Pangsa batubara pada awal RPJMN I sebesar 14,9 persen meningkat 
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menjadi 19,7 persen pada awal RPJMN II.
?Untuk energi final, pangsa BBM sebagai energi final menurun dari 39 

persen di awal RPJMN I menjadi 34 persen di awal RPJMN II  

Sementara itu, capaian produksi BBM, LPG (liquefied petroleum gas), dan 
BBN (bahan bakar nabati) selama RPJMN I dan RPJMN II, khususnya untuk 
periode (2004-2012), dapat diringkaskan sebagai berikut:

?Produksi BBM sejak RPJMN I cenderung menurun
?Produksi LPG sejak program konversi mitan ke LPG 3 Kg meningkat.

Untuk mengurangi ketergantungan pada BBM, selain melakukan substitusi 
BBM dengan bahan bakar gas (BBG), pemerintah juga mendorong 
penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN). Produksi BBN pada akhir periode 
RPJMN I baru mencapai 189,6 ribu kiloliter. Pada tahun 2012 produksi BBN 
sudah mencapai 2,2 juta kiloliter. Sementara itu, mandatory penggunaan 
BBN telah dinaikkan dari 5 persen menjadi 10 persen melalui Permen ESDM 
No. 25/3013.

Capaian Produksi BBM, LPG, dan BBN selama RPJMN I dan RPJMN II, 
khususnya untuk periode (2004-2012), ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 5.2: Perkembangan Produksi BBM dan LPG

Di bidang kelistrikan, rasio elektrifikasi nasional meningkat dari 62 persen di 
awal RPJMN I menjadi 67.15 di awal RPJMN II. Sampai triwulan III 2013, rasio 
elektrifikasi telah mencapai 80.16 persen. Kapasitas pembangkit meningkat 
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dari 27 GW di awal RPJMN I menjadi 46 GW di tahun 2013 dengan pangsa 
konsumsi BBM dalam pembangkitan tenaga listrik menurun dari 39 persen 
(2004) menjadi 12,7 persen (triwulan 2013). Tabel 3 memperlihatkan 
perkembangan yang terjadi pada sektor ketenagalistrikan.

Sektor transportasi masih merupakan pengguna BBM yang terbesar.  
Sebagai bahan bakar, BBM masih merupakan sumber yang sangat dominan 
di sektor transportasi, dengan pangsa sekitar 99 persen.  Pertumbuhan 
pemakaian BBM di sektor transportasi juga termasuk yang tertinggi, dengan 
pertumbuhan sekitar 8 persen per tahun.  Dominannya penggunaan BBM di 
sektor transportasi tersebut telah mendorong upaya-upaya untuk 
mengembangkan pemakaian gas untuk transportasi, walaupun sejauh ini 
perkembangannya belum menggembirakan.

Perkembangan yang terjadi di bidang konservasi/efisiensi energi dapat 
diringkaskan sebagai berikut: 

?Intensitas konsumsi sektor rumah tangga mengalami penurunan 
dari 5,69 SBM per rumah tangga di awal RPJMN I menjadi 5,31 SBM 
per rumah tangga di tahun 2011.

?Intensitas konsumsi energi sektor industri dan komersial  
mengalami penurunan sampai tahun 2008/2009 yang kemudian 
meningkat sampai tahun 2011.

Di bidang konservasi energi pula, dalam tahun 2009 telah diterbitkan PP No. 
70/2009 Tentang Konservasi Energi dan Pendirian Pusat Konservasi Energi.  
Selain itu, dalam era RPJMN I dan RPJMN II telah dilakukan beberapa upaya 
berupa peningkatan kesadaran publik untuk melakukan penghematan 
energi; audit energi pada industri dan bangunan; serta penghargaan 
efisiensi energi, lomba hemat energi, dan labelisasi tanda hemat energi.

§Sumber Daya Mineral & Pertambangan

Di bidang Sumber Daya Mineral Pertambangan, tercatat beberapa hal 
mengenai produksi pertambangan sebagai berikut:
?Produksi mineral berupa bijih nikel, bauksit, bijih besi, dan Fe Ni 

meningkat. Peningkatan produksi dalam RPJMN II lebih besar 
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dibandingkan dengan RPJMN I.
?Produksi Ni Mate relatif stabil antara 70-80 ribu ton. Sementara, 

produksi timah menurun sejak 2007 sampai 2011 dan meningkat 
kembali pada tahun 2012.

?Produksi logam tembaga dan emas menurun sejak tahun 2004: 
produksi logam tembaga pada tahun 2004 sebesar 840,3 ribu ton 
menurun menjadi 447,5 ribu ton pada tahun 2012; sementara itu 
produksi logam emas pada tahun 2004 sebesar 92,9 ton menurun 
menjadi 75,0 ton pada tahun 2012.

Pekerjaan besar yang dilakukan dalam RPJMN II adalah pelaksanaan amanat 
Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Beberapa hal yang dilakukan adalah:

?Renegosiasi pasal-pasal dalam Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian 
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara 
pemerintah dan pelaku usaha pertambangan.

?Rekonsiliasi nasional Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang 
digunakan sebagai basis data dalam implementasi kebijakan 
pertambangan

?Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) pulau Sulawesi melalui 
Keputusan Menteri ESDM No. 2737/2013, sedangkan WP 6 pulau 
lainnya belum ditetapkan. 

3. Arah Kebijakan Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam era RPJMN I, arah kebijakan pembangunan di bidang energi adalah 
untuk memenuhi kebutuhan energi dengan jumlah yang memadai serta 
memperbesar akses energi bagi masyarakat melalui. Kebijakan tersebut 
diterapkan melalui upaya-upaya intensifikasi pencarian sumber energi, 
penentuan harga energi, diversifikasi energi, konservasi energi, dan 
perbaikan bauran energi.  Salah satu hal penting yang dicapai adalah 
penyempurnaan regulasi di bidang energi dan Undang-Undang No. 30/2007 
Tentang Energi. 

Dalam periode RPJMN II, arah kebijakan pembangunan di bidang energi 
adalah meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, dengan upaya-
upaya yang berfokus pada menjamin keamanan pasokan energi, 
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mengurangi ketergantungan terhadap minyak, meningkatkan produktivitas 
pemanfaatan energi, dan pemerataan penyediaan energi. Kegiatan-kegiatan 
yang menandai kebijakan tersebut di antaranya adalah konversi BBM ke BBG 
(bahan bakar gas) untuk rumah tangga dan transportasi, serta peningkatan 
pemanfaatan energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

Di subsektor pertambangan, arah kebijakan pembangunan dalam RPJMN I 
adalah meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi, meningkatkan usaha 
pertambangan skala kecil, meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai 
tambah, menerapkan good mining practice; dan mengevaluasi 
kebijakan/peraturan yang tidak sesuai.  Salah satu hal penting yang dicapai 
dalam periode ini adalah penyelesaian UU No. 4/2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Dalam kurun RPJMN II, arah kebijakan pembangunan yang ditempuh adalah 
meningkatkan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan 
batubara, dan mengurangi dampak negatif  kegiatan pertambangan dan 
bencana geologi. Hal penting yang telah dilakukan antara lain perubahan 
rezim kontrak ke perijinan renegosiasi kontrak, peningkatan nilai 
tambah/hilirisasi, penyusunan Wilayah Pertambangan, dan pengelolaan 
pertambangan secara ramah lingkungan. 

4.  Tantangan

Dalam era RPJMN III (2015-2019), berdasarkan perkembangan yang telah 
terjadi dalam kurun RPJMN I dan II, akan ditemui sejumlah tantangan.  
Tantangan tersebut perlu diantisipasi dan disiapkan langkah-langkah atau 
tindak lanjut untuk mengatasinya.

Di bidang energi, tantangan serta langkah tindak lanjut yang disiapkan 
ditunjukkan dalam Tabel 1.  Sementara, tantangan serta langkah tindak 
lanjut yang disiapkan untuk bidang pertambangan/sumberdaya mineral 
dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.

261P3KM  UNHAS

Pembangunan Pertambangan KTI



Tabel 5.1: Tantangan di Bidang Pengembangan Energi

Tabel 5.2: Tantangan di Bidang Pengembangan Pertambangan
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Pembangunan Infrastruktur untuk  Menjaga 
Momentum dan Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi Pulau Sulawesi

1. Overview Kondisi Pertambangan

Secara umum, peran sektor pertambangan terhadap perekonomian Pulau 
Sulawesi masih relatif kecil dengan laju pertumbuhan yang rendah. 
Meskipun Pulau Sulawesi dikenal sebagai wilayah yang memiliki berbagai 
jenis tambang potensial, namun sektor pertambangan hanya menyumbang 
sekitar 6,19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau 
Sulawesi pada tahun 2011, lebih rendah dari angka Nasional 7,68 persen. 
Dalam lima tahun terakhir, sektor pertambangan di Pulau Sulawesi juga 
hanya bertumbuh rata-rata 5,49 persen per tahun, lebih rendah dibanding 
rata-rata pertumbuhan ekonomi (7,78%/tahun). Tingkat penyerapan tenaga 
kerja juga tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 2,6 persen dari seluruh 
angkatan kerja yang bekerja (diolah dari BPS).

Tabel 5.3: Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB   
masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi, 2011

No. Provinsi
PDRB 

(Harga Konstan)

PDRB Sektor Pertambangan

dan Penggalian

(Harga Konstan)

Kontribusi Sektor

Pertambangan

Terhadap PDRB

1. Sulawesi Utara 19,728,832,882,768 994,415,630,000 5.04

2. Sulawesi Tengah 19,239,945,000,000 1,098,847,000,000 5.71

3. Sulawesi Selatan 55,116,919,800,000 4,170,850,000,000 7.57

4. Sulawesi Tenggara 12,661,425,405,200 774,679,220,000 6.12

5. Gorontalo 3,141,469,855,376 35,388,000,000 1.13

6. Sulawesi Barat 5,238,192,107,909 49,107,150,000 0.94

Pulau Sulawesi 115,126,785,051,253 7,123,287,000,000 6.19

Sumber: diolah dari BPS

Meskipun secara regional (Pulau Sulawesi), sektor pertambangan 
menunjukkan pertumbuhan yang rendah, namun di beberapa provinsi, 
sektor pertambangan bertumbuh relatif lebih cepat dibanding 
pertumbuhan ekonominya. Dalam lima tahun terakhir, seluruh provinsi di 
Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang hampir 
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setara (berada dikisaran 7,24% - 9,57%), namun pertumbuhan sektor 
pertambangan menunjukkan disparitas yang cukup tajam antar provinsi. 
Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan sektor pertambangan tertinggi, 
yaitu rata-rata 27,93 persen per tahun selama periode 2007-2011, kemudian 
disusul Sulawesi Barat (rata-rata 24,0%/tahun), dan Sulawesi Tenggara (rata-
rata 12,81%/tahun). Sebaliknya, Sulawesi Selatan hanya memperlihatkan 
pertumbuhan rata-rata 1,73 persen per tahun, yang merupakan tingkat 
pertumbuhan terendah. Meski demikian, Sulawesi Selatan menyumbang 
lebih dari setengah (sekitar 58% pada tahun 2011) dari seluruh nilai tambah 
yang dihasilkan oleh sektor pertambangan di Pulau Sulawesi. Jika 
kecenderungan ini terus berlanjut, maka sedikitnya menimbulkan tiga 
implikasi: (1) secara domestik, kontribusi sektor pertambangan terhadap 
perekonomian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara akan 
semakin signifikan; (2) secara regional, dominasi Sulawesi Selatan dalam 
penciptaan nilai tambah sektor pertambangan di Pulau Sulawesi akan 
semakin melemah, dan sebaliknya, peran Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat 
dan Sulawesi Tenggara akan semakin menguat; dan (3) perlambatan 
pertumbuhan sektor pertambangan di Sulawesi Selatan akan berdampak 
terhadap menurunnya kinerja sektor pertambangan secara regional.

Gambar 5.3: Komparasi rata-rata pertumbuhan ekonomi dan   
pertumbuhan sektor pertambangan menurut provinsi di 
Pulau Sulawesi, 2007-2011
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Pulau Sulawesi memiliki berbagai jenis tambang, baik logam maupun non-
logam, yang sangat potensial dan tersebar di berbagai wilayah di Pulau 
Sulawesi.  Nikel merupakan jenis tambang yang sangat dominan dan 
mencakup wilayah yang cukup luas (sekitar 850.000 Ha, termasuk yang 
berada di kawasan hutan lindung) yang menyebar di wilayah Sulawesi 
Selatan (Sorowako, Kabupaten Luwu Timur), Sulawesi Tenggara (Pomalaa, 
Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe), dan Sulawesi Tengah 
(Kabupaten Morowali dan Banggai). Menurut data Kementerian Energi dan 
Sumberdaya Mineral, cadangan nikel yang terdapat di wilayah ini sekitar 50 
persen dari total cadangan nikel Indonesia, dan selebihnya terdapat di 
Maluku dan Papua. Pada tahun 2011, Pulau Sulawesi memproduksi bijih 
nikel sebesar … juta ton atau menyumbang sekitar … persen terhadap total 
produksi Nasional (33 juta ton). Sedangkan utuk nikel ferro, hanya dihasilkan 
di Pulau Sulawesi, atau dengan kata lain, Pulau Sulawesi menyumbang 100 
persen terhadap total produksi Nasional (sekitar 19,7 ribu ton). Besarnya 
potensi nikel di Pulau Sulawesi menjadi alasan kuat mengapa dalam 
kerangka Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesa (MP3EI), pertambangan dan pengolahan nikel ditempatkan 
sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama di Pulau Sulawesi (Koridor IV). 

PT. Vale Indonesia (dulu PT. Inco) dan PT. Aneka Tambang merupakan dua 
perusahaan besar yang melakukan eksploitasi tambang nikel di Pulau 
Sulawesi. PT. Vale beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara 
dan Sulawesi Tengah di bawah perjanjian kontrak karya dengan pemerintah 
Indonesia untuk mengeksplorasi, menambang, mengolah dan memproduksi 
nikel dengan luas area operasi mencapai 190.513 Ha. Sedangkan PT. Aneka 
Tambang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara dengan luas area 
eksploitasi mencapai 6.128 Ha. Kedua perusahaan tersebut sudah 
beroperasi selama hampir setengah abad (berdiri sejak tahun 1968) dan 
merupakan perusahaan nikel terbesar di Indonesia. Sesuai dengan 
perjanjian kontrak karya, PT. Vale masih akan beroperasi hingga Desember 
2025 dan PT. Aneka Tambang hingga 2028-2030. Selain kedua perusahaan 
besar tersebut, puluhan perusahaan nikel skala menengah-kecil juga 
beroperasi di tiga provinsi tersebut. Sebagian diantaranya sudah 
berproduksi, sebagian lainnya masih tahap eksplorasi.

Meskipun saat ini produksi nikel PT. Vale dan PT. Aneka Tambang cenderung 
fluktuatif, namun diperkirakan volume produksi di tahun-tahun mendatang 
akan terus meningkat seiring dengan rencana pembangunan pabrik 
pengolahan dan pemurnian (smelter) baru oleh kedua perusahaan. PT Vale 
akan menginvestasikan US$ 2 miliar untuk pembangunan smelter baru di 
Sorowako, sehingga sampai dengan tahun 2018, PT. Vale akan 
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mengoperasikan sedikitnya lima smelter. Pada saat itu, produksi nikel PT. 
Vale diperkirakan akan bisa mencapai 120.000 ton per tahun dan tetap 
menempatkan PT. Vale sebagai produsen utama nikel di Indonesia.  
Bersamaan dengan itu, PT. Aneka Tambang juga terus menambah pabrik 
smelter-nya, salah satunya di Halmaherah, Maluku Utara dengan nilai 
investasi US$ 1 miliar.

Tabel  5.4: Jumlah perusahaan nikel skala kecil dan menengah pemegang           

IUP di Pulau Sulawesi, 2012

No. Provinsi Kabupaten Jenis/Tahapan

Kegiatan

Jumlah Perusahaan Kecil dan

Menengah (Pemegang IUP)

1.
Sulawesi 

Selatan
Luwu Timur

Eksplorasi 8

Operasi 

Produksi

4

2.
Sulawesi 

Tenggara

Konawe

Eksplorasi 34

Operasi 

Produksi

12

Konawe

Utara

Eksplorasi 35

Operasi 

Produksi

33

Konawe

Selatan

Eksplorasi 17

Operasi 

Produksi

12

Kolaka

Eksplorasi 5

Operasi 

Produksi

26

Kolaka Utara

Eksplorasi 23

Operasi 

Produksi

21

3.
Sulawesi 

Tengah
Morowali

Eksplorasi 60

Operasi 

Produksi

17

Sumber: Dinas Pertambangan, masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi
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No. Nama Perusahaan Jenis Tambang Produksi Lokasi

1. PT. VALE Nikel (Matte) 6.690 metrik ton Luwu Timur (Sulsel)

Kolaka Utara (Sultra)

Morowali (Sulteng)

2. PT. Aneka Tambang Nikel (Ferro) 19.690 ton Kolaka Utara (Sultra)

Konawe Utara (Sultra)Bijih Nikel 7,96 juta wet metric 

ton (WMT)

3. PT. Energy Equity Epic Sengkang Gas Alam 1.300 MMscf Wajo (Sulsel)

4. PT. Donggi Senoro LNG Gas Alam Banggai (Sulteng)

5. PT. Anugerah Sakti Utama Bijih Nikel 1,47 juta WMT Banggai (Sulteng)

6. PT. Pantas Indo Mining Bijih Nikel 13.250 WMT Banggai (Sulteng)

7. PT. Safari Utama Batubara 24.000 ton Pangkep (Sulsel)

8. PT. Batara Abdi Perkasa Silika, dll. (bahan

baku semen)

78.000 ton Pangkep (Sulsel)

9. PT. Meares Soputan Mining Emas 2,43 ton Minahasa Utara (Sulut)

10. PT. Tambang Tondano Nusajaya Emas 1,33 ton Minahasa Utara (Sulut)

11. PT. Panca Logam Makmur Emas 360,5 Kg Bombana (Sultra)

12. PT. Tiran Indonesia Emas 55 Kg Bombana (Sultra)

13 PT. Sultra Utama Nikel (SUN) Emas 35 Kg Bombana (Sultra)

14. PT. Mulia Tanjong Bijih Nikel 2,04 juta WMT Morowali (Sulteng)

15. PT.  Tri Daya Jaya Bijih Nikel 1,92 juta WMT Morowali (Sulteng)

16. PT. Ang and Fang Bijih Nikel 1,2 juta WMT Morowali (Sulteng)

17. KUD Nomontang Emas 30 Kg Bolaang Mangondow

Timur (Sulut)

18. Bolaang Mangondow

Timur (Sulut)

Tabel 5.5: Nama-nama perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau 
                  Sulawesi (sampel)

Sumber: Diolah dari data primer

Perusahaan nikel skala besar pada umumnya telah memiliki pabrik smelter 
sehingga dapat menghasilkan jenis nikel matte dan ferro dan kemudian 
menjualnya ke pasar internasional. Ini sebagai dampak dari diterbitkannya 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara, dimana seluruh perusahaan pertambangan mineral dilarang 
mengekspor hasil tambang mineral dalam bentuk mentah dan diwajibkan 
untuk memurnikan hasil tambangnya di dalam negeri paling lambat tahun 
2014 mendatang. Sebagian besar perusahaan nikel skala menengah hanya 
mampu menghasilkan jenis nikel ore (bijih nikel) dan menjualnya ke pabrik-
pabrik smelter di dalam negeri. Saat ini sedikitnya terdapat dua unit pabrik 
smelter nikel skala besar di Indonesia, yaitu PT. Vale dan PT. Aneka Tambang, 
serta beberapa unit lainnya sedang dibangun di Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan perusahaan nikel skala kecil dan 
menengah tidak melakukan kegiatan pengolahan tetapi langsung 
menjualnya dalam bentuk bahan mentah. Dari tiga perusahaan 
pertambangan nikel yang di survei di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 
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seluruhnya menjual dan mengekspor hasil produksinya ke Cina (PT. Ping 
Siang) dalam bentuk bahan mentah. 

Selain nikel, jenis tambang lainnya yang juga cukup potensial di Pulau 
Sulawesi, antara lain, minyak dan gas alam serta emas. Saat ini, eksploitasi 
minyak bumi oleh PT. Pertamina dan PT. Medco telah berlangsung di 
Banggai, Sulawesi Tengah dengan volume produksi rata-rata 9 juta barel per 
tahun. Sedangkan kegiatan eksploitasi gas alam oleh PT. Energi Equity Epic 
Sengkang (PT. EEES) juga sedang berlangsung di Wajo, Sulawesi Selatan 
dengan volume produksi rata-rata 1.300 MMscf per tahun. PT. EEES sudah 
beroperasi sejak tahun 1997 dan telah memperpanjang izin usahanya hingga 
tahun 2025. Saat ini, PT. EEES sementara melakukan tahapan eksplorasi 
untuk tiga sumur gas baru di lokasi yang sama. PT. Sigma juga sementara 
melakukan tahapan eksplorasi migas pada Blok Enrekang, Sulawesi Selatan. 
Untuk tambang emas, saat ini kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tengah 
berlangsung di berbagai wilayah di Pulau Sulawesi, seperti di Minahasa 
Utara (Sulawesi Utara), Bombana (Sulawesi Tenggara), dan Bone Bolango 
(Gorontalo).

Tabel 5.6: Jenis tambang logam dan non-logam di Pulau Sulawesi, 2011

No.
Jenis

Tambang
Lokasi Volume Potensi Type

1. Nikel Luwu Timur (Sulsel) 180 juta WMT Terukur

Kolaka Utara (Sultra)
97 miliar ton WMT Terukur

Konawe Utara (Sultra)

Morowali (Sulteng) 8 juta WMT Terukur

Banggai (Sulteng) 17,6 juta WMT Indikasi

2. Minyak bumi Bolaang Mangondow

(Sulut)

638,4 juta barel Spekulasi

Banggai (Sulteng) … juta barel Terukur

Morowali (Sulteng) 106,6 juta barel Indikasi

3. Gas Alam Wajo (Sulsel) 800 miliar BSCF Terukur

Banggai (Sulteng) 5,6 triliun TCF Terukur

4. Emas Minahasa Utara (Sulut) 19 juta WMT Terukur

Minahasa Tenggara (Sulut) 12,25 juta WMT Indikasi

Bombana (Sultra) 1,9 ton WMT Terukur

Bone Bolango (Gorontalo) 292 juta WMT Terukur

Luwu (Sulsel) 1,67 juta WMT Indikasi

5. Perak Bolaang Mangondow

(Sulut)

13,0 juta WMT Terukur

Minahasa Utara (Sulut) 14,8 juta WMT Terukur

6. Biji besi Kep. Sangihe (Sulut) 920 ribu MWT Terukur

Banggai (Sulteng) 14 juta WMT Terukur

7. Marmer Maros (Sulsel) 260 M3 Terukur

Pangkep (Sulsel) 3.179 M3 Terukur

Sumber: Dinas Pertambangan masing-masing provinsi dan/atau kabupaten
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Salah satu perusahaan LNG terbesar di Indonesia yang beroperasi di Pulau 
Sulawesi adalah PT. Donggi-Senoro LNG. Perusahaan ini merupakan proyek 
LNG pertama di Indonesia yang mengadopsi model pengembangan hulu dan 
hilir yang terpisah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan model ini, PT. Donggi-Senoro 
LNG bertindak sebagai kontraktor hilir dan bertanggung jawab hanya untuk 
pengolahan gas alam menjadi LNG, serta pemasaran untuk pembeli LNG 
internasional. Secara Nasional, perusahaan LNG ini merupakan proyek 
keempat setelah Arun, Bontang, dan Tangguh. Perusahaan ini memiliki 
kapasitas produksi sekitar 2 juta ton per tahun dan dijadwalkan berproduksi 
dan melakukan pengiriman kapal LNG pertama pada tahun  2014.

Ke depan, sektor pertambangan diperkirakan akan memberikan kontribusi 
yang lebih signifikan terhadap perekonomian Pulau Sulawesi. Beberapa 
pabrik smelter sedang dibangun dan akan segera beroperasi di Sulawesi 
Selatan sebagai respon atas larangan mengekspor hasil tambang mentah 
sesudah tahun 2014. Selain itu, sejumlah kegiatan eksplorasi tambang telah 
dimulai sejak beberapa tahun lalu dan diperkirakan akan segera 
berproduksi, seperti eksplorasi tambang emas di Gorontalo, eksplorasi 
minyak dan gas di Sulawesi Barat, serta industri gas alam di Sulawesi Tengah 
dan Sulawesi Selatan

2. Gambaran Ketenagakerjaan di Sektor Pertambangan

Tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian 
di Pulau Sulawesi masih relatif kecil. Dari seluruh tenaga kerja yang bekerja, 
sektor pertambangan dan penggalian hanya menyerap sekitar 2,6 persen. 
Bahkan di Sulawesi Utara misalnya, dari total tenaga kerja yang bekerja 
(936.939 orang), hanya 17.224 orang (1,84%) yang bekerja di sektor 
pertambangan dan penggalian. Namun dari segi tingkat produktivitas 
tenaga kerja, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan kinerja 
yang cukup baik. Sebab, sektor pertambangan dan penggalian  
menyumbang 5,04 persen terhadap total PDRB Sulawesi Utara.

Seperti bisa diduga, industri pertambangan lebih bias ke laki-laki 
ketimbang perempuan. Proporsi laki-laki yang bekerja di industri 
pertambangaan mencapai angka di atas 90 persen. Jenis pekerjaan yang 
dilakoni juga berbeda secara diametris antara laki-laki dan perempuan. 
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Pekerjaan lapangan (penggalian, pengeboran, instalasi, pengolahan, 
sekuriti, dll.) hampir seluruhnya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan 
pekerjaan administratif (resepsionis, tata usaha, keuangan, dll.) pada 
umumnya dilakukan oleh perempuan. Untuk jenis pekerjaan yang kebetulan 
dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, perusahaan tidak memberlakukan 
diskriminasi gaji, dimana mereka akan menerima gaji yang sama pada posisi 
yang sama. Hampir semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 
wanita memberlakukan kebijakan khusus, seperti cuti hamil dan melahirkan. 
Yang cukup menarik, perusahaan-perusahaan skala menengah-kecil lebih 
bias gender ketimbang perusahaan besar.

Menyangkut rekruitmen tenaga kerja, ada indikasi kuat perusahaan 
pertambangan memberikan perhatian khusus terhadap tenaga kerja lokal. 
Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh fakta bahwa semua perusahaan 
pertambangan yang beroperasi di Pulau Sulawesi mempekerjakan “tenaga 
kerja lokal” dengan proporsi yang jauh lebih besar ketimbang “tenaga kerja 
non-lokal”. Oleh pihak perusahaan, “tenaga kerja lokal” secara umum 
didefinisikan sebagai tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten dan 
provinsi dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sedangkan “tenaga kerja 
non-lokal” adalah mereka yang berasal dari provinsi lain di Indonesia dan 
tenaga kerja asing. Meskipun definisi ini tidak digunakan secara ketat, 
namun definisi dan dikotomi ini seringkali “terpaksa” digunakan oleh pihak 
perusahaan karena seringnya muncul tuntutan dari pemerintah daerah dan 
masyarakat lokal untuk lebih mendahulukan tenaga kerja lokal dalam 
melakukan rekruitmen tenaga kerja. 
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Tabel 5.7: Jumlah tenaga kerja pada perusahaan tambang yang beroperasi   
di Pulau Sulawesi 

No. 

Nama Perusahaan 

Menurut Status 
(Orang) 

Pegawai Tetap 
Menurut Gender 

(Orang) 

Pegawai Tetap 
Menurut Asal (Orang) 

Tetap Kontrak Jumlah Laki-
Laki 

Perem-
puan 

Lokal Non-
Lokal 

1. PT. VALE 3.210 5.511 8.721 2.887 249 2.600 610 

2. PT. Aneka Tambang 1.135 0 1.135 1.065 70 531 604 

3. PT. Energy Equity Epic 100 60 160 85 15 73 27 

4. PT. Donggi Senoro LNG 2.080 1.920 4.000   1.200 880 

5. PT. Anugerah Sakti Utama 370 150 520 358 12 296 74 

6. PT. Pantas Indo Mining 100 0 100   90 10 

7. PT. Safari Utama 8 2 10 6 2 8 0 

8. PT. Batara Abdi Perkasa 15 85 100 14 1 15 0 

9. PT. Meares Soputan Mining 443 226 679 395 48 376 67 

10. 
PT. Tambang Tondano 
Nusajaya 

4 22 26 3 1 4 0 

11. PT. Panca Logam Makmur 381 310 691 327 54   

12. PT. Tiran Indonesia 20 0 20   20 0 

13. PT. Sultra Utama Nikel (SUN) 200 0 200   200 0 

14. PT. Mulia Tanjong        

15. PT.  Tri Daya Jaya 300 0 300     

16. PT. Ang and Fang 300 0 300     

17. KUD Nomontang 72 0 72 69 3 72 0 

 Sumber: Diolah dari data primer

Proporsi tenaga kerja lokal mencapai lebih dari dua per tiga dari total 
tenaga kerja yang bekerja di perusahaan pertambangan. Besarnya proporsi 
tenaga kerja lokal dalam struktur ketenagakerjaan perusahaan tidak 
terlepas dari sistem dan metode rekruitmen yang dilakukan oleh pihak 
perusahaan. Selama kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersedia 
secara lokal, maka pihak perusahaan akan mendahulukan mereka. Untuk 
perusahaan skala besar, proses rekruitmen tenaga kerja bahkan seringkali 
dilakukan secara berjenjang, mulai dari level kabupaten, level provinsi, level 
regional, hingga level nasional. Dengan demikian, kondisi ini juga bisa 
bermakna bahwa tenaga kerja non-lokal adalah mereka yang memiliki 
kualifkasi dan keahlian spesifik yang memang tidak tersedia secara lokal. 
Seluruh perusahaan skala besar mempekerjakan tenaga kerja lokal dan non-
lokal (termasuk ekspatriat), sedangkan perusahaan skala kecil-menengah 
pada umumnya hanya mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Sesungguhnya bagi perusahaan pertambangan, mengakomodasi tenaga 
kerja lokal dalam struktur ketenagakerjaan memberi manfaat ganda bagi 
perusahaan. Di satu sisi, perusahaan dapat terhindar dari tuduhan bahwa 
perusahaan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakat lokal. Artinya, 
dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal, pihak perusahaan dapat 

271P3KM  UNHAS

Pembangunan Pertambangan KTI



menunjukkan kepada publik bahwa mereka sesungguhnya memiliki 
komitmen kuat dan kepedulian besar terhadap kepentingan masyarakat 
lokal. Di sisi lain, upaya ini juga dapat membantu perusahaan untuk 
mengurangi tensi ketegangan dengan pemerintah daerah dan masyarakat 
lokal yang kerapkali muncul seiring dengan berkembangnya aktifitas 
pertambangan. Harus diakui bahwa keberadaan kawasan pertambangan 
sebagai enclave ekonomi seringkali melahirkan sentimen ketidakpuasan dari 
masyarakat lokal.

Meski demikian, pihak perusahaan mengakui bahwa kapasitas tenaga 
kerja lokal tidak selamanya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh 
perusahaan. Pada umumnya tenaga kerja lokal tidak memiliki pendidikan 
memadai dan keterampilan/keahliaan spesifik, yang merupakan kendala 
terbesar bagi perusahaan dalam mempekerjakan mereka. Situasi ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dan beberapa diantaranya 
telah mencoba menyiasati situasi ini. Saat ini, di beberapa perusahaan, telah 
ada berbagai inisiatif dan pendekatan positif untuk meningkatkan kapasitas 
tenaga kerja lokal. Sejumlah perusahaan telah memberikan pendidikan dan 
pelatihan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan 
mereka sebelum dipekerjakan di perusahaan. PT. Vale misalnya, telah 
mengembangkan

Program Pelatihan Industri (PPI) dan Akademi Teknik Sorowako melalui 
skema kerjasama dengan pemerintah daerah. PT. Vale memprioritaskan 
lulusan pendidikan tersebut dalam rekruitmen tenaga kerja, meski tidak ada 
kewajiban bagi PT. Vale untuk merekrut secara otomatis lulusan pendidikan 
tersebut.

Jika ditelusuri lebih jauh dikotomis antara tenaga kerja lokal dan non-lokal, 
maka tampak karakteristik menarik pada perusahaan pertambangan yang 
mempekerjakan keduanya. Dalam struktur manajemen, proporsi tenaga 
kerja lokal yang menduduki jabatan manajer ke atas relatif sangat kecil. 
Meski tidak ada angka pasti mengenai hal ini, namun dari hasil survei 
lapangan ditemukan fakta bahwa pada umumnya tenaga kerja lokal bekerja 
sebagai tenaga lapangan, tenaga administrasi, petugas catering, sekuriti, 
sopir, office boy, cleaning service, resepsionis, dan beberapa pekerjaan 
lainnya yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Sebaliknya, proporsi 
tenaga kerja non-lokal yang menduduki level manajemen menengah ke atas 
(eksekutif) relatif cukup besar. Mereka pada umumnya menduduki jabatan 
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manajer, kepala divisi, internal auditor, quality control, hingga direksi. 
Sebagai gambaran, di PT. Vale misalnya, dari 72 orang yang berada pada 
jabatan eksekutif, hanya dua orang yang merupakan tenaga kerja lokal 
(Laporan Tahunan PT. Vale, 2011). Jika dikaitkan dengan proses rekruitmen 
tenaga kerja, maka kondisi ini mengisyaratkan bahwa kualifikasi tenaga kerja 
untuk level manager ke atas tidak dapat atau sulit diperoleh secara lokal. 
Tenaga kerja non-lokal, baik domestik maupun asing (ekspatriat), 
memperoleh take-home-pay yang relatif lebih besar ketimbang yang 
diterima oleh tenaga kerja lokal pada level jabatan yang sama. Meski standar 
gaji relatif sama untuk jabatan yang sama, namun tenaga kerja non-lokal 
memperoleh allowance yang besarnya bisa mencapai 20 persen dari gaji 
standar (kasus PT. Vale dan PT. MMS).

Secara khusus, perusahaan tambang skala besar sangat concern terhadap 
pengembangan karyawan dan berharap karyawan tumbuh bersama 
perusahaan. PT. Vale misalnya, pada tahun 2011 telah mengadakan survei 
karyawan yang ekstensif dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 
berbagai elemen dalam perusahaan untuk mengukur tingkat kepedulian 
karyawan. Setelah menganalisis hasil survei, beberapa inisiatif telah 
diluncurkan, mulai dari peningkatan kondisi kerja, perbaikan kejelasan 
dalam organisasi, hingga peninjauan ulang sistem upah dan tunjangan. Hasil 
dari inisiatif tersebut dikomunikasikan kepada karyawan secara teratur 
lewat temu karyawan dan buletin perusahaan. Perusahaan ini juga 
meluncurkan program inovatif baru untuk membantu karyawan mengelola 
karir mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi tertinggi mereka di 
PT. Vale. Hal yang hampir serupa juga dilakukan oleh PT. Aneka Tambang, 
dimana perusahan ini terus melakukan upaya pengembangan kompetensi 
karyawan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan dengan menekankan 
pada persamaan memperoleh kesempatan bagi seluruh karyawan. 
Pendidikan dan pelatihan dimaksud, antara lain, pelatihan teknis dan 
manajerial dengan konsep Individual Development Plan (IDP), pelatihan 
fungsional melalui ANTAM Functional Development Program (AFDP), 
pelatihan pengawas melalui ANTAM Supervisory Development Program 
(ASDP), dll.
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3. Industri Pendukung 

3.1  Industri Pendukung  

Industri pengolahan hasil tambang nikel dan migas/LNG hanya dimiliki 
oleh perusahaan berstatus BUMN, asing dan joint venture. PT. Vale 
Indonesia, sebagai salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di 
Indonesia, merupakan perusahaan joint venture dengan pemegang saham 
terbesar yaitu Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining.  
Perusahaan ini memiliki pabrik smelter untuk memproduksi nikel matte 
yang diolah dari bijih nikel dan biji besi laterit yang dijual ke kedua pemilik 
saham terbesar untuk selanjutnya diolah di fasilitas-fasilitas pengolahan di 
Asia. Di tempat inilah nikel diproduksi untuk beragam penggunaan, 
terutama stainless steel dan baja nirkarat. Sedangkan PT. Aneka Tambang 
merupakan perusahaan BUMN, dimana 65 persen saham dimiliki 
pemerintah Indonesia dan sisanya oleh publik.  Seperti halnya PT. Vale, 
perusahaan ini selain memproduksi bijih nikel juga memiliki pabrik smelter 
untuk menghasilkan nikel ferro  (terdiri atas 20% nikel dan 80% besi). Sangat 
berbeda dengan perusahaan tambang nikel berskala kecil dan menengah 
yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, 
dimana mereka langsung menjual dan mengekspor hasil tambang dalam 
bentuk bahan mentah atau tanpa melalui proses pengolahan. 

PT. Donggi Senoro LNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah merupakan 
perusahaan joint venture antara PT. Pertamina Hulu Energi dan  PT. Medco 
LNG ndonesia (Indonesia), Mitsubishi Corporation (Jepang) dan Korea Gas 
Corporation (Korea). PT. Donggi Senoro LNG akan memproduksi LNG (Hilir) 
dari hasil industri ekstraktif tambang (hulu) PT. Pertamina EP, Proyek 
Pengembangan Gas Matindok (PPGM) dan JOB Pertamina-Medco E&P 
Tomori Sulawesi (PMTS).  Sedangkan PT. Energy Equity Epic Sengkang (PT. 
EEES) merupakan perusahaan asing (dengan sistem production sharing 
contract) yang beroperasi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dengan core 
business eksploitasi gas alam. Aktifitas pertambangan migas tersebut saling 
terintegrasi dengan industri pengolahannya, sehingga hanya dimungkinkan 
dilakukan oleh perusahaan skala besar, baik dalam bentuk  perusahaan joint 
venture maupun perusahaan asing, karena membutuhkan nilai investasi 
yang sangat besar. Ini sangat kontras dengan pertambangan nikel, dimana 
perusahaan masih memungkinkan untuk menghasilkan barang tambang 
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dalam bentuk mentah (tanpa melalui prosessing dan pengolahan lanjutan) 
sehingga masih memberi peluang bagi keterlibatan perusahaan-perusahaan 
domestik skala kecil dan menengah, seperti yang banyak beroperasi di 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.    

Perusahaan pertambangan emas melakukan kegiatan produksi dan 
pengolahan emas, mulai dari perusahaan skala kecil hingga skala besar, 
bahkan oleh pertambangan rakyat legal dan ilegal. Hal ini tampak, 
terutama di Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara), dimana semua 
perusahaan pertambangan melakukan prosessing/peleburan sendiri dari 
biji emas dalam bentuk emas batangan, mulai dari yang bersifat tradisional 
hingga peleburan berkapasitas besar dengan mempergunakan peralatan 
mesin. PT. Meares Soputan Mining dan PT. Tambang Tondano Nusajaya 
misalnya, yang merupakan perusahaan joint venture antara PT. Archipelago 
dan PT. ACI, melakukan kegiatan  peleburan (kegiatan memisahkan tanah 
dan batuan), kemudian menghasilkan emas batangan, dan selanjutnya 
dimuliakan oleh PT. Aneka Tambang di Jakarta. Meskipun dengan metode 
sederhana dan bersifat tradisional, perusahaan kecil atau pertambangan 
rakyat, baik yang legal maupun yang ilegal, juga melakukan aktivitas 
pengolahan sendiri berupa peleburan biji emas menjadi emas batangan.

Gambar 5.4: Rantai Bisnis Perusahaan LNG (PT. Donggi Senoro LNG)
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Sumber: Diolah dari Pusat Informasi LNG, PT. Donggi Senoro LNG
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3.2. Supplier dan Kontraktor

Penggunaan supplier dan kontraktor hanya dilakukan oleh perusahaan 
skala besar, sedangkan perusahasn skala menengah dan kecil melakukan 
pengadaan sendiri. Perusahaan-perusahaan besar yang mempergunakan 
supplier dan kontraktor untuk pengadaan barang dan jasanya, terlihat pada 
seluruh tahapan, mulai dari tahapan konstruksi, penggalian, prosessing dan 
pengolahan hingga distribusi. PT. Aneka Tambang. UBPN Sulawesi Utara 
misalnya, supplier yang menjadi mitranya sebanyak 491 perusahaan yang 
terdiri atas: 145 status lokal Pomala-Kolaka; 126 Mitra regional Sulawesi 
Tenggara; 10 di luar Sulawesi Tenggara dan 32 Mitra lainnya merupakan 
perusahaan dari luar negeri. Jumlah pekerja yang dilibatkan akan sangat 
tergantung pada jenis pekerjaan yang ditangani/dikerjakan. Pekerjaan 
ringan dan sederhana, seperti renovasi rumah dinas membutuhkan 3-5 
orang tenaga kerja, untuk pekerjaan yang lebih besar kebutuhan tenaga 
kerjanya bisa mencapai 70 - 80 orang atau bahkan lebih. Perusahaan-
perusahaan tambang dengan skala besar, seperti PT. Aneka Tambang, PT. 
Vale, PT. EEES menggunakan suplier dan kontraktor yang nilai kontraknya 
cukup bervariasi antara Rp 5 juta hingga lebih dari Rp 1 millar.  Salah satu 
contoh adalah PT. Aneka Tambang, dimana nilai kontrak yang dikeluarkan 
per bulan mencapai Rp 85 milliar. Sedangkan PT. MSM di Kabupaten 
Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sebagai perusahaan berskala menengah, 
penggunaan kontraktor hanya mencapai 25 unit dengan penyerapan tenaga 
kerja sebanyak 933 orang. Untuk perusahaan-perusahaan lainnya 
penggunaan supplier dan kontraktor diminimalisir dan cenderung 
perusahaan yang bersangkutan secara langsung melakukan pengadaan 
barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan, 
terutama untuk mendukung kegiatan pertambangan dan pengadaan barang 
modal dan kendaraan yang sebagian besar didatangkan dari Makassar. 
Pertimbangan utama bagi perusahaan yang melakukan pengadaan 
peralatan tambang sendiri, antara lain, pengadaan peralatan dengan jumlah 
sedikit, perusahaan memiliki akses pasar yang baik, serta kualitas peralatan 
lebih terjamin dan biasanya dapat diperoleh peralatan dengan harga yang 
lebih murah. 
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4. Aktivitas Pemerintah

4.1. Aturan dan Tanggungjawab Lembaga Pemerintah

Secara umum pemerintah pusat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 
menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk setiap lokasi 
pertambangan di Pulau Sulawesi. IUP yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah menjadi dasar bagi terbitnya IUP perusahaan bersangkutan dari 
pemerintah pusat. Proses penerbitan IUP dari pemerintah daerah itu sendiri 
berlangsung beberapa tahapan dengan melibatkan sejumlah SKPD terkait, 
baik melalui proses administrasi maupun melalui peninjauan langsung/fisik 
lokasi pertambangan yang diajukan. Hanya saja, masih terdapat sejumlah 
kasus penerbitan IUP pemerintah pusat, tapi kurang memperhatikan proses 
perizinan yang berlaku di level pemerintah daerah, khususnya kegiatan 
pertambangan lintas provinsi. Hal sama pada rencana kegiatan 
pertambangan lintas kabupaten dalam satu provinsi, IUP-nya diterbitkan 
oleh pemerintah provinsi atau bahkan juga oleh pemerintah pusat.

Dalam kasus ini, pemerintah daerah mengeluhkan tiba-tiba terbitnya IUP 
dari pemerintah pusat tanpa melalui proses keterlibatan secara mendalam 
dari pemerintah daerah bersangkutan, dan pemerintah daerah merasa tidak 
dapat berbuat apa-apa. Akibatnya, seringkali terjadi tumpang-tindih IUP 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti beberapa IUP baru 
yang diterbitkan di atas area kontrak karya PT. Vale. Kejadian yang sama juga 
terjadi pada beberapa lokasi tambang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi 
Tenggara. Bahkan terdapat satu kasus, lokasi pertambangan di dalam 
kawasan cagar alam dan taman nasional, pemerintah pusat menerbitkan Izin 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan 
eskplorasi dan eksploitasi di kawasan hutan. Ini tampak jelas bahwa 
meskipun pemerintah daerah memiliki mekanisme dan proses perizinan 
pertambangan yang jelas, tetapi intervensi dan ketetapan pemerintah 
pusatlah sebagai pengambil keputusan tertinggi bisa-tidaknya sebuah 
aktivitas pertambangan berlangsung pada suatu daerah. Fakta ini yang 
memicu timbulnya berbagai konflik pertambangan di daerah, bukan hanya 
antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, tapi juga antara 
pemerintah daerah dengan perusahaan pertambangan, bahkan antara 
pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi serta antara 
pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Konflik yang terjadi pada 
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sejumlah daerah tentunya akan kontra-produktif bagi pengembangan usaha 
pertambangan di Pulau Sulawesi, saat ini dan ke depan.  

Dinas ESDM/Pertambangan merupakan SKPD kunci dalam pengembangan 
usaha pertambangan. Beberapa SKPD lainnnya juga memiliki tugas pokok 
dan fungsi (tupoksi) yang terkait dengan pertambangan, mulai dari 
perencanaan hingga pengawasan. Hal ini tampak pada proses dan 
mekanisme penerbitan IUP oleh pemerintah daerah, dimana proses awal 
pengajuan IUP dan pemberian rekomendasi IUP dan surat pernyataan 
pertambangan diterbitkan oleh Dinas ESDM/Pertambangan. SKPD terkait 
lainnya merupakan lembaga pendukung yang juga tidak kalah pentingnya 
untuk menjamin kualitas proses penerbitan IUP pada daerah bersangkutan. 
Hanya saja, tugas dan fungsi ideal yang mestinya dijalankan oleh setiap SKPD 
ini tidak semuanya berjalan dengan baik pada setiap SKPD dan daerah. 
Kemampuan SKPD setiap daerah sangat tergantung pada ketersediaan dan 
kompetensi SDM aparat yang dimilikinya, selain karena perbedaan 
ketersediaan infrastruktur fisik dan kebijakan yang dimiliki oleh setiap 
daerah.

Gambar 5.5: Proses dan Mekanisme Penerbitan IUP oleh Pemerintah Daerah
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Sumber: Diolah dari Dinas ESDM berbagai daerah Sampel. 
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4.2.  Kesesuaian Kualifikasi Pegawai

Kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM aparat pemerintah daerah 
terkait dengan aktifitas pertambangan masih sangat terbatas. Bahkan 
pada Dinas ESDM/Pertambangan sekalipun, pimpinan dan staf yang 
memiliki kualifikasi keilmuan pertambangan ataupun geologi masih sangat 
terbatas, baik level sarjana/pasca-sarjana maupun tingkat kejuruan. Tenaga 
fungsional Inspektur Tambang juga masih sangat terbatas, bahkan sebagian 
besar Kepala Dinas ESDM/Pertambangan tidak berlatar-belakang disiplin 
ilmu pertambangan, padahal mereka secara ex-officio sebagai Kepala 
Inspektur Tambang di daerahnya masing-masing. Keterbatasan kompetensi 
aparat tersebut, menyebabkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah 
dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi tambang, apalagi 
pada daerah dengan potensi tambang yang besar sehingga kegiatan 
pertambangan ilegal sulit untuk dikendalikan. Informasi dan pemetaan 
potensi tambang yang akurat sebagian besar daerah tidak memilikinya, 
kalaupun ada informasi tentang potensi tambang tersebut justeru diperoleh 
dari pihak perusahaan tambang, sehingga posisi tawar pemerintah daerah 
menjadi lemah. Kondisi ini juga disebabkan salah satunya oleh keterbatasan 
peralatan teknologi pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah belum merasa perlu untuk memberikan perhatian 
khusus pada pengembangan SDM aparat bidang pertambangan, meskipun 
potensi bahan tambang yang dimilikinya tergolong besar. Sejumlah SKPD 
yang secara fungsional memiliki kaitan tugas dengan bidang pertambangan, 
baik berupa perencanaan, pembinaan dan pengawasan maupun terkait 
dengan administrasi pertambangan, tidak memiliki aparat yang secara 
khusus memiliki keahlian di bidang teknis pertambangan. Disnakertrans 
Kabupaten Banggai misalnya, memiliki 20 orang staf yang bertugas pada 
Bidang Bimbingan dan Pengawasan (Binawas) dan Bidang Penempatan 
Tenaga Kerja (Penta) yang salah satu tupoksinya terkait dengan perusahaan 
pertambangan, namun tidak satupun dari mereka yang memiliki keahlian di 
bidang teknis pertambangan. Padahal pekerjaan bidang pertambangan 
merupakan keahlian khusus, dan karena itu, pembinaan dan bimbingan yang 
diberikan juga seharusnya bersifat khusus. Artinya, kecuali pada Dinas 
ESDM/Pertambangan, SKPD lainnya yang memiliki keterkaitan tupoksi 
dengan bidang pertambangan, rata-rata tidak memiliki pegawai yang secara 

279P3KM  UNHAS

Pembangunan Pertambangan KTI



khusus memiliki kapasitas teknis pertambangan. Hal ini ditemukan pada 
SKPD Bappeda, Disnakertrans, Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan 
Pengelola Lingkungan Hidup pada hampir semua pemerintah daerah di 
Pulau Sulawesi. 

Tabel 5.8: Jumlah aparat pemerintah daerah terkait dengan usaha   
pertambangan di masing-masing kabupaten sampel

Provinsi/Kabupaten Aparat Pemerintah Daerah Terkait Usaha Pertambangan *) 
Dinas ESDM Disnakertrans BPLH DPPKAD Bappeda 

Provinsi Sulawesi Selatan **) **) **) **) **) 
Kabupaten Luwu Timur 3 orang  **) **) **) **) 
Kabupaten Wajo 2 orang **) **) **) **) 
Provinsi Sulawesi Tenggara **) **) **) **) **) 
Kabupaten Kolaka 3 orang 1 orang 1 orang **) **) 
Kabupaten Bombana **) **) **) **) **) 
Provinsi Sulawesi Tengah **) **) **) **) **) 
Kabupaten Banggai 6 orang  20 orang ***) 2 orang  7 orang   
Kabupaten Morowali **) **) **) **) **) 
Provinsi Sulawesi Utara 4 orang  7 orang  8 orang  **) **) 
Kabupaten Minahasa Utara 5 orang  **) **) **) **) 
Kabupaten Bolaang 
Mangondow Timur 

3 orang 2 orang **) **) **) 

 
Sumber: Pemerintah Daerah/SKPD terkait perusahaan pertambangan (2013)
Keterangan: *) Memiliki latar belakang pendidikan dan atau pelatihan bidang pertambangan; 

**) tidak ada informasi yang diperoleh dari SKPD bersangkutan; 
***) SKPD bersangkutan bersikeras bahwa aparat pada dua bidang tersebut 
semuanya terkait dengan urusan pertambangan, meskipun tidak memiliki latar 
belakang pendidikan/pelatihan bidang pertambangan; 
****) tidak ada data yang masuk.

4.3  Isu Utama Menyangkut Regulasi dan Pengawasan
        Perusahaan Pertambangan

Bagi hasil pertambangan umum dan migas yang dianggap kurang adil 
menjadi isu regulasi utama bagi pemerintah daerah penghasil. UU 33/2004 
mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang salah 
satunya mengatur dan memuat formula bagi hasil pertambangan umum dan 
migas masih digugat oleh sebagian besar pemerintah daerah di Sulawesi. 
Selain bagi hasil yang dianggap kurang berpihak pada daerah, khususnya 
kabupaten penghasil, keleluasaan pemerintah daerah dalam kreasi pajak 
dan retribusi pertambangan juga terbatas dan nyaris tidak ada. UU 28/2009 
tentang pajak dan retribusi daerah yang close-list mengantarkan pemerintah 
daerah hanya “pasrah” dalam menerima pembagian dari hasil perhitungan 
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bagi hasil pertambangan dari pemerintah pusat, sebagaimana yang diatur 
dalam PP 55/2005 tentang dana perimbangan. Perundangan yang mengatur 
bagi hasil pertambangan ini, oleh pemerintah daerah dianggap sebagai 
upaya untuk mengeruk kekayaan daerah. Pandangan pemerintah daerah di 
daerah-daerah pertambangan di Pulau Sulawesi hanya menganggap dirinya 
sebagai 'penonton' dari pemanfaatan hasil-hasil pertambangan, dan 
membiarkan wilayah dan masyarakatnya 'menikmati' dampak negatif dan 
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang di sekitarnya. 
Sehingga  bagi pemerintah daerah, bagi hasil pertambangan yang adil harus 
menjadi isu utama untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan usaha 
pertambangan yang lebih inklusif dan berkesinambungan ke depan.

Pajak ekspor yang dianggap terlalu besar akan menjadi isu regulasi utama 
bagi perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan, khususnya 
kegiatan pertambangan yang tidak melakukan pengolahan dan langsung 
melakukan ekspor mempersoalkan terbitnya Peraturan Menteri ESDM 
07/2012 tentang penyesuaian pajak ekspor. Permen ini mengatur bahwa 
setiap hasil tambang yang langsung diekspor tanpa melalui proses 
pengolahan di dalam negeri akan dikenakan pajak sebesar 20 persen dari 
sebelumnya hanya 5 persen dari setiap harga yang diterima oleh 
perusahaan. Meskipun Permen ini bersifat transisi sebelum  diterapkannya 
secara penuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Permen ini tetap 
dianggap oleh pelaku pertambangan sangat memberatkan, 
khususnya pertambangan nikel yang tidak memiliki industri 
pengolahan, bukan hanya karena bakal menurunnya penerimaan 
mereka, tetapi juga karena ketersediaan industri pengolahan nikel 
yang masih terbatas dan untuk melakukan investasi sendiri akan 
sangat berat bagi perusahaan skala kecil dan menengah. Meskipun 
pihak perusahaan menyadari bahwa sesungguhnya Permen tersebut 
memiliki tujuan yang baik, yaitu selain untuk mendorong 
berkembangnya industri pengolahan pertambangan, juga untuk 
mencegah ekspor raw material yang berpotensi menyimpan 
kandungan mineral lainnya, namun Permen tersebut tetap dianggap 
bukan solusi yang tepat. Pihak perusahaan menilai bahwa 
keberadaan Permen tersebut justru akan mendistorsi pengembangan 
usaha pertambangan menengah dan kecil. Meskipun pandangan 
semacam ini bersifat sepihak dan sangat subjektif, namun tetap 
penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk 
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5. Kerangka Hukum dan Regulasi

5.1.  Interaksi Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat Lokal 

Perusahaan secara rutin dan berkelanjutan membangun hubungan baik 
dengan pemerintah dan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.  
Secara berkelanjutan, perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan 
(IUP) berusaha membina hubungan baik dengan seluruh pemangku 
kepentingan dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan pertambangan 
menyadari bahwa keberhasilannya sangat tergantung dari kekuatan 
hubungan atau interaksi yang mereka bangun dengan pemerintah, 
pemerintah daerah, lembaga-lembaga dan masyarakat lokal. Interaksi 
dengan Instansi pemerintah daerah seperti Dinas Pertambangan dan Energi 
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merumuskan kebijakan yang lebih strategis di masa yang akan datang.

Supervisi dan pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan 
pertambangan berlangsung secara rutin dengan tingkat intensitas yang 
beragam. Pemantauan dan supervisi dilakukan baik pada perusahaan yang 
belum melakukan kegiatan penambangan tapi telah memiliki IUP maupun 
pada perusahaan yang telah aktif melakukan aktivitas penambangan. 
Pengawasan pada semua perusahaan yang telah memiliki IUP dilakukan 
terutama untuk memastikan apakah perusahaan bersangkutan benar-benar 
telah melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan IUP yang dimilikinya. Pemantauan dan supervisi terutama 
dilakukan oleh SKPD Pertambangan (Dinas ESDM) terkait dengan 
operasional pertambangan, antara lain menyangkut proses eksplorasi serta 
kegiatan produksi, keselamatan kerja dan rehabilitasi bekas lokasi tambang. 
BPLH, terkait dengan pengawasan lokasi tambang dan daya dukung 
lingkungan serta upaya-upaya rehabilitasi bekas lokasi tambang. Sedangkan 
pengawasan Disnakertrans lebih difokuskan pada keselamatan kerja dan 
hubungan industrial. Hanya saja, tidak semua daerah melakukan 
pengawasan dan supervisi secara intensif, bahkan terdapat daerah pada 
SKPD tertentu (misalnya Disnakertrans dan BPLH) tidak melakukan 
pengawasan secara langsung di lokasi tambang secara rutin, dan nanti 
bertindak setelah adanya laporan pengaduan dari masyarakat. Hal ini selain 
karena keterbatasan petugas dengan kualifikasi yang tepat, juga karena 
tingkat kepedulian pemerintah daerah yang rendah.    



dan Badan Lingkungan Hidup dibangun dalam kaitan dengan izin usaha 
untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi termasuk kegiatan koordinasi dan 
pengawasan aktivitas operasi pertambangan.  Dengan Dinas Tenaga Kerja, 
interaksi dibangun untuk kegiatan koordinasi dan pengawasan tenaga kerja 
serta keamanan dan keselamatan kerja (K3). Demikian juga dengan Dinas 
Pengelola Keuangan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah, hubungan kerja 
dijalin dalam hal penetapan dan identifikasi jenis dan besaran pajak dan 
retribusi daerah yang menjadi kewajiban perusahaan. Komunikasi dan 
koordinasi dibangun secara rutin dan berkelanjutan melalui kontak person 
dan pertemuan secara periodik untuk membicarakan berbagai hal terkait 
dengan aktivitas perusahaan.

Keharusan perusahaan tambang untuk melakukan pengolahan lebih 
lanjut hasil tambang sebelum dijual menjadi sebuah tantangan di masa 
datang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2010 dan 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012, sebagai penjabaran dari 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara, beberapa mineral logam tertentu, termasuk nikel, dianggap 
sebagai komoditas tambang yang nilainya bisa ditingkatkan melalui 
pemrosesan dan/atau pemurnian. Peraturan ini mewajibkan para 
pemegang Kontrak Karya atau IUP bahwa dalam jangka waktu lima tahun 
sejak berlakunya undang-undang tersebut, untuk membuat atau 
membangun pabrik pemrosesan barang tambangnya (smelter) di dalam 
negeri (harus diolah dan/atau dimurnikan di dalam negeri sebelum dijual). 
Terbitnya peraturan ini tentu harus disambut positif dalam kerangka 
peningkatan nilai tambah atas produk yang dihasilkan sebelum dijual, 
sehingga nilai ekspor produk nikel akan mengalami kenaikan yang lebih 
besar di satu sisi, dan di sisi lain meningkatkan peluang penyerapan tenaga 
kerja yang lebih banyak. Sebagian besar perusahaan pertambangan nikel 
masih mengevaluasi dampak dari ketentuan ini terhadap kegiatan 
operasinya disebabkan oleh besarnya nilai investasi pendirian pabrik 
pengolahan (smelter). Perhitungan kelayakan investasi dengan 
menggunakan berbagai metode penilaian seperti payback period, net 
present value dan internal rate of return harus dilakukan dengan cermat 
dengan basis data dan informasi yang akurat. Selain nilai investasi yang 
sangat besar, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik, 
terbangunnya jalan yang memadai, dan pasokan air untuk mendukung 
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pabrik pengolahan, masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari 
pihak pemerintah pusat dan daerah.

Kepentingan yang saling  menguntungkan melandasi hubungan antara 
perusahaan dan masyarakat. Perusahaan pertambangan menyadari adanya 
kewajiban dan tanggung jawab untuk membina hubungan baik yang saling 
menguntungkan dengan seluruh anggota masyarakat. Perusahaan berusaha 
agar kegiatan operasi selalu selaras dengan kehidupan masyarakat setempat 
dan keberadaannya dapat memberi nilai tambah bagi kehidupan 
masyarakat. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dicapai 
melalui pengembangan potensi ekonomi masyarakat di sekitar daerah 
operasi dengan memberikan bantuan modal untuk usaha kecil dan 
menengah. Perusahaan juga mengadakan dialog yang efektif secara berkala 
untuk mendengarkan masukan masyarakat terkait dengan program-progran 
dan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Perusahaan terus 
berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas operasi yang memperhitungkan 
aspek pertumbuhan yang berkelanjutan yang ditopang oleh kepedulian 
terkait dengan aspek sosial dan lingkungan. Pertanggungjawaban sosial dan 
lingkungan bukan hanya terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan, 
melainkan untuk kelangsungan hidup makhluk di sekitarnya. Hubungan yang 
saling menguntungkan ini merupakan faktor yang menjadi penentu 
eksistensi perusahaan dalam jangka panjang karena keberadaannya 
memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar daerah operasinya.

Rekruitmen karyawan, ganti rugi lahan dan saling klaim lahan antara 
perusahaan dan masyarakat lokal masih mewarnai hubungan perusahaan 
dan masyarakat. Isu tenaga kerja lokal dan non-lokal dalam proses 
rekruitmen karyawan, saling klaim lahan antara pihak perusahaan dan 
masyarakat lokal, dan ganti rugi lahan warga yang terkena dampak dari 
operasi perusahaan, yang menurut persepsi warga disebabkan oleh aktivitas 
operasi perusahaan, mewarnai dinamika hubungan antara perusahaan dan 
masyarakat. Keberadaan perusahaan tambang oleh masyarakat di sekitar 
area operasi perusahaan diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak 
hanya bagi pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak dan non pajak, 
tetapi juga dalam bentuk kesempatan untuk diterima menjadi karyawan 
tetap perusahaan. Harapan ini tidak sepenuhnya bisa direalisasikan oleh 
pihak perusahaan karena perusahaan memiliki standar atau persyaratan 
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rekruitmen karyawan. Karyawan yang diterima adalah  mereka yang telah 
lulus seleksi sesuai dengan standar (seperti kasus PT. Vale  dan PT. Aneka 
Tambang). Ada sebagian masyarakat yang masih mengklaim lahan areal 
perusahaan tambang sebagai miliknya, namun mereka tidak bersedia untuk 
mengikuti proses hukum (seperti kasus PT. Aneka Tambang). Ganti rugi lahan 
yang terdampak oleh operasi perusahaan juga seringkali menjadi masalah 
karena besaran ganti rugi seringkali tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat, seperti kasus yang diterjadi di PT. Vale. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, pihak pemerintah daerah seringkali memfasilitasi 
pertemuan atara perusahaan dengan masyarakat lokal guna menyelesaikan 
masalah dan konflik yang terjadi. 

Banyak inisiatif yang dijalankan melalui strategi pengembangan 
masyarakat  telah memberi andil yang cukup baik terhadap 
pemberdayaan masyarakat khususnya di area sekitar operasi perusahaan. 
Strategi pengembangan masyarakat telah dirancang untuk memberikan nilai 
ekonomi yang signifikan melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar 
daerah operasi perusahaan. Perusahaan pertambahan skala besar seperti 
PT. Vale dan PT. Aneka Tambang berkomitmen mendukung upaya 
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 
menawarkan program pemberdayaan masyarakat (community development 
program) yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, 
kemasyarakatan, seni dan budaya serta olah raga, seperti pemberian 
beasiswa pendidikan dan pelatihan industri bagi tenaga kerja lokal. 
Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Khusus Pertambangan, 
mengembangkan Program Pelatihan Industri, membuka akses bagi 
masyarakat lokal untuk mendapatkan layanan rumah sakit dan beberapa 
program lainnya.  Program pengembangan atau pemberdayaan masyarakat 
tersebut dibuat atau dirancang berdasarkan masukan dan persetujuan 
masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat 
pemerintah tingkat desa dan kecamatan sebelum ditetapkan untuk 
dilaksanakan.
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5.2. Isu-Isu Spesifik 

a. Pemberian lisensi dan izin lainnya

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mengatur mulai 
dari tahap perizinan untuk eksplorasi sampai eksploitasi kegiatan 
pertambangan. Sejumlah regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan 
telah diterbitkan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara,  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penjabaran 
lebih lanjut dari undang-undang ini diikuti dengan terbitnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang 
Pengelolaan Bahan-Bahan Galian, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Lampirannya, Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun, dan Keputusan Presiden 
Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung, serta 
keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri 
Kehutanan Nomor 969 Tahun 1988 tentang Pedoman Pengaturan 
Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan dan 
sejumlah regulasi lainnya. 
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Gambar 5.6: Alur pemberian izin kegiatan usaha tambang
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dan Perseorangan

Izin Usaha
Pertambangan

(IUP)

Sumber: diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan persetujuan Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan 
pertambangan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sebelum 
diterbitkannya persetujuan IUP oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah), 
instansi teknis, yaitu Kementerian ESDM atau Dinas Pertambangan daerah 
menyusun rencana induk sumberdaya mineral yang memuat identifikasi 
peta potensi tambang, termasuk luas areal dan sebarannya, dan juga peta 
bahaya geologi. Dalam proses perencanaan, Dinas Pertambangan juga 
memetakan wilayah izin usaha pertambangan, menyusun dan menetapkan 
draft peraturan daerah tentang izin usaha pertambangan, mempelajari 
dokumen dan mensupervisi perusahaan pertambangan yang mengajukan 
IUP dan memastikan perusahaan tambang benar-benar melakukan kegiatan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IUP yang diberikan memuat hak dan 
kewajiban perusahaan pertambangan yang memperoleh izin tersebut. 
Sebelum adanya regulasi yang tegas mengatur kewenangan masing-masing 
tingkatan pemerintahan, maka ditemukan sejumlah IUP yang masih 
bermasalah terkait tumpang tindih lahan seperti antara PT. Aneka Tambang 
dengan Kuasa Pertambangan (KP) baru di Konawe Utara Sulawesi Tenggara, 
PT. Rio Tinto Indonesia dengan 14 izin KP baru di Morowali Sulawesi Tengah, 
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dan PT. Vale dengan 45 perusahaan nikel pemegang IUP di Morowali, 
Sulawesi Tengah. Untuk menghindari adanya IUP bermasalah, pemerintah 
daerah perlu terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan 
pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM. 

Tabel 5.9: Kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dalam 
                   pemberian IUP

Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

Pemberian IUP, pembinaan, 
penyelesaian konflik masyarakat, 
dan pengawasan usaha 
pertambangan yang berada pada 
lintas wilayah provinsi dan/atau 
wilayah laut lebih dan 12  mil dari 
garis pantai
Kewenangan pusat juga ada pada 
pemberian Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) 
eksplorasi dan IUPK Operasi 
Produksi. Kewenangan ini tidak 
dimiliki oleh pemerintah daerah. 

Pemberian IUP, pembinaan, 
penyelesaian konflik masyarakat 
dan pengawasan usaha 
pertambangan pada lintas wilayah 
kabupaten/kota dan/atau wilayah 
laut 4  mil sampai dengan 12 mil  

  

Pemberian IUP dan Izin 
Pertambangan Rakyat (IPR), 
pembinaan, penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha 
pertambangan di wilayah 
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 
sampai dengan 4  mil 

Sumber: diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

b. Divestasi

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait dengan 
kewajiban divestasi bagi perusahaan pemegang IUP. Peraturan Pemerintah 
Nomor  24 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara mengatur mengenai aktivitas bisnis pertambangan. 
Aspek yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain mengenai 
divestasi dan perpanjangan lisensi perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2012 ini mengubah kewajiban divestasi oleh pemegang Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan 
penyertaan modal asing dari sebelumnya 20 persen menjadi minimum 51 
persen harus dimiliki investor Indonesia pada tahun ke-10 setelah produksi 
dimulai. Peraturan ini juga mempertegas definisi penyertaan modal asing 
termasuk dalam rangka penanaman modal asing (PMA) dimana peraturan 
Kontrak Karya mencakup antara lain penyesuaian wilayah Kontrak Karya, 
kewajiban perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, 
ketentuan pemenuhan nilai tambah domestik, jangka waktu perpanjangan 
Kontrak Karya, penerapan bentuk perizinan untuk perpanjangan tersebut, 
prioritas untuk kontraktor lokal dan nasional dan pembatasan keterlibatan 
perusahaan afiliasi untuk pengerjaan jasa-jasa penambangan.
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c.  Penyediaan infrastruktur

Perusahaan pertambangan skala usaha besar yang telah lama beroperasi, 
menyiapkan dukungan infrastruktur untuk dukungan operasionalnya 
sementara perusahaan lainnya masih mengandalkan infrastruktur yang 
telah dibangun pemerintah. Perusahaan besar seperti PT. Vale, dan PT. 
Aneka Tambang telah membangun dan memelihara infrastruktur 
pendukung yang mencakup fasilitas pelabuhan, instalasi listrik, jaringan 
jalan dan jembatan, terminal bahan bakar minyak, dan pengolah limbah. 
Perusahaan juga membangun infrastruktur di sekitar operasi perusahaan, 
misalnya rumah sakit, sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah, 
rumah ibadah dan instalasi air bersih yang juga dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat sekitar perusahaan. Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan 
oleh perusahaan besar yakni PT. Vale dan PT. Aneka Tambang belum diikuti 
oleh perusahaan tambang lainnya, walaupun dalam skala yang masih lebih 
kecil. Perusahaan tambang tersebut masih mengandalkan infrastruktur yang 
telah ada sebelumnya seperti jalan dan jembatan yang telah dibangun oleh 
pemerintah.

d.  Lingkungan hidup

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pengelolaan 
Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah tiga 
dokumen yang dipersyaratkan bagi perusahaan pertambangan sebelum 
mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagai pengaturan lebih 
lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan seluruh perusahaan untuk 
memperoleh Izin Lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha. 
Izin lingkungan dikeluarkan setelah dilakukan kajian atau studi yang 
dituangkan dalam bentuk penyusunan kerangka acuan Analisis Dampak 
Lingkungan Hidup (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Kajian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan hidup dan 
masalah sosial atas aktivitas pertambangan yang akan dilaksanakan. Badan 
Lingkungan Hidup Daerah melakukan pemantauan secara berkala atas 
dampak aktivitas pertambangan terhadap kualitas lingkungan hidup. 
Kegiatan pemantaaun mencakup kerusakan lingkungan, pencemaran, 
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limbah buangan, dsb. Isu-isu lingkungan yang sering muncul seperti adanya 
limbah cair yang terbuang ke danau/sungai/pinggir pantai yang seringkali 
melewati ambang batas yang dipersyaratkan dalam peraturan yang ada 
sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala, dengan melakukan 
pengambilan sampel setiap bulan dan memasang "titik penaatan" pada 
saluran pembuangan limbah.

Sebagian besar area konsesi pertambangan merupakan area hutan 
lindung yang pemanfaatannya harus melalui persetujuan Kementerian 
Kehutanan. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
pasal 38 ayat (3),  menyebutkan bahwa penggunanan kawasan hutan untuk 
kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai 
oleh Menteri Kehutanan. Menteri mempertimbangkan batasan luas dan 
jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pemerintah telah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 yang mengatur 
penggunaan area kehutanan, baik untuk tujuan komersial maupun non 
komersial yang dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai. Untuk 
mendapatkan izin eksplorasi hingga kegiatan produksi atau eksploitasi 
tambang mineral dan batu bara yang ada dalam kawasan hutan, harus 
melewati prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Kehutanan. Prosedur 
ini diatur dalam Praturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 jo Nomor 61 
Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan. Semua dasar hukum tersebut, memerlukan koordinasi yang intens 
dan terpadu dengan semua stakeholder terkait, mengingat kegiatan 
pertambangan yang memasuki kawasan hutan sarat akan domain 
kewenangan dari lintas sektoral. Ketika aktivitas penambangan merambat ke 
dalam kawasan hutan, pada saat itu juga akan menjadi urusan dari 
Kementerian Kehutanan dalam rangka menjaga kelestarian dan sumber 
daya yang ada di kawasan hutan.

Nama Perusahaan Jenis Peruntukan Luas (Ha)
Persentase

(%)

PT Vale (Area Konsesi Luwu 
Timur Sulawesi Selatan) 

Hutan Konservasi

 

2.139,8

 

1,81

Hutan Lindung
 

72.437,0
 

61,19

Hutan Produksi 24.726,7  20,89

Area Penggunaan Lain
 

19.083,8
 

16,11

Jumlah 118.387,3 100,00

Tabel 5.10: Luas dan status lahan perusahaan pertambangan nikel PT. Vale

Sumber:  Laporan Tahunan PT. Vale, 2012
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Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan dan Perjanjian 
di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan menyebutkan 
bahwa suatu izin pinjam pakai dapat diberikan untuk tahap eksplorasi dan 
eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut: (1) Untuk tahap eksplorasi, 
persyaratannya lebih lunak, dengan tidak mengharuskan dipenuhinya 
dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan gambar 
satelit namun dengan durasi waktu yang lebih pendek, yakni dua tahun, 
namun dapat diperpanjang; dan (2) Untuk tahap eksploitasi, persyaratannya 
lebih banyak termasuk analisis AMDAL dan gambar satelit, dengan durasi 
yang lebih panjang, yaitu selama durasi izin untuk operasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-
tambang secara tegas mengatur reklamasi dan kegiatan pasca 
penambangan baik untuk pemegang IUP-Eksplorasi maupun IUP-Operasi 
Produksi. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diwajibkan 
melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Kewajiban reklamasi dilakukan 
terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 
pertambangan dengan sistem dan metode: (a) penambangan terbuka; dan 
(b) penambangan bawah tanah. Perusahaan pemegang IUP baik skala besar 
maupun menengah dan kecil harus menyertakan rencana reklamasi dalam 
rencana kerja dan anggaran eksplorasi dan menyediakan jaminan reklamasi 
dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik 
pemerintah. Perusahaan skala besar pada umumnya lebih patuh dibanding 
perusahaan skala menengah dan kecil dalam pengimplementasian 
peraturan pemerintah tersebut. Jika perusahaan tersebut tidak melakukan 
reklamasi atau recovery kerusakan lahan dari aktivitas pertambangan, maka 
dana yang dijaminkan bisa digunakan untuk menunjuk pihak ketiga atau 
pemerintah melakukan reklamasi. Perusahaan yang memanfaatkan 
sumberdaya alam sudah sepatutnya menyadari bahwa kegiatan operasi 
yang dijalankannya mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan. 
Beberapa program terkait dengan reklamasi atau pasca tambang dijalankan 
oleh perusahaan dalam rangka pemulihan area yang sebelumnya 
dieksploitasi. Antara lain: (1) mengembalikan fungsi dan daya dukung 
lingkungan pasca tambang kepada fungsi dan daya dukung semula; (2) 
mengimplementasikan tahapan proses penutupan tambang; dan (3) 
membantu pemerintah daerah setempat dalam mencari sumberdaya yang 
dapat diperbaharui guna menggantikan industri pertambangan sebagai 
sumber utama perekonomian lokal (dilakukan oleh PT. Vale dan PT. Aneka 
Tambang).
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6. Pembayaran Kepada Pemerintah

6.1. Jenis pajak dan non-pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada 
        pemerintah

Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi terkait kewajiban 
perusahaan tambang dalam bentuk pembayaran pajak dan non pajak. 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012, tarif royalti atas nikel matte dan 
feronikel yaitu sebesar 4 persen dari harga jual dan iuran tetap sebesar US$4 
per hektar.  Penerimaaan Pemerintah Pusat dari usaha pertambangan 
berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 
Pasal 21), Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 25), Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB), Royalti, Land-rent, iuran Kuasa Pertambangan (KP), Bea Masuk, dan 
pajak lainnya. Khusus penentuan besaran land-rent dan royalti, 
perhitungannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan perusahaan tambang. 
Perusahaan pertambangan menyampaikan informasi kepada pemerintah 
daerah (Dinas Pertambangan) mengenai jumlah nilai pajak dan non-pajak 
yang mereka bayarkan kepada pemerintah pusat. Setiap awal tahun 
anggaran, pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi dengan 
pemerintah daerah (DPKAD) mengenai besaran nilai dana bagi hasil yang 
bakal diterima oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki 
andil dan peran dalam pengumpulan pajak land-rent dan royalti.

Penerimaan Pemerintah Daerah dari kegiatan Pertambangan diatur dalam 
beberapa regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maupun Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten 
menerima dana bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat dengan 
sistem pembagian untuk land-rent: 20 persen untuk pemerintah pusat; 16 
persen untuk provinsi; dan 64 persen untuk daerah penghasil. Seperti halnya 
pajak land-rent,  pemerintah kabupaten menerima iuran produksi (royalti) 
dalam bentuk dana bagi hasil dari pemerintah pusat dengan sistem 
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pembagian: 20 persen untuk pemerintah pusat; 16 persen untuk provinsi; 32 
persen untuk daerah penghasil; dan 32 persen untuk kabupaten/kota 
lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Jenis penerimaan lainnya yang 
diterima secara langsung oleh pemerintah daerah (dalam bentuk PAD) 
terdiri atas pajak penggunaan mineral bukan logam dan batuan (dulu 
bernama pertambangan galian C), pajak penggunaan listrik, pajak air 
permukaan, retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, uji 
kendaraan bermotor, izin usaha pertambangan dan energi, dan retribusi 
kelayakan lingkungan dan UKL-UPL dan Amdal. Ketentuan yang mengatur 
mengenai besaran pajak dan retribusi daerah terkait dengan usaha 
pertambangan dituangkan di dalam Peraturan Daerah. Guna 
mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya, 
maka instansi teknis pengelola keuangan dan Dinas Pertambangan Daerah 
melakukan rapat koordinasi dengan pihak perusahaan dan melakukan 
rekonsiliasi dengan pemerintah pusat atas perhitungan besaran pajak yang 
menjadi kewajiban perusahaan yang akan diterima oleh pemerintah daerah 
(Info dari Sekretaris Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dispenda Kab. 
Kolaka serta staf Dinas Pertambangan Kab. Kolaka). 

 
Provinsi 

 
Tahun  

Royalti  
(000 Rp)  

Land-rent

 (000 Rp)
Sumbangan 
Pihak Ketiga

(000 Rp)

 
 
Sulawesi Tenggara

2008

 
6.661.182

 
462.357 103.000.000

2009

 

3.732.276

 

234.613 35.692.820

2010 7.995.390 707.407 38.000.000

2011 13.987.024 798.618 85.108.562

Tabel 5.11:  Penerimaan royalti, land-rent dan sumbangan pihak ketiga 

                      di Sulawes Tenggara, 2008-2011 

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Tabel 5.12:  Penerimaan pajak dan non pajak pemerintah Kabupaten 
                   Kolaka, 2009-2012

Kabupaten Tahun
 Royalti 

(juta Rp) 
 Landrent 

(juta RP)
 PSDH

(juta 
Rp)  

Mineral Bukan Logam 
& Batuan

 

(juta Rp)  
Lainnya
(juta Rp)

Kab Kolaka

2009 10.578 199 199  497  1.466
2010 10.750 336 78  476  1.410
2011

 
18.845

 
412

 
173

 
229

 
1.362

2012 39.917 491 226 172 354

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Kolaka 
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Besaran pajak yang diterima Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan 
pengalaman tahun sebelumnya atau kalkulasi berdasarkan tax-rate. 
Pemerintah daerah memiliki informasi awal mengenai besarnya pendapatan 
yang bakal diterima dari perusahaan pertambangan dengan mengacu pada 
pengalaman tahun sebelumnya maupun hasil kalkulasi pemerintah daerah 
bersangkutan berdasarkan tax-rate. Perusahaan pertambangan secara 
berkala biasanya per tiga (3) bulan akan mengirimkan surat tembusan 
kepada pemerintah daerah mengenai pembayaran atas kewajiban 
pajak/non-pajak mereka yang telah dipenuhi dan dibayarkan melalui 
rekening Kas Negara. Dana bagi hasil tambang memiliki formula yang jelas 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pemerintah 
daerah mengetahui dengan jelas berapa jumlah bagian dana bagi hasil 
tambang yang bakal diterimanya. Setiap awal tahun anggaran, pemerintah 
pusat juga melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk 
menjelaskan dana bagi hasil yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

6.2.  Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
         dalam sistem bagi hasil tambang

Pemerintah daerah masih menganggap ada ketidakadilan dalam kaitan 
bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintah dan pemerintah daerah. 
Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) akan terus berusaha agar 
penerimaan dari pajak dan non pajak yang diperoleh dari tahun ketahun 
mengalami peningkatan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena pemerintah 
(termasuk pemerintah daerah) secara berkelanjutan terus berusaha 
meningkatkan kapasitas fiskalnya guna membiayai kegiatan 
pembangunannya. Selain menerima bagi hasil dari pemerintah pusat baik 
dalam bentuk royalti maupun land-rent, pemerintah kabupaten juga 
menerima dana bagi hasil pajak air permukaan (water-levy) yang merupakan 
jenis pajak provinsi dengan sistem bagi hasil: 20 persen untuk provinsi dan 80 
persen untuk kabupaten penghasil. Salah satu pemerintah kabupaten di 
Sulawesi Selatan, yakni Pemerintah Kab. Luwu Timur mempersoalkan sistem 
bagi hasil pajak air permukaan (water-levy). Sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, alokasi bagi hasil pajak air permukaan pembagiannya adalah 20 
persen untuk provinsi dan 80 persen untuk kabupaten. Dalam prakteknya, 
pemerintah provinsi menambah bagian mereka sebesar 3 persen sebagai 
upah pungut pajak. Bagi pemerintah Luwu Timur, bagian tersebut tidak perlu 
ada karena pemerintah provinsi tidak melakukan upaya apapun untuk 
memungut pajak tersebut.
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6.3. Pembayaran tidak resmi

Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tidak luput dari adanya 
pungutan yang tidak diatur dalam ketentuan perundangan yang ada. 
Perusahaan berusaha untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan dan non 
perpajakan seperti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Royalti, Land-rent, 
PSDH, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada. Selain memenuhi kewajiban 
perpajakan dan non pajak, perusahaan juga melakukan pembayaran kepada 
pihak-pihak tertentu terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan, seperti 
jasa  pengamanan yang dilakukan kepada orang-orang tertentu (oknum 
aparat) agar usahanya berjalan dengan baik, pembayaran dalam rangka  
pengurusan izin usaha pertambangan kepada oknum pemerintah guna 
memperlancar dan memuluskan terbitnya izin, yang merupakan 
pembayaran diluar aturan perundangan. 

6.4.  Pengalokasian anggaran oleh pemerintah daerah yang 
          bersumber dari industri ekstraktif

Sistem dan praktek pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak 
memungkinkan untuk melihat hubungan langsung antara sumber 
penerimaan daerah dan alokasi belanja daerah.  Pembayaran pajak dan 
bukan pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan kepada 
pemerintah (termasuk kepada pemerintah daerah) tidak bisa diidentifikasi 
pemanfaatannya/  peng gunaannya  secara  langsung  da lam 
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah 
daerah. Pembayaran pajak dan non pajak yang dilakukan oleh perusahaan 
pertambangan disetor langsung rekening Kas Negara atau rekening Kas 
Daerah. Dinas Pendapatan daerah atau Badan Pengelola Keuangan Kaerah 
menerima transfer dana dari seluruh wajib pajak dan retribusi berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan yang diterima pemerintah 
ibaratnya masuk kedalam sebuah “pundi-pundi” sehingga tidak dapat 
dibedakan mana yang merupakan penerimaan dari sektor pertambangan 
dan mana yang berasal dari sumber lainnya. Hal ini terjadi karena sistem 
pengelolaan keuangan yang dijalankan pemerintah tidak mengatur secara 
tegas apakah setiap jenis penerimaan akan dihubungkan langsung dengan 
alokasi/penggunaan pada program dan kegiatan tertentu. Penggunaan/ 
pengeluaran atas semua penerimaan melalui mekanisme APBD yang 
pembahasannya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif pada setiap tahun 
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anggaran (Hasil wawancara dengan Staf Dinas Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Luwu Timur, Sulewesi Selatan dan Sekretaris Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara). Tidak 
terdapatnya mekanisme yang dapat menghubungkan antara sumber 
penerimaan tertentu dengan obyek yang didanai pada dasarnya kurang baik, 
karena tidak dapat menunjukkan kepada masyarakat atau pihak yang 
berkepentingan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan 
pemerintah bahwa pendapatan tertentu telah membiayai obyek tertentu 
dengan hasil tertentu, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi.

7. Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Illegal

7.1. Pertambangan Rakyat

Berdasarkan aspek legalitasnya, aktivitas pertambangan berbasis 
masyarakat lokal di Pulau Sulawesi terdiri dari dua kelompok utama, yakni: 
(1) “Pertambangan Rakyat” yakni usaha pertambangan yang dilakukan oleh 
masyarakat yang memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dari pemerintah 
daerah setempat. Aktivitas pertambangannya dilaksanakan pada wilayah 
tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai wilayah 
pertambangan rakyat (WPR). Usaha pertambangan ini, juga telah 
didefinisikan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara 
Nomor 4 Tahun 2009 sebagai “pertambangan rakyat”; dan (2) 
“Pertambangan Illegal (PETI)” yakni usaha pertambangan yang dilakukan 
oleh masyarakat lokal baik secara individu maupun kelompok yang tidak 
memiliki izin pertambangan. Lokasi pertambangan illegal ini, umumnya 
tumpang tindih dengan lokasi-lokasi yang memiliki peruntukan lain, seperti 
kawasan lindung atau pada wilayah konsesi perusahaan pertambangan 
formal.

WPR yang ada di Pulau Sulawesi seluruhnya merupakan pertambangan 
emas dan tidak ditemukan adanya izin pertambangan rakyat untuk jenis 
tambang non-emas. Alasan utama masyarakat untuk melakukan 
pertambangan rakyat pada jenis tambang emas ini, selain karena nilai emas 
yang cukup tinggi, juga karena pertambangan emas ini dapat dilakukan 
dengan teknologi sederhana (tradisional) sehingga biaya investasinya pun 
tidak terlalu besar. Berbeda halnya dengan jenis pertambangan lainnya 
seperti tambang nikel, biji besi dan lainnya, umumnya memerlukan biaya 
investasi yang sangat besar, karena itu pada lokasi-lokasi pertambangan non 

296



emas ini, tidak ditemukan adanya usulan dari masyarakat lokal kepada 
pemerintah setempat untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat.  

Terdapat enam unit WPR di Pulau Sulawesi. Ke enam wilayah 
pertambangan rakyat tersebut terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan 
tersebar di tiga Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan emas, yakni 
masing-masing Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan dan Bolaang 
Mongondow. Pertambangan rakyat tersebut semuanya merupakan 
pertambangan emas yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat 
setempat dan di beri izin pertambangan rakyat (IPR) oleh bupati setempat. 
Selain Provinsi Utara tidak ditemukan adanya izin pertambangan rakyat yang 
diterbitkan oleh pemerintah setempat di berbagai lokasi pertambangan di 
Pulau Sulawesi. Akan tetapi di sejumlah lokasi terdapat pertambangan 
berbasis masyarakat yang tidak memiliki izin (ilegal). Di Kabupaten 
Bombana, Sulawesi Tenggara, terdapat aktivitas pertambangan emas 
berbasis masyarakat, yang oleh sebagian masyarakat menyebutnya sebagai 
pertambangan rakyat. Akan tetapi kegiatan pertambangan tersebut tidak 
memiliki izin dan lokasi pertambangan rakyat sebagaimana yang di 
amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Karena itu, 
pertambangan emas masyarakat di Kabupaten Bombana ini tidak 
digolongkan sebagai pertambangan rakyat. 

Enam unit pertambangan rakyat yang terdapat di Sulawesi Utara, 
meskipun seluruhnya telah memiliki izin pertambangan rakyat dari 
pemerintah setempat (izin Bupati), namun belum ada yang memiliki izin 
lingkungan.  Menurut Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, 
pertambangan rakyat yang ada di Sulawesi Utara dalam proses produksinya 
menggunakan bahan berbahaya (Sianida dan Merkuri). Karena itu, 
pertambangan rakyat yang ada juga diwajibkan melengkapi dokumen 
AMDAL. Seluruh pertambangan rakyat di Sulawesi Utara belum ada yang 
melengkapi dokumen amdalnya, sehingga izin lingkungan pertambangan 
rakyat belum ada yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi 
Sulawesi Utara. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara menyadari 
keterbatasan yang dimiliki oleh unit koperasi pengelola WPR dalam 
penyediaan dokumen amdal, sehingga dalam penyediaan dokumen 
tersebut diinisiasi dan anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten 
Minahasa Utara.
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Tabel 5.13: Jumlah dan lokasi keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 
                    di Pulau Sulawesi 

No Lokasi Studi
Jumlah 
WPR

 

Jenis 
Pertambangan

 

Izin WPR Luas WPR

1. Sulawesi Utara

 

6 WPR

 

Emas

 
x

 

Izin WPR Bupati 
Setempat

 
 

Izin Lingkungan Tidak 
ada

 

-

* Kab Minahasa Utara 

2 WPR 
(Tatelu 
dan 
Talawan)

 

Emas 

 
Izin WPR : No.: 
02/DISTAMBEN/2010 
oleh Bupati  

 
Izin Lingkungan = 
Belum ada

 

50 Ha (25 Ha per 
WPR). Setiap WPR 
memiliki anggota 
100 orang

2. Sulawesi Selatan

 

-

 

-

 

-

 

-

3. Sulawesi Tengah

 

-

 

-

 

-

 

-

4. Sulawesi Tenggara - - - -

Sumber: data primer

WPR yang terdapat di Kabupaten Minahasa Utara masing-masing memiliki 
lokasi pertambangan seluas 25 Ha per WPR. Wilayah Pertambangan Rakyat 
telah disahkan oleh pemerintah setempat, yang lokasinya berhimpit dengan 
lokasi pertambangan formal (PT. Mears Soputan Meaning-MSM dan PT. 
Tambang Tondano Nusajaya-TTN). Kedua WPR yang ada di Kabupaten 
Minahasa Utara berbadan usaha koperasi, dimana masing-masing WPR 
beranggotakan 100 anggota. Setiap anggota memiliki satu lokasi 
pertambangan yang dikelola secara tradisional (penggalian lubang tambang 
dilakukan secara manual) dan pada umumnya mempekerjakan tenaga kerja 
4 – 6 orang.  

Peleburan material tambang dari tambang rakyat ini dilakukan di industri 
peleburan yang di miliki koperasi di wilayah Tatelu. Material tambang 
biasanya diangkut dari lokasi tambang ke tempat peleburan dengan 
menggunakan jasa ojek milik masyarakat tempat. Dalam proses peleburan, 
masyarakat menggunakan bahan beracun seperti sianida dan merkuri. 
Limbah tambang di tampung pada kolam-kolam yang secara khusus dibuat 
masyarakat. Produksi emas yang diperoleh masyarakat dari hasil peleburan 
ini, biasanya dijual kepada pedagang perantara atau pengrajin emas yang 
ada di Tatelu atau dijual di pedagang perantara atau pengrajin emas yang ada 
di Kota Manado.
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7.2. Pertambangan Illegal

Terdapat dua jenis pertambangan illegal di pulau Sulawesi, yakni jenis 
pertambangan galian golongan C dan jenis pertambangan emas. 
Pertambangan illegal untuk jenis tambang galiang Golongan C ini terdapat di 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi tengah. Aktivitas pertambangan illegal 
tambang galiang golongan C ini tersebar di berbagai tempat dan tidak 
dilakukan secara massive. Berbeda halnya dengan pertambangan illega 
untuk jenis tambang emas, dimana aktivitasnya dilaksanakan di lokasi-lokasi 
tertentu yang memiliki potensi emas. Pertambangan emas illegal di Sulawesi 
Utara umumnya dilaksanakan kawasan lindung atau di wilayah konsesi 
pertambangan formal, seperti halnya pertambangan emas illegal di 
Kabupaten Minahasa Utara dimana pertambangan-pertambangan illegal ini 
banyak yang beroperasi di wilayah konsesi Pertambangan PT. Mears Soputan 
Mining (MSM) dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (TTN). Sedangkan di 
Kabupaten Bombana (Sulawesi Tenggara) umumnya pertambangan emas 
illegal beroperasi pada lokasi-lokasi antara IUP atau dikenal sebagai daerah 
jepitan. 

Jumlah pertambangan emas illegal di Sulawesi Utara cukup banyak, 
diperkirakan tidak kurang dari 5000 pertambangan emas illegal (peti), 
dimana setiap pertambangan emas illegal ini biasanya mempekerjakan 4-6 
orang tenaga kerja. Pertambangan emas illegal di Sulawesi Utara terutama 
beroperasi di Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa Selatan, Bolaang 
Mongodow Timur. Pertambangan emas illegal di Minahasa Utara, saat ini 
sudah sangat berkurang dibadingkan tahun-tahun sebelumnya, karena 
selain adanya penertiban oleh aparat keamanan, berkurangnya 
pertambangan emas illegal juga terkait dengan terbentuknya pertambangan 
rakyat pada tahun 2011. Pertambangan emas illegal di Kabupaten Bombana 
juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Menurut salah seorang staf 
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana, bahwa pada tahun 
2009, jumlah pertambangan emas illegal di Kabupaten Bombana mencapai 
2.000 orang, namun pada tahun 2012 jumlahnya hanya berkisar 100 – 200 
orang. 
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No Lokasi Studi Jenis Pertambangan Illegal Jumlah Penambang illegal (Peti)

1. Sulawesi Utara

 

x Tambang Emas tersebar di tiga 
Kabupaten (Minahasa utara, Minahasa 
Selatan, Bolaang Mongondow Timur)

 x 5.000 penambang illegal (Peti),

x Kab Minahasa Utara
 

x

 
Tambang Emas Berada di wilayah 
kawasan lindung dan di wilayah 
konsesi pertambangan formal (MSM 
dan TTN) 

x

 
Lebih 100 Peti, setiap peti 
mempekerjakan tenaga kerja 
5-6 orang  

2. Sulawesi Selatan
 

x
 

Tambang Galiang Gol. C
 

-
 

3. Sulawesi Tengah

 

x

 

Tambang Galiang Gol. C

 

-

 4. Sulawesi Tenggara

 

x

 

Tambang Emas 

 

-

 x Kab. Bombana
x Tambang Emas  (berada di daerah 

antara IUP atau dikenal sebagai daerah 
jepitan

100 – 200 Peti

Sumber: data primer

Tabel 5.14: Jumlah dan jenis pertambangan illegal di Pulau Sulawesi 

Seperti halnya dengan pertambangan rakyat, kegiatan pertambangan emas 
illegal dilakukan dengan metode tradisional, yakni lubang tambang digali 
secara manual, sehingga sering mengancam keamanan dan keselamatan 
kerja para penambang. Kasus longsornya lubang tambang yang berujung 
pada tertimbunnya tenaga kerja penambang terjadi di beberapa tempat di 
Sulawesi Utara, termasuk di lokasi tambang emas illegal di Kabupaten 
Minahasa utara. 

Persoalan lain yang terkait dengan pertambangan emas illegal ini adalah 
masalah lingkungan. Proses peleburan yang menggunakan bahan beracun 
seperti sianida dan merkuri mencemari sungai-sungai yang ada di sekitar 
pertambangan illegal ini. Menurut hasil pemantauan lingkungan yang 
dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara bahwa telah 
terjadi pencemaran di badan sungai di sekitar lokasi pertambangan illegal 
dengan indikasi tingkat kekeruhan air meningkat, kepadatan terlarut dalam 
air meningkat, dan terindikasi adanya bahan kimia beracun (merkuri). Akan 
tetapi gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh bahan 
beracun seperti penyakit gatal dan mina mata tidak ditemukan di sekitar 
lokasi pertambangan illegal .

Selain isu keselamatan kerja dan lingkungan, aktivitas pertambangan 
emas illegal di Pulau Sulawesi berpotensi menimbulkan konflik, baik 
konflik vertikal antar masyarakat dengan perusahaan pertambangan formal, 
maupun konflik horizontal antar sesama anggota masyarakat. Potensi konflik 
antar masyarakat dengan perusahaan pertambangan formal terkait lokasi 
pertambangan emas illegal yang umumnya berada di wilayah konsesi 
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perusahaan pertambangan formal. Sedangkan konflik antar petambang 
illegal terjadi karena seringkali aktivitas penambangan melewati batas lokasi 
tambang yang dikuasainya.

8. Dampak Lingkungan dan Konflik Sosial

8.1  Program CSR dan manfaat Industri pertambangan bagi masyarakat

Perusahaan pertambangan skala besar memiliki program Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang lebih terencana, beragam, dan berkelanjutan. PT. 
Donggi Senoro misalnya, dalam beberapa tahun terakhir telah 
mengembangkan tiga program utama, yaitu program pemberdayaan 
masyarakat, program kemitraan masyarakat, dan program berjangka, 
dimana ketiga program ini terdiri atas sejumlah kegiatan. PT. Aneka Tambang 
bahkan pernah membentuk sebuah unit yang secara khusus menangani CSR 
yaitu Komite CSR, Lingkungan dan Pasca Tambang (meski sejak bukan 
Agustus 2102, komite ini dilebur kedalam Komite Good Corporate 
Governance dengan alasan penyederhaaan) dan menyusun sebuah rencana 
induk (Master Plan) CSR. Demikian pula PT. Vale, sejak lama telah 
mengembangkan program CSR dengan cakupan program yang cukup 
beragam, mulai dari program pendidikan, kesehatan, kepemudaan,  
peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, sosial dan budaya, infrastruktur, 
hingga program keagamaan. Sebaliknya, perusahaan skala kecil-menengah 
hanya memiliki program pemberdayaan masyarakat dengan skala terbatas 
dan beberapa bentuk bantuan sosial untuk masyarakat lokal.

Melalui program CSR, perusahaan pertambangan di Pulau Sulawesi telah 
memberikan beragam manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya 
masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan.  Jenis manfaat yang 
diterima masyarakat terdiri atas: Pertama, pembangunan infrastruktur. Di 
Kabupaten Wajo, PT. EEES telah memperbaiki infrastruktur jalan yang 
menuju perusahaan serta telah memberikan bantuan pembangunan 
cekdam. Selanjutnya PT. MSM dan PT. TTN di Minahasa Utara telah 
membangun jalan sepanjang 10,6 Km kearah Bitung dan Likupang serta 
beberapa jembatan. 

Kedua, penciptaan kesempatan kerja. Industri pertambangan memberikan 
prioritas pada tenaga-tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan di perusahaan 
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pertambangan. Umumnya tenaga kerja lokal ini sebagai tenaga lapangan, 
administrasi, security, tenaga operator dan beberapa pekerjaan kasar 
lainnya.

Ketiga, peningkatan pendapatan melalui spill-over ke sektor informal. 
Sebagian masyarakat yang berada di sekitar pertambangan memperoleh 
pendapatan secara tidak langsung dari keberadaan perusahaan 
pertambangan, seperti pendapatan sewa kontrakan rumah bagi karyawan 
perusahaan, jasa ojek, warung makan, toko klontong, dan lainnya.

Keempat, penyediaan program sosial, berbagai bantuan sosial yang 
disedikan oleh industri pertambangan ke masyarakat setempat. PT. Vale, 
pada tahun 2010 telah mengeluarkan dana untuk sarana pendidikan sebesar 
US$ 408.333; Sarana Keagamaan US$ 75.000; Sarana Kesehatan US$ 
604.167; Sarana Pertanian dan Peternakan US$ 104.167 dan Sarana Umum 
Lainnya US$ 2.352.083. Selanjutnya program-program sosial perusahaan 
MSM dan TTN di Kabupaten Minahasa Utara terdiri atas: (a) bantuan semen 
untuk perbaikan ruang kelas sekolah; (b) Bantuan kursi 300 buah untuk 
gereja; (c) bantuan peralatan dan pakaian anak sekolah; (d) bantuan 
beasiswa bagi anak yang berasal dari lingkarang tambang sebesar Rp 
200.000 per tahun per anak untuk SMP dan Rp 700.000 per tahun untuk 
SMA; (e) tempat penampungan air bersih, yang secara rutin di isi oleh 
perusahaan; dan (f) hasil buah kelapa dari lahan yang sudah diganti rugi 
perusahaan disumbangkan ke gereja. Sedangkan berbagai program sosial 
yang diluncurkan oleh PT. Donggi Senoro (DSLNG) seperti penyediaan 
fasilitas perpustakaan, kursus komputer bagi siswa dan guru, 
pengembangan industri rumah tangga, penyeluran kredit mikro dan lainnya.

Kelima, pemberian kompensasi uang. Manfaat yang dirasakan masyarakat 
dalam bentuk kompensasi uang, hanya di temukan di wilayah pertambangan 
emas Kabupaten Minahasa Utara. Kompensasi (ganti rugi) diberikan kepada 
masyarakat yang memiliki lahan di kawasan pertambangan, dengan nilai 
ganti rugi sebesar 125 juta per hektar. 

Keenam, penyediaan program pemberdayaan masyarakat dan lainnya. 
Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh perusahaan 
pertambangan, antara lain, pemberian bantuan ternak sapi pada kelompok 
keluarga miskin oleh PT. EEES, pemberiam modal usaha berbasis rumah 
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tangga oleh PT. Vale. Di Minahasa Utara,  PT. MSM dan PT. TTN memberikan 
bantuan modal pada kelompok tani yang akan menanam tanaman Vetiver, 
dimana tujuan dari program ini selain memberikan kesempatan berusaha 
bagi masyarakat, juga tanaman ini berfungsi untuk menahan erosi dan 
menetralisir racun, yang berasal dari penggunaan bahan berbahaya dari 
perusahaan pertambangan.

Tabel 5.15:Program CSR industri pertambangan dan manfaat yang dirasakan 
                   oleh masyarakat di sekitar lokasi pertambangan  di Pulau Sulawesi 

Jenis program/ 
bantuan

Wilayah Studi

SULSEL SULUT SULTENG SULTRA

Infrastruktur

Perbaikan jalan, 
Pembangunan 
Cekdam

 

Pembangunan jalan 10,6 Km 
dan jembatan 

Menyediakan prasarana 
umum, seperti saluran air 
bersih ke tempat-tempat 
ibadah, rehabilitasi kantor 
desa, dan fasilitas 
olahraga.

 

Kesempatan Kerja

Memberikan 
kesempatan bagi 
tenaga kerja lokal 

 Penduduk di lingkarang 
tambang (11 Desa) 
diprioritaskan sebagai TK 
perusahaan sesuai 
rekomendasi desa

 

Memberikan kesempatan 
bagi TK lokal

 

TK lokal 
sebagai buruh 
harian lepas

Peningkatan 
Pendapatan (Spill-over)

Pendapatan dari 
Usaha Catering 

Pendapatan dari Kontrak 
rumah, ojek, warung, tukang 
jahit karung untuk perusahaan 

  

Program Sosial

Bantuan dana 
sarana pendidikan; 
sarana keagamaan; 
sarana kesehatan; 
sarana pertanian 
dan peternakan dan 
sarana umum 
lainnya 

 

Program-program sosial 
perusahaan MSM dan TTN 
terdiri dari (1) perbaikan ruang 
kelas sekolah; (2) 
pembangunan

 

dan peralatan 
gereja; (3) bantuan peralatan 
dan pakaian anak sekolah; (4) 
bantuan beasiswa bagi anak 
yang berasal dari lingkarang 
tambang; (5) tempat 
penampungan air bersih; (6) 
Hasil buah kelapa dari lahan 
yang sudah diganti rugi 
perusahaan di sumbangkan

 

ke 
gereja.

 

(1) Fasilitas perpustakaan 
mini dan kelas membaca 
untuk anak-anak;

 

(2) 
Kursus komputer untuk 
anak sekolah, anak 
muda, dan guru;

 

(3) 
Industri rumah tangga;

 

(4)

 

Program kredit mikro

 

(5) Program anak muda: 
menyediakan penyuluhan 
pada aktivitas dan

 

kesehatan anak muda

 

Pembangunan
rumah 
ibadah, 
sekolah dan 
bantuan 
modal

Kompensasi Uang

Penyediaan dana 
ganti rugi terhadap 
lahan yang terendam 
air akibat 
pembangunan PLTA

 

Lahan-lahan masyarakat yang 
berada dalam kawasan 
pertambangan, diganti rugi 
dengan

 

harga 125 juta per 
hektar.  

 

  

Pengembangan 
Masyarakat

Bantuan ternak sapi 
bergulir pada 3 
kelompok warga 
miskin, modal usaha 
untuk industri rumah 
tangga

Bantuan modal 15 -

 

50 juta/ 
kelompok

 

dengan bunga 0% 
untuk kelompok tani yang akan 
menanam tanaman Vetiver.  
Hasilnya akan di beli 
perusahaan.

1. pengembangan 
kapasitas bagi guru

 

2. menyediakan kursus 
bahasa Inggris  

3. melaksanakan 
pelatihan/kursus 
menjahit, pengelasan, 
pertanian organik dan 
perikanan.

Pemberian 
dana 
pinjaman 
bergulir 
kepada 
pelaku usaha 
kecil, 
menengah 
dan koperasi

Lainnya

Bantuan kepada 
petugas Posyandu 
Rp. 50.000/orang 
/bulan;  Bantuan 
mobil ambulance. 
Pemberian beasiswa 
pendidikan

Bantuan beasiswa Pembanguna
n sarana
ibadah, 
bantuan 
korban 
bencana alam

Sumber: data primer
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Meskipun demikian, pada kasus yang terbatas, pemerintah daerah dan 
masyarakat lokal seringkali mengeluhkan program CSR perusahaan 
pertambangan. Keluhan pemerintah daerah terletak pada tiga hal: (1) 
pemerintah daerah berharap agar program CSR perusahaan pertambangan 
dapat sejalan atau mendukung program prioritas pembangunan daerah 
yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan 
daerah; (2) beberapa program CSR yang diimplementasikan oleh 
perusahaan pertambangan tidak dikoordinasikan dengan baik kepada 
pemerintah daerah; dan (3) seringkali ada program dan kegiatan yang 
diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai program CSR, 
tetapi tidak diakomodasi oleh pihak perusahaan. Sedangkan keluhan 
masyarakat lokal terletak pada intensitas kegiatan yang danggap masih 
rendah dan cakupan program yang dinilai hanya mampu menyentuh 
kelompok masyarakat dalam skala yang relatif terbatas.

8.2. Isu dan Konflik yang Melibatkan Perusahaan, 
         Pemerintah, Masyarakat dan LSM

a. Isu Lingkungan

Isu lingkungan yang paling penting adalah dampak yang ditimbulkan oleh 
pertambangan emas, baik perusahaan pertambangan formal, maupun 
pertambangan rakyat terlebih lagi pertambangan illegal. Berdasarkan hasil 
pemantauan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara bahwa 
tingkat kekeruhan dan bahan terlarut meningkat pada badan-badan sungai, 
serta terindikasi terjadi pencemaran air sungai oleh bahan beracun. 
Masyarakat yang berada di lingkaran usaha pertambangan PT. MSM dan PT. 
TTN menyebutkan bahwa air sungai yang dulunya dimanfaatkan masyarakat, 
sekarang tidak bisa lagi digunakan karena berlumpur dan menimbulkan rasa 
gatal, bahkan air sumur warga juga menjadi keruh. Selain itu aktivitas 
pertambangan PT. MSM dan PT. TTN dalam membongkar material tambang 
dengan menggunakan bahan peledak menimbulkan kebisingan, bahkan 
beberapa dinding rumah warga mengalami keretakan.

Isu tercemarnya air sungai oleh limbah beracun dari aktivitas pertambangan 
emas juga diresahkan oleh masyarakat di Kabupaten Bombana. Menurut 
masyarakat bahwa di desanya pernah terjadi banjir sehingga limbah 
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perusahaan tambang masuk ke area persawahan dan menimbulkan 
kerusakan tanaman padi dan kegagalan panen.

Di Sulawesi Selatan aktivitas pertambangan gas alam oleh PT. EEES 
menimbulkan polusi udara berupa bau gas di wilayah pemukiman 
masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Bau menyengat tersebut 
semakin terasa pada saat musim penghujan. Selanjutnya isu lingkungan 
yang terkait dengan kegiatan pertambangan nikel PT. Vale di Kabupaten 
Luwu Timur adalah pembuangan limbah ke danau yang seringkali melebih 
ambang batas. Sedangkan isu lingkungan yang terkait dengan kegiatan 
pertambangan nikel di Morowali dan pertambangan silika (bahan baku 
semen) di Pangkep adalah polusi udara dari aktivitas kendaraan yang 
menyebabkan meningkatnya partikel debu di udara.

Tabel 5.16: Dampak lingkungan aktivitas pertambangan di Pulau Sulawesi 

No Lokasi Studi Jenis Dampak Lingkungan dari Aktivitas Pertambangan

1 Sulawesi Utara

 x

 

Air Sungai dan Sumur Keruh dan gatal jika dipakai

 

x

 
Air dibadang

 
sungai terindikasi tercemar oleh bahan beracun (merkuri)

 

x
 

Pembokaran material tambang dengan menggunakan Bom oleh PT. MSM dan PT. TTN, 
menimbulkan kebisingan dan beberapa dinding rumah retak

 

2 Sulawesi Selatan
 

x PT. EEES menimbulkan polusi udara berupa Bau gas. Pada musim hujan, bau gas ini 
semakin menyegat.

 x

 
PT. Vale membuang limbah cair yang mengandung CR 6+ ke danau

 3 Sulawesi Tengah

 

x

 

Aktivitas kenderaan perusahaan pertambangan meningkatkan partikel debu 

4 Sulawesi Tenggara
x Bahan beracun dari pertambanga n emas mencemari air sungan dan lahan pertanian padi 

masyarakat 

Sumber: data primer

b. Masalah-Masalah Sosial

Persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan industri pertambangan, 
jumlah dan ragamnya paling banyak di lokasi-lokasi pertambangan emas. 
Konflik sosial yang terjadi lokasi pertambangan emas ini, tidak hanya konflik 
antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan, tetapi juga konflik 
antar warga. Di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, konflik masyarakat 
dengan perusahaan pertambangan emas terkait dengan konflik penggunaan 
lahan oleh petambang-petambang illegal di wilayah konsesi pertambangan 
formal. Di Minahasa Utara, konflik antar petambang illegal juga sering 
terjadi. Pemicunya adalah seringkali petambang illegal melakukan aktivitas 
pertambangan yang melewati batas wilayah tambang yang dikuasainya. 
Selain itu, di Kabupaten Minahasa Utara misalnya, konflik antara karyawan 
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dengan perusahaan pertambangan juga pernah terjadi. Para karyawan lokal 
yang berasal dari desa-desa di sekitar area pertambangan menuntut kepada 
perusahaan agar haknya dipersamakan dengan karyawan dari luar, terutama 
dalam hal pemberian tunjangan perumahan. 

Tabel 5.17: Persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan aktivitas 
                    pertambangan di Pulau Sulawesi 

No Lokasi Studi Isu Sosial yang Terkait Aktivitas Pertambangan

1. Sulawesi Utara x Isu keselamatan kerja petambang pada aktivitas pertambangan rakyat dan pertambangan 
illegal

x

 

Konflik penggunaan lahan antara petambang illegal dan perusahaan pertambangan formal
x

 

Konflik sosial antara petambang illegal

 

x

 

Keamanan desa pada lokasi pertambangan illegal, karena banyaknya pekerja tambang 
pendatang

 

x

 

Konflik karyawan dengan perusahaan pertambangan, terkait tuntutan kesejahteraan

2. Sulawesi Selatan

 

x

 

PT. EEES dianggap tidak transparan mengena  sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah 
Kab. Wajo

 

x
 

Selain itu , warga juga menuntut agar perusahaan pertambangan juga memberi kontribusi 
terhadap pembangunan daerah, terutama misalnya penyediaan irigasi yang saat ini semakin 
merosot di Wajo. 

x
 

Demonstrasi terkait dengan rekruitmen karyawan PT. Vale. Pihak pelamar yang tidak lulus 
meminta kepada pihak perusahaan agar diberi akses untuk melihat nilai hasil ujian pelamar 
yang dinyatakan lulus. 

 
x

 

Demonstrasi warga yang menuntut ganti rugi atas lahan mereka yang terendam air akibat 
pembangunan PLTA oleh PT. VALE.

 

3. Sulawesi Tengah

 

x

 

Tuntutan masyarakat atas rehabilitasi lahan

 

4. Sulawesi Tenggara

 

x

 

Konflik penggunaan lahan antara petambang emas illegal dan perusahaan pertambangan 
formal di Bombana

 

x

 

Keamanan desa terkait dengan banyaknya penambang illegal yang berasal dari luar desa
x Masyarakat lokal demo karena  merasa tidak memberi kesempatan yang  lebih besar  untuk 

menjadi karyawan perusahaan, 
x Tuntutan sebagian  masyarakat terkait dengan ganti rugi atas saham yang mereka akui

berdasarkan surat-surat yang mereka miliki.

Sumber: data primer

Di Sulawesi Selatan, pemerintah daeran bersama masyarakat lokal pernah 
mendemo PT. EEES karena perusahaan tersebut dianggap tidak transparan 
dalam hal pembayaran bagi hasil kepada pemerintah daerah. Selain itu 
masyarakat juga pernah mendemo PT. EEES agar lebih berkontribusi 
terhadap pembangunan daerah, terutama dalam hal pembangunan irigasi. 
Selanjutnya di Luwu Timur, PT. Vale pernah di demo terkait dengan 
rekruitmen karyawan. Pihak pelamar yang tidak lulus meminta kepada pihak 
perusahaan agar diberi akses untuk melihat nilai hasil ujian pelamar yang 
dinyatakan lulus. PT. Vale juga pernah di demo oleh warga yang menuntut 
ganti rugi atas lahan mereka yang terendam air, yang menurut persepsi 
warga disebabkan oleh pembangunan PLTA oleh PT. Vale.
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9. Kesimpulan dan Rekomendasi

þMeskipun Pulau Sulawesi dikenal sebagai wilayah yang memiliki 
berbagai jenis tambang potensial, namun kontribusi sektor 
pertambangan teradap perekonomian wilayah dan penyerapan tenaga 
kerja masih relatif kecil.  Namun seiring dengan dimulainya kegiatan 
eksplorasi tambang sejak beberapa tahun lalu dan diperkirakan akan 
segera berproduksi, seperti eksplorasi tambang emas di Gorontalo, 
eksplorasi minyak dan gas di Sulawesi Barat, serta industri gas di 
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, maka sektor pertambangan 
diperkirakan akan memberikan dampak yang luas terhadap 
perekonomian wilayah, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, 
pendapatan pemerintah daerah, dan efek berganda (multiplier effect) 
bagi sektor ekonomi lainnya. Untuk memperbesar dampak, 
perusahaan pertambangan skala besar sebaiknya membangun pabrik 
smelter di lokasi pertambangan dan upaya ini juga dapat 
mengakomodasi produksi bahan tambang mentah yang dihasilkan oleh 
perusahaan skala kecil dan menengah.

þMasalah ketenagakerjaan masih menjadi salah satu isu sentral yang 
dihadapi perusahaan pertambangan, selain isu lingkungan, 
pembayaran pajak dan non-pajak kepada pemerintah daerah, dan 
tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan pertambangan perlu 
secara khusus memberi perhatian kepada tenaga kerja lokal, mulai dari 
proses rekruitmen, peningkatan kapasitas dan keahlian, perbaikan gaji 
dan tunjangan, kejelasan posisi dalam organisasi, hingga 
pengembangan karir. Upaya ini, di satu sisi, dapat menghndarkan 
perusahaan dari tuduhan tidak sensitif terhadap kepentingan 
masyarakat lokal, dan di sisi lain, dapat mengurangi tensi ketegangan 
antara perusahaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. 

þSelain PT. Aneka Tambang dan PT. Vale, hampir seluruh perusahaan kecil 
dan menengah tidak melakukan prosesing/pengolahan terhadap 
material tambang karena tidak memiliki mesin pengolahan (smelter). 
Padahal jika seluruh hasil galian tambang dari perusahaan kecil dan 
menengah dikonsolidasikan, mungkin volumenya jauh lebih besar 
dibandingkan dengan volume produksi dua perusahaan besar tersebut. 
Namun hasil produksi tersebut langsung di ekspor ke negara tujuan, 
sehingga bukan hanya value added-nya rendah tetapi juga berisiko 
terbuangnya potensi kandungan mineral lainnya yang ikut dijual 
bersama dengan material nikel. Untuk mencegah hal tersebut, 
pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan 
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þSumberdaya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 mengenai peningkatan 
pajak ekspor bahan mentah tambang dari 5 persen menjadi 20 persen. 
Peraturan tersebut dinilai tidak mampu menjadi solusi yang tepat 
karena justeru akan mendistorsi pengembangan usaha pertambangan 
skala kecil dan menengah. Untuk itu, diperlukan upaya pengembangan 
investasi, mungkin dalam bentuk perusahaan konsorsium yang 
bertujuan mendirikan industri pengolahan hasil tambang nikel guna 
menampung hasil galian tambang dari perusahaan-perusahaan 
menengah dan kecil, sehingga yang diekspor adalah bijih nikel hasil 
olahan perusahaan konsorsium tersebut. Pemerintah daerah dan 
pemerintah pusat harus mampu menginisiasi langkah ini, termasuk 
melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang telah ada untuk terlibat 
dalam penciptaan value added pertambangan, khususnya material 
tambang nikel di Pulau Sulawesi.

þKapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM pemerintah daerah masih 
sangat terbatas guna mendukung pengembangan usaha pertambangan 
di Pulau Sulawesi. Akibatnya, peran pemerintah daerah tidak optimal 
dalam mendukung peran industri pertambangan dalam perekonomian 
daerah masing-masing. Hal itu nampak dari keterbatasan sistem 
informasi yang terkait dengan pemetaan potensi pertambangan yang 
akurat, sehingga sangat tergantung pada data dan informasi yang 
dimiliki oleh perusahaan, baik asing maupun domestik. Selain itu, 
pengawasan dan pemantauan usaha pertambangan juga tidak berjalan 
intensif sehingga berdampak pada besarnya risiko kebocoran produksi, 
sehingga penerimaan negara dan daerah tidak optimal untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, bagi daerah-daerah 
dengan potensi tambang yang besar hendaknya memberikan 
keutamaan dalam rekruitmen pegawai dengan kualifikasi yang 
memadai di bidang pertambangan. Selain itu, diperlukan langkah-
langkah konkrit untuk pengembangan pendidikan kejuruan 
pertambangan,

þkhususnya pada lokasi strategis di Pulau Sulawesi. Hal ini dimaksudkan 
bukan hanya akan memperkuat jajaran aparat pemerintah daerah yang 
memiliki skill di bidang pertambangan, juga akan mendukung 
kebutuhan tenaga kerja berkualifikasi ahli pada sejumlah perusahaan 
besar, menengah dan kecil yang tersebar pada seluruh wilayah Pulau 
Sulawesi.
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þJenis pajak dan non pajak yang dibayar oleh perusahaan pertambangan 
telah mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti PPN, PPh, 
royalti, land-rent, PSDH, dan penerimaan lainnya. Selama periode 2009-
2012, penerimaan  pemerintah daerah (pajak dan non-pajak) dari 
perusahaan pertambangan mengalami peningkatan cukup signifikan 
khususnya royalti dan land-rent, sementara PSDH dan penerimaan 
bukan pajak lainnya cenderung berfluktuasi.  Meskipun demikian, 
masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan isu 
penerimaan pajak dan non pajak antara lain: masalah ketidakadilan 
pembagian bagi hasil pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah; seringkali ada pungutan-pungutan yang dibebankan kepada 
perusahaan pertambangan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada; 
pemanfaatan penerimaan pajak dan non pajak dari industri 
pertambangan tidak jelas. Terkait dengan hal tersebut, maka 
direkomendasikan beberapa hal: (i) proporsi dana bagi hasil pajak dan 
non pajak yang diterima oleh pemerintah kab./kota penghasil dapat 
ditingkatkan menjadi minimal 35 – 70 persen, untuk pusat maksimal 17 
persen dan provinsi maksimal 13 persen; (ii) melakukan pemantauan 
dan pengawasan atas pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan 
yang berlaku; (iii) pemanfaatan sumber dana dari pajak dan non pajak 
khususnya dari pertambangan perlu dieksplisitkan dalam program dan 
kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur berupa jalan, 
jembatan, pelabuhan, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik 
dan infrastruktur lainnya yang saat ini masih relatif kecil atau terbatas; 
(iv) meningkatkan porsi alokasi dana (dari kegiatan pertambangan) 
pada daerah atau wilayah yang paling terkena dampak dari kegiatan 
eksplorasi atau eksploitasi tambang; dan (v) perlu transparansi atas 
besarnya hasil eksploitasi tambang sehingga semua tingkatan 
pemerintahan dapat mengetahui dengan baik besarnya bagian yang 
seharusnya menjadi hak mereka. 

þJenis pertambangan masyarakat di Pulau Sulawesi, umumnya 
merupakan pertambangan Emas. Pertambangan masyarakat ini, ada 
yang berstatus pertambangan rakyat (WPR), namun umumnya 
merupakan pertambangan emas illegal. Terdapat 6 (enam) unit 
pertambangan rakyat (WPR) di temukan di Provinsi Sulawesi Utara. Ke 
enam WPR tersebut belum ada yang memiliki izin lingkungan. 
Sedangkan pertambangan emas illegal selain tersebar di beberapa 
wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, juga di temukan di Kabupaten 
Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Meski sering dilakukan 
penertiban oleh aparat keamanan, pertambangan emas illegal masih 
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banyak. Diperkirakan sekitar 5000 petambang emas illegal di Sulawesi 
Utara, sementara di Kabupaten Bombana berkisar 100-200 orang. 
Pertambangan masyarakat belum berkontribusi terhadap penerimaan 
pemerintah, sebaliknya aktivitasnya justru menimbulkan berbagai 
persoalan sosial dan lingkungan, seperti keselamatan kerja, 
pencemaran dan konflik sosial. Guna penataan pertambangan 
masyarakat menjadi lebih baik, maka beberapa hal yang perlu di 
upayakan pemerintah: (1) Pemerintah kabupaten/kota hendaknya 
menginisiasi pelaksanaan amdal kegiatan pertambangan rakyat (WPR) 
agar semua WPR yang ada memiliki izin lingkungan; (2) Pertambangan 
emas illegal hendaknya dikonversi menjadi pertambangan rakyat (WPR) 
pada lokasi-lokasi yang memungkinkan, sembari meningkatkan 
pengawasan/penertiban diluar lokasi yang telah ditentukan; dan (3) 
Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan pembinaan pada 
pertambangan masyarakat, sehingga persoalan-persioalan sosial dan 
lingkungan dapat diminimalisir.

þJenis manfaat yang paling umum dirasakan oleh masyarakat lokal adalah 
tersedianya kesempatan bagi masyarakat lokal  untuk bekerja pada 
perusahaan pertambangan yang ada, serta beragamnya 
program/bantuan sosial yang diberikan perusahaan pertambangan ke 
masyarakat lokal seperti bantuan sarana pendidikan, rumah ibadah, 
sarana kesehatan, beasiswa dan lainnya. Bantuan-bantuan seperti  
infrastruktur, kompensasi uang maupun program pengembangan 
masyarakat masih terbatas. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, 
jembatan dan Cekdam hanya ditemukan pada lokasi pertambangan PT 
EEES di Wajo dan PT MSM dan PT TTN di Minahasa Utara. Peningkatan 
pendapatan masyarakat secara tidak langsung (spilover) terbatas pada 
usaha-usaha sederhana seperti kontrak rumah, warung, catering dan 
jasa sederhana lainnya. Tidak ditemukan adanya usaha lokal yang 
berfungsi sebagai suplier lokal bagi  perusahaan pertambangan. 
Demikian pula progeam-program pengembangan masyarakat 
umumnya terbatas pada beberapa kelompok saja. Di beberapa tempat 
(misalnya Minahasa Utara) program pemberdayaan ini dinilai oleh 
masyarakat kurang transparan dan kurang melibatkan pemerintah 
setempat. Selain memberikan dampak positif bagi msyarakat lokal, 
perusahaan pertambangan juga memberikan dampak negatif terhadap 
lingkungan seperti pencemaran air sungai, polusi udara. Selain itu 
terdapat beberapa isu sosial terkait keberadaan perusahaan 
pertambangan di Pulau Sulawesi, seperti konflik penggunaan lahan oleh 
petambang illegal dengan perusahaan pertambangan formal, konflik 
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karyawan dengan perusahaan terkait dengan tunjangan kesejahteraan 
dan lainnya. Agar manfaat positif lebih optimal serta meminimal 
dampak negatif dari keberadaan perusahaan pertambangan di Pulau 
Sulawesi, maka beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: (1) perlu 
adanya kejelasan mengenai berbagai program-program CSR yang akan 
dijalankan perusahaan, termasuk jumlah anggran yang disediakan; (2) 
program CSR yang dirumuskan hendaknya disusun bersama dengan 
stakeholder kunci dan berdasarkan kebutuhan masyarakat; dan (3) 
perlu ada aturan yang jelas mengenai kompensasi yang harus diberikan 
oleh perusahaan kepada masyarakat jika terdapat indikasi perusahaan 
telah menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat lokal
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B. Hirarki Wilayah dan Pemetaan Infrastruktur Kaitannya 
Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Tambang: Belajar 
Dari Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tambang di 
Wilayah Kontrak Karya PT. Gorontalo Sejahtera Mandiri 
Kabupatn Pohuwato Provinsi Gorontalo Indonesia

Amir Halid

I. Pendahuluan

Wilayah Pohuwato pada mulanya masih merupakan bagian dari wilayah 
Kabupaten Boalemo, namun sejak dikeluarkannya UU RI No. 6 Tahun 2003 
maka terbentuklah Kabupaten Pohuwato (bersamaan dengan terbentuknya 
Kabupaten Bone Bolango) yang mandiri. Menurut penjelasan UU tersebut 

2 luas wilayah Pohuwato sebesar 4.244,31 Km atau dengan kata lain yang 
terluas dari seluruh Kabupaten/Kota se-provinsi Gorontalo. Waktu itu 
Kabupaten Pohuwato hanya terdiri dari lima kecamatan; Popayato, Lemito, 
Marisa, Randangan, dan Paguat. Semenjak “berpisah” dari Boalemo, 
Pohuwato berkembang sangat pesat. Saat ini wilayah Pohuwato terdiri dari 
13 Kecamatan. Pertumbuhan ekonominya pun dari tahun ke tahun terus 
meningkat, bahkan beberapa kali melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi 
provinsi maupun nasional. Posisi kabupaten Pohuwato sangat strategis 
karena merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah paling besar 
meliputi 4.244,31 km2 (36,77%).

1. Urgensi

Hasil penelitian di Kabupaten Bone Bolango (Halid, 2011; 145) dan 
Kabupaten Gorontalo Utara (ICRAF, 2010) pada aspek yang sama dijumpai 
adanya keterbatasan sarana dan parsarana wilayah yang memadai yang 
diakibatkan oleh tumbuhnya pemukiman yang tidak permanen dan tidak 
tertata sesuai dengan peruntukan dan perencanaan Pemerintah sehingga 
nampak kumuhdan juga lokasi pemukiman masyarakat penambang berada 
dilingkaran pengelolaan batuan tambang seperti tromol dan proses 
pemisahan logam dan batuan dengan menggunakan Mercury dan Sianida 
termasuk pembuangan limbah oleh penambang tradisional dan ilegal.
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        2. Permasalahan

Belum adanya hasil penelitian yang memetakan sarana dan prasarana di 
lingkar tambang dan diluar lingkar tambang yang secara sistematis dan 
secara hirarkis dapat memberikan informasi kecenderungan dan jenis 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan para pihak dalam upaya 
mempercepat kegiatan perekonomian sehingga akan meningkatkan nilai 
tambah dan daya saing setiap jenis usaha yang dihasilkan masyarakat di 
lingkar tambang.

II. Pembahasan

Studi Baseline Survai Sosial Ekonomi Dalam Rangka Penyusunan Corporate 
Social Responsibility (CSR) PT. Gorontalo Sejahtera Mining, selain dilakukan 
survey kondisi masyarakat sekitar potensi tambang, perlu juga dipetakan 
kondisi infrastruktur. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan untuk mengarahkan/membentuk jenjang-jenjang pusat-pusat 
pelayanan wilayah dan jaringan transportasi serta jaringan sarana dan 
prasarana lainnya yang mendukung pusat-pusat pelayanan tersebut, 
sehingga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan 
potensi kabupaten. Menggunakan analisis skalogram akan dapat diketahui 
tingkat pelayanan sosial ekonomi, atau dengan kata lain dapat digunakan 
untuk mengelompokkan satuan pemukiman berdasarkan tingkat 
kompleksitas fungsi pelayanan yang dimilikinya.

Analisis skalogram merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan 
hierarki wilayah terhadap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang 
tersedia.Jenis data yang digunakan dalam analisis ini, meliputi data jumlah 
saranapendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana 
komunikasi, dan jenisdata penunjang lainnya (seperti: data jarak dari 
masing-masing wilayah terhadappusat pelayanan, jenis penggunaan lahan, 
infrastruktur kesehatan, infrastrukturumum, dan sebagainya). Masing-
masing peubah tersebut dilakukan pembobotandan standarisasi.

Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki masing-
masing kecamatan didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram 
dilakukan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap 
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wilayah, terkait dengan Social overhead capital (SOC). Identifikasi fasilitas 
dasar penunjang pengembangan daerah perlu dilakukan sebagai dukungan 
kepada ekonomi karena tanpa dukungan tersebut aktivitas primer, 
sekunder, dan tertier dari kegiatan produktif tidak dapat berfungsi.

Analisis pemetaan infrastruktur dimulai dengan mengidentifikasi jarak 
masing-masing kecamatan ke ibukota kabupaten Pohuwato dan ibukota 
Provinsi Gorontalo. Hal ini berdasarkan teori lokasi bahwa jarak merupakan 
faktor penentu besarnya biaya produksi. Teori tersebut diperkaya oleh 
Christaller dan Losch mengenai teori dengan “teori lokasi pusat” yang mulai 
mencoba untuk menjelaskan mengapa dalam suatu wilayah bisa muncul 
pusat-pusat aktivitas. Atas dasar inilah maka tiap wilayah mempunyai skala 
ekonomi yang berbeda. 

Sistem lokasi pusat-pusat pelayanan dapat diidentifikasi melalui pendekatan 
top down yaitu dari aktivitas produksi dengan treshold tinggi ke rendah atau 
bottom up yaitu dari aktivitas produksi dengan treshold rendah ke tinggi. 
Christaller dalam Smith (1976) melakukan identifikasi melalui pendekatan 
top down.  Hasil analisanya menunjukkan bahwa lokasi pusat utama akan 
menjadi semakin besar dan menyebar daripada lokasi pusat yang lebih 
rendah.  Lokasi pusat utama ini akan menyediakan barang dan jasa utama 
(barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas produksi yang treshold-nya 
tinggi) dan sekaligus menyediakan barang dan jasa yang lebih rendah 
(barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas produksi yang treshold-nya 
rendah). Keberadaan barang dan jasa yang lebih rendah di lokasi pusat 
utama disebabkan karena produsen dengan treshold rendah ingin 
mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari treshold-nya itu sendiri.  
Sementara itu lokasi pusat pelayanan yang lebih rendah hanya akan 
menyediakan barang dan jasa yang lebih rendah.

Hasil dari analisis skalogram ini dapat ditentukan bahwa wilayah-wilayah 
yang mempunyai nilai indeks perkembangan wilayah paling besar dapat 
dikategorikan ke dalam wilayah dengan tingkat perkembangan maju, atau 
dicirikan oleh jumlah dan jenis sarana, prasarana dan infrastruktur yang 
tersedia cukup memadai. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang 
mempunyai indeks perkembangan sedang – lambat atau wilayah 
terbelakang dan kelompok wilayah ini lebih dicirikan dengan tingkat 

315P3KM  UNHAS

Pembangunan Pertambangan KTI



ketersediaan sarana dan prasarana sangat terbatas.

Tingkat perkembangan suatu wilayah pada analisis skalogram dicerminkan 
menggunakan indeks perkembangan kecamatan (IPK). Semakin tinggi nilai 
IPK maka wilayah tersebut lebih maju atau berkembang dibanding wilayah 
yang memiliki IPK lebih rendah. Artinya kecamatan dengan indeks 
perkembangan lebih tinggi akan melayani kecamatan di sekitarnya yang 
memiliki indeks perkembangan lebih rendah. Analisis skalogram di 
Kabupaten Pohuwato dilakukan berdasarkan data kondisi infrastruktur pada 
tahun 2010 . Perkembangan kecamatan di Kabupaten Pohuwato 
berdasarkan hasil analisis skalogram dibedakan menjadi 3 hirarki yaitu 
hirarki 1 (wilayah dengan tingkat perkembangan maju), hirarki 2 (wilayah 
dengan tingkat perkembangan sedang) dan hirarki 3 (wilayah dengan tingkat 
perkembangan rendah). Hasil Indeks perkembangan kecamatan di sajikan 
pada gambar berikut. 

Gambar 5.7:  Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) di Kabupaten Pohuwato 
                       tahun 2011
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Berdasarkan hasil perhitungan IPK (Indeks Perkembangan Kecamatan) pada 
gambar 98 dan Lampiran 26, diketahui bahwa kecamatan yang memiliki IPK 
≥ 48,54 (lebih besar dari nilai rata-rata dan 2 kali standar deviasi) termasuk 
kecamatan yang berhirarki 1. Kecamatan Marisa digolongkan dalam hirarki 
1. Umumnya wilayah yang berhirarki 1 adalah ibukota daerah, baik sebagai 
ibukota kabupate, kecamatan maupun desa yang merupakan pusat layanan 
lokal. Demikian pula dengan kecamatan Marisa yang merupakan ibukota 
kabupaten Pohuwato. Kecamatan Marisa sebagai ibukota kabupaten 
memiliki jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, 
terutamasarana pendidikan (bangunan sekolah TK, SD, SLTP, SLTA , sarana 
kesehatan (jumlah rumah sakit, puskesmas, apotik dan sebagainya),sarana 
transportasi, jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusatpelayanan 
relatif dekat sehingga untuk mengakses ke pusat pelayanan tersebutmenjadi 
lebih mudah, serta infrastruktur-infrastruktur yang tersedia di masing-
masingwilayah. Fasilitas standar tersebut juga dimiliki oleh kecamatan lain 
yang termasuk hirarki 2 dan 3, namun yang membedakan adalah fasilitas 
terkait saranan prasarana informasi dan komunikasi seperti jaringan 
internet, jaringan radio, jangkauan media massa dan sebagainya.

Kecamatan yang termasuk hirarki 2 meliputi Kecamatan Wanggarasi, 
Taluditi, Buntulia, Paguat dan Dengilo. Masing-masing kecamatan tersebut 
memiliki nilai Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) lebih kecil dari nilai 
rata-rata dan 2 kali standar deviasi (48,54) namun lebih besar dari nilai 
rataannya yaitu 36,13.  Kecamatan berhirarki 2 dicirikan dengan keberadaan 
sarana dan prasarana yang lebih sedikit dan jarak ke pusat ibukota 
kabupaten dan provinsi yang lebih jauh disbanding kecamatan Marisa yang 
berhirarki 1.

Fasilitas pendidikan dasar seperti taman kanak-kanak, SD, SMP dan SMA 
masing-masing telah tersedia di tiap kecamatan, hanya kecamatan Popayato 
yang tidak memiliki SMA. Demikian pula sarana kesehatan seperti 
puskesmas, pustu (puskesmas pembantu) dan posyandu umumnya sudah 
tersebar di masing-masing kecamatan. Sarana kesehatan seperti polindes, 
pusling dan apotik hanya terdapat di beberapa kecamatan. Demikian pulas 
fasilitas komunikasi seperti sarana internet dan warnet hanya ada di ibukota 
kabupaten.
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Beberapa kecamatan yang dikategorikan memiliki tingkat perkembangan 
lebih rendah dibanding hirarki 2 adalah kecamatan Popayato, Popayato 
Timur dan Popayato Barat, Randangan, Patilanggio dan Duhiadaa. 
Kecamatan tersebut dikategorikan kecamatan berhirarki 3 karena nilai IPK 
lebih kecil dari rata-rata kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Faktor 
penyebabnya adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang 
dan jaraknya yang relatif jauh dari ibukota kabupaten Pohuwato dan ibukota 
Provinsi Gorontalo. 

Walaupun infrasturktur pendidikan sudah cukup memadai di Kabupaten 
Pohuwato, namun harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan potensi 
sumber daya manusia.Salah satu upaya pemerintah dalam 
rangkamengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui 
pendidikan yaitudengan mencanangkan berbagai programseperti program 
wajib belajar, gerakannasional orang tua asuh (GNOTA), Bantuanoperasional 
sekolah (BOS), pendirian sekolah kejuruan  dan lain-lain.Dengan program ini 
diharapkan akan terciptasumber daya manusia yang siap bersaing dalam era 
globalisasi mendatang terutama untuk berkontribusi dalam mengelola 
sumberdaya alam yang melimpah di Kabupaten Pohuwato.

Demikian pula dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai diKabupaten 
Pohuwato yang terdiri dari satubuah Rumah Sakit, 16 Puskesmas, 
28Puskesmas Pembantu, 11 PuskesmasKeliling, 176 Posyandu dan 29 
Polindes.Dilihat dari penyediaan obat-obatan, diPohuwato pada tahun 2010 
terdapat 3toko obat, dan 7 apotek. Namun keberadaaan Dokter, Bidan dan 
perawat masih dirasakan kurang dalampenanganan kesehatan masyarakat. 

Dikaitkan dengan pengelolaan tambang di wilayah Gunung Pani, maka 
kecamatan Buntulia dan Dengilo merupakan kecamatan yang berbatasan 
langsung dengan lokasi pertambangan. Keberadaan infrastruktur dasar di 
sekitar lokasi tambang seperti kecamatan Buntulia dan Dengilo (hirarki 2) 
perlu diperhatikan terkait fasilitas infrastruktur komunikasi dan sarana 
perdagangan. Kecamatan Buntulia hanya berjarak 7 km dari ibukota 
kabupaten yaitu KecamatanMarisa, hal ini merupakan peluang untuk 
mampu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya untuk dapat meningkatkan 
kapasitas pelayanan. Sedangkan kecamatan Dengilo, walaupun berjarak 
sekitar 27 km dari ibukota kabupaten, namun perlu meningkatkan potensi di 
sektor perdagangan terkait home industry makanan kecil dan kerajinan.
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Gambar 5.8: Peta Hirarki Fasilitas Kecamatan di Kabupaten Pohuwato

III. Analisis Hirarki Pilihan Format Kelembagaan Tambang 

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo 
yang tidak terlepas dari aktivitas penambangan. Pemanfaatan sumberdaya 
tambang yang termasuk sumberdaya tidak pulih seperti dua sisi mata uang 
yang memiliki dampak positif dan negatif. Permasalah penting terkait 
pengelolaan tambang adalah konflik terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) 
yang berujung kepada konflik sosial. Pihak-pihak yang melakukan usaha 
pertambangan baik penambang rakyat maupun investor yang memiliki IUP 
merasa memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumberdaya 
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tambang. pada situasi tersebut Pemerintah Daerah Pohuwato berada dalam 
situasi dilematis, pada satu sisi tetap mempertahankan penambang rakyat 
karena merupakan mata pencaharian masyarakat, disisi lain lokasi tambang 
tersebut telah dikuasai investor dengan keluarnya Izin Usaha Pertambangan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP eksplorasi untuk pertambangan 
mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) 
tahun. Sedangkan IUP operasi produksi yang terdiri Meliputi kegiatan 
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan 
dan penjualan untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 
(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun (Pasal 47 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 
Bara).

Izin Usaha Pertambangan”IUP” untuk wilayah kabupaten diberikan oleh 
Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di 
dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Pihak yang dapat mengajukan IUP 
adalah (a) Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (b). 
Koperasi; dan (c). Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, 
perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Masing-masing pihak 
memiliki jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. 

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat 
(WPR) diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan 
maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota 
dengan menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan 
pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh 
bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR 
yang dapat diberikan kepada a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar; 
b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau c. Koperasi 
paling banyak 10 (sepuluh) tahun.
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Mengingat lamanya jangka waktu operasional kegiatan penambangan, 
maka perlu ditempuh langkah-langkah strategis dalam pengelolaannya. 
Sebab salah satu karakter pemanfaatan sumberdaya alam tidak pulih adalah 
perlunya keseimbangan antara resiko kerusakan dengan pemulihan dan 
keuntungan yang diterima oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Sebagai 
industri yang memanfaatkan sumberdaya alam, kegiatan operasionalnya 
rentan terhadap konflik sosial. Pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya 
berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 
Pro-kontra pengelolaan tambang emas merupakan peringatan dini bahwa 
pengelolaan sumberdaya harus mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sepanjang waktu. Hal ini sesuai dengan postulat ekonomi 
sumberdaya, yaitu : efisiensi, optimality dan sustainability. Setiap kegiatan 
pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif 
maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di 
bidang pertambangan antara lain: 

1) Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi 
nasional;2) Meningkatkan pendapatan asli daera (PAD); 3) Menampung 
Tenaga Kerja, terutama masyarakat lingkar tambang; 4) Meningkatkan 
ekonomi masyarakat lingkar tambang; 5) Meningkatkan usaha mokro 
masyarakat lingkar tambang; 6) Meningkatkan kualitas sumberdaya 
masyarakat lingkar tambang; 7) Meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat lingkar tambang.

Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang terdapat di 
Kabupaten Pohuwato, apabila dikelola dengan baik akan memberikan 
kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Namun 
terdapat beberapa dampak negatif dari pembangunan di bidang 
pertambangan antara lain : (a) kegiatan penambangan kurang 
memperhatikan kelestarian lingkungan; (b). penebangan hutan untuk 
kegiatan pertambangan; (c). limbah kegiatan penambangan yang 
mencemari lingkungan; (d). Areal bekas penambangan yang dibiarkan tanpa 
ada upaya reklamasi; (e). dapat membahayakan masyarakat sekitar; (f). 
Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar; (g). Kontribusi 
bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang; dan (h) hubungan dan 
keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih 
kurang.
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Terdapat tiga unsur pembentukan kelembagaan yaitu batas yuridiksi, hak 
kepemilikan dan aturan representasi. Batas yuridiksi dalam pengelolaan 
tambang berarti suatu batasan untuk menentukan siapa saja yang berhak 
ikut terlibat dalam pengelolaan pada satu lokasi. Batas yuridiksi dapat 
diamati terkait karena sarana dan prasarana yang dibangun sebagai 
pendukung yang terkait dengan pertambangan. Masalah yuridiksi juga 
menyangkut aspek legal yaitu pengakuan kelembagaan secara hukum oleh 
pemerintah yang memberikan kepastian operasional untuk setiak 
perusahaan pertambangan baik dalam mengelola dan memanfaatkan 
potensi sumberdaya alam secara dan membangun dan memelihara 
hubungan baik dengan masyakata penerima dampak.

Salah satu upaya pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan 
mengadopsi upaya-upaya untuk menjawab tuntutan global, nasional dan 
lokal dalam meningkatkan dampak positif dan menekan dampak negatif 
kegiatan yang dilakukan adalah merancang konsep Corporate Social 
Responsibility (CSR). Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 
dan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas secara singkat dikatakan bahwa ketentuan tentang CSR 
wajib dilaksanakan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ketentuan mengenai 
CSR dalam kegiatan usaha pertambangan dapat dilihat dalam Pasal 95 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batu Bara, yaitu tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk 
melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). PPM 
ini merupakan salah satu bagian dari CSR. Oleh karena itu, implementasi CSR 
dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat berupa pemberian 
bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, 
pemberdayaan para guru, pendirian puskesmas, pengarahan tentang cara 
bertani yang baik, dan sebagainya.

Prinsip CSR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berkaitan 
dengan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) yang sejalan dengan konsep Triple Bottom Line 
(3BL) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu bidang ekonomi 3 (tiga) prinsip (human 
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capital, kemitraan, dan good corporate governance (GCG)), bidang sosial 3 
(tiga) prinsip (human capital, pendidikan, dan informasi publik), dan bidang 
lingkungan 5 (lima) prinsip (standarisasi, keterbukaan, pencegahan 
perusakan lingkungan, ramah lingkungan, dan taat hukum) (Busyra Azheri. 
2010).

Analisis AHP akan membantu menyusun prioritas kelembagaan yang tepat 
dalam melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi 
masyarakat sekitar perusahaan. Untuk mendapatkan skenario arahan 
strategi kebijakan penerapan CSR dan stakeholder yang terlibat maka 
melibatkan opini  berbagai stakeholder terkait  pengelolaan 
tambang(Lampiran 27). Metode yang digunakan ialah comparative 
judgment atau skala banding secara berpasangan, prinsip ini berarti 
membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu 
tingkat tertentu dalam kaitanya dengan tingkat di atasnya. Nilai bobot dari 
bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan sama penting, ini 
berarti atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 
menggambarkan kasus atribut yang penting absolut dibandingkan dengan 
yang lainnya.

Proses penyusunan format CSR membutuhkan perumusan yang jelas, baik 
materi, strategi, sasaran dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang 
terkait. Perencanaan program yang sesuai dan berkelanjutan dibutuhkan 
untuk meningkatkan keberdayaan para pemangku kepentingan. Proses 
hierarki adalah suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan 
atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan 
persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan 
memperoleh pemecahan yang diinginkan. Ada dua alasan utama untuk 
menyatakan suatu tindakan akan lebih baik dibanding tindakan lain. Alasan 
yang pertama adalah pengaruh-pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang 
tidak dapat dibandingkan karena suatu ukuran atau bidang yang berbeda 
dan kedua, menyatakan bahwa pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang 
saling bentrok, artinya perbaikan pengaruh tindakan tersebut yang satu 
dapat dicapai dengan pemburukan lainnya. Kedua alasan tersebut akan 
menyulitkan dalam membuat ekuivalensi antar pengaruh sehingga 
diperlukan suatu skala fleksibel yang disebut prioritas.
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Model pengelolaan CSR perusahaan tambang memerlukan pembobotan 
peran dan fungsi para stakehoder agar mengetahui tingkat kontribusinya. 
Stakeholders yang berperan yaitu pemerintah daerah (pemda), Perusahaan 
tambang, LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian, tokoh masyarakat dan 
pelaku tambang rakyat. Kriteria utama yang dipertimbangkan dalam 
menentukan format kelembagaan CSR adalah sosial, ekonomi dan 
lingkungan. Adanya lingkage antar stakeholder dimaksudkan untuk 
menciptakan jejaring (network) dan kedekatan dengan stakeholder terkait. 
Hal ini dirasakan penting untuk bisa memahami persoalan yang dihadapi 
masyarakat secara konstektual. Lingkage juga bermanfaat untuk mendeteksi 
berbagai kebutuhan masyarakat dan mengurangi kekurangefektivan 
kebijakan atau program .

Hasil analisis AHP terhadap perwakilan beberapa stakeholder menunjukkan 
hasil yang berbeda. Kriteria lingkungan menjadi preferensi utama beberapa 
stakeholder seperti BPN/Badan Pertanahan Nasional (0,70), Sie 
Pertambangan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (0,64), 
BLH/Badan Lingkungan Hidup (0,72) dan Bappeda (0,59). Dinas Perkebunan 
dan Ketahanan Pangan lebih mengedepankan aspek ekonomi (0,72) 
sementara stakeholder anggota dewan dan Sie Sumberdaya Mineral Dinas 
Kehutanan, Pertambangan dan Energi masing-masing memilih kriteria sosial 
yang harus diperhatikan dalam merancang format kelembagaan tambang. 
Jika di rata-rata nampak bahwa kriteria lingkungan merupakan aspek awal 
yang harus diperhatikan, walaupun kriteria sosial dan ekonomi juga hal 
penting. (Gambar 100). Hasil pendapat dari para ekspert tersebut memiliki 
rasio tingkat CI (Consistency Index) dan standard indeks random (RI) yang 
kurang dari 0,10 sehingga inkonsistensi keputusan masih bisa ditoleransi.

Preferensi kriteria pilihan narasumber ekspert secara rata-rata menunjukan 
bahwa kriteria lingkungan yang berperan penting dengan bobot 0,41, 
disusul criteria sosial dengan bobot 0,30 dan bobot kriteria ekonomi yaitu 
0,28. Kriteria lingkungan menunjang keberlanjutan aspek-aspek lainnya 
dalam menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar lokasi 
tambang. hal ini karena pada banyak wilayah tambang menjadi bertumpang-
tindih dengan kawasan tangkapan air, sumber-sumber air, hutan lindung, 
lahan pertanian, perikanan, dan kawasan-kawasan lain yang menjadi hajat 
hidup  masyarakat lokal.
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Gambar 5.9: Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Kriteria Pengelolaan     
          Sumberdaya Tambang di Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan pilihan kriteria lingkungan, berbagai aspek seperti kualitas air 
dan tanah, rehabilitasi hutan dan biodiversity, sebagian besar stakeholder 
memilih aspek kualitas air dan tanah sebagai indikator yang harus 
diutamakan dalam kegiatan pertambangan. Terdapat dua stakeholder yaitu 
BPN dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi yang mengutamakan 
rehabilitasi hutan sebagai pilihan utama. Jika melihat dampak penambangan 
yang dilakukan oleh peti saat ini, nampak bahwa kualitas air yang secara 
kasat mata mulai terkena dampaknya. Gambar berikut menjelaskan kondisi 
air hasil limbah dari penambangan rakyat.

Sumber: Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 5.10: Limbah dari Proses Pertambangan Tradisional dengan Menggunakan Model Semprot 
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Gambar 5 Kondisi Air Sungai Limbah Kegiatan Penambangan Tradisional 
Diagram berikut menjelaskan rata-rata preferensi narasumber untuk kriteria 
lingkungan, bobot 0,57 untuk fokus pada aspek kualitas air dan tanah, 
selanjutnya masalah yang terkait adalah rehabilitasi hutan  dengan bobot 
0,30. Biodiversity juga penting diperhatikan, terkait lokasi tambang yang 
merupakan bagian dari kawasan Suaka Margasatwa Panua memiliki bobot 
0,11. 

Gambar 5.11. Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Aspek Lingkungan Pengelolaan 
                     Sumberdaya Tambang di Kabupaten Pohuwato

Walaupun kriteria lingkungan penting diperhatikan, namun secara bersama-
sama kriteria ekonomi dan sosial juga berkontribusi untuk mendukung aspek 
lingkungan. Berdasarkan pendapat dari stakeholder, kriteria ekonomi yang 
penting untuk diperhatikan dalam format kelembagaan tambang adalah 
kesempatan kerja. Hampir semua stakeholder mengharapkan agar sektor 
pertambangan meningkatkan kesempatan kerja. Gambar 6menjelaskan 
pilihan preferensi pada kriteria ekonomi untuk pilihan kesempatan kerja 
memiliki bobot 0,54. Walaupun jumlah pengangguran atau pencari kerja di 
Kabupaten Pohuwato berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 
tahun 2010, hanya 2,60 persen dari jumlah angkatan kerja, namun pilihan 
kesempatan kerja masih menjadi prioritas kriteria k ekonomi. 

Selanjutnya pilihan kedua dengan bobot 0,27 adalah pendapatan 
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masyarakat. Preferensi pendapatan masyarakat akan berdampak pada 
pendapatan daerah, sehingga aspek ini sangat diharapkan stakeholder 
terkait pengelolaan pertambangan. Data Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 
menjelaskan pertumbuhan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari 
tahun 2008 sampai 2010 hanya berkisar antara 0,65% dari 9 lapangan usaha. 
Preferensi ketiga adalah sarana dan prasarana dengan bobot 0,11. Pilihan ini 
merupakan konsekuensi adanya penanaman modal ke suatu daerah yaitu 
penyediaan sarana dan prasarana pendukung. 

Gambar 5.12: Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Aspek Ekonomi Pengelolaan 
                       Sumberdaya Tambang di Kabupaten Pohuwato

Preferensi berdasarkan kriteria sosial, masing-masing stakeholder memiliki 
pandangan tersendiri, beberapa stakeholder memilih aspek pendidikan 
merupakan hal yang utama. Bobot kepentingan aspek pendidikan yang 
dipilih BPN memiliki bobot 0,54, Dinas Pertanian, Perkebunan dan 
Ketahanan Pangan (0,55). Sedangkan Bappeda memilih aspek kesehatan 
(0,57) penting untuk diperhatikan, potensi konflik (0,58) menjadi perhatian 
Dinas Kehutanan,Pertambangan dan Energi. Permasalaha utama dalam 
aspek sosial penting untuk diperhatikan karena terkait dengan 
kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Pengetahuan lokal 
masyarakat terkait komunitas lokal di sekitar wilayah tambang menjadi 
perhatian dari kalangan Dewan. Gambar berikut menjelaskan preferensi 
sosiak stakeholder terkait format kelembagaan tambang di Kabupaten 
Pohuwato.
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Gambar 5.13: Nilai Vektor Preferensi untuk Pilihan Aspek Sosial Pengelolaan 
                          Sumberdaya Tambang Di Kabupaten Pohuwato

Gambar 8 menjelaskan bobot pilihan kriteria sosial secara umum merata 
untuk masing-masing aspek. secara berurutan, bobot tertinggi adalah aspek 
pendidikan (0,29), pengetahuan lokal (0,28), potensi konflik (0,26) dan 
terendah asalah aspek kesehatan (0,20). Pilihan aspek pendidikan bagi 
criteria sosial merupakan pilihan yang bijak terkait rendahnya kualitas 
sumberdaya manusia yang mampu mengelola potensi daerah di Kabupaten 
Pohuwato. Harapannya dengan perbaikan sarana dan prasarana serta 
fasilitas pendidikan akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. 
Pengetahuan lokal masyarakat terkait dengan aktivitas penambangan 
terkait dengan penghargaan terhadap budaya lokal yang berkembang. 
Umumnya kegiatan penambangan oleh rakyat sudah dilakukan sejak 
puluhan tahun, sehingga kehadiran perusahaan swasta diharapkan dapat 
bersinergi dengan usaha penambangna rakyat. 

Potensi konflik sosial juga penting diperhatikan terkait dengan pengelolaan 
dan penguasaan lahan Sebelum ada perusahaan yang melakukan eksplorasi, 
masyarakat dapat melakukan aktivitas penambangan tanpa batasan dan 
dapat dianggap pemegang kuasa penambangan walaupun tanpa ada 
identitas legal. Hadirnya perusahaan yang memiliku IUP dirasakan 
mengurangi aksesibilitas penambang rakyat. Hal inilah yang menjadi akar 
konflik sosial yang timbul jika tidak diakomodasi dengan baik. Aspek 
kesehatan, walaupun nilainya paling rendah diantara aspek lain, namun 
perlu diantisipasi sejak awal terkait karakteristik usaha penambangan yang 
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mungkin berdampak pada kesehatan masyarakat di zona terdekat (dampak 
langsung) maupun pada zona yang terkena dampak tidak langsung kegiatan 
penambangan. 

Dengan mengakomodir kriteria dan aspek yang mendominasi format 
kelembagaan tambang maka tersusunlah beberapa alternatif model CSR 
yang sesuai dengan kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan. Analisis 
diarahkan untuk menemukan alternatif yang memuaskan dan terbaik di 
antara alternatif-alternatif yang tersedia. Format pengelolaan tambang 
berbasis lingkungan dan berkelanjutan serta bernilai ekonomis bagi 
masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek sosial menjadi prioritas 
karena perekonomian masyarakat mengandalkan sumberdaya alam sebagai 
sumber penyedia bahan mentah untuk kelangsungan hidup.

Kemitraan dengan pihak lain menjadi pilihan dominan beberapa stakeholder 
seperti BPN (0,42), sie Tambang Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi 
(0,45), DPRD (0,50), Bappeda (0,41). Sedangkan narasumber dari Dinas 
Perkebunan dan Tanaman Pangan memberikan bobot tertinggi untuk pilihan 
keterlibatan langsung perusahaan (0,48). Demikian pula dengan 
narasumber dari BLH memberikan prioritas tinggi untuk format bergabung 
dalam suatu konsorsium (0,40). Masing-masing pilihan format kelembagaan 
memiliki karakteristik tersendiri. Pilihan kemitraan dengan pihak lain 
menjadi pilihan format kelembagaan dengan bobot 0,36 dan menjadi pilihan 
empat narasumber. Format kemitraan dengan pihak lain adalah 
penyelenggaraan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi 
non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media 
massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan 
sosialnya. Contoh beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama 
dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang 
Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), 
Dompet Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media 
massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

Preferensi kedua dengan bobot 0,26 adalah perusahaan mendirikan yayasan 
sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Preferensi model kedua ini 
dipilih oleh narasumber dari Sie Sumberdaya Mineral Dinas Kehutanan, 

329P3KM  UNHAS

Pembangunan Pertambangan KTI



Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato. Model ini merupakan 
adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di 
negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau 
dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Pola 
ini diterapkan beberapa perusahaan misalnya diantaranya adalah Yayasan 
Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan 
Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. Model ini akan bagus 
diadopsi jika yayasan yang didirikan oleh perusahaan benar-benar 
menjalankan tugasnya. Pilihan keterlibatan langsung perusahaan 
menjalankan program CSR menjadi pilihan ketiga dengan bobot 0,21. 
Keterlibatan perusahaan melalui menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial 
atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk 
menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu 
pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affairmanager 
atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. Format kelembagaan 
seperti ini akan berhasil jika perusahaan tambang memiliki keperdulian 
tinggi terhadap berbagai permasalahan yang ada disekitar wilayah tambang. 
Format 1 ini kurang menguntungkan karena tidak ada kontrol dari pihak 
ketiga dalam hal transparansi kegiatan. 

Preferensi yang kurang popular dan hanya dipilih oleh narasumber dari BLH 
adalah mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Format 
kelembagaan seperti ini adalah jika perusahaan turut mendirikan, menjadi 
anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan 
sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih 
berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah 
pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang 
dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro 
aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan 
kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. Format ini 
akan berjalan dengan baik jika ada kesamaan visi, misi dan tujuan antar 
perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Gambar 9berikut 
menjelaskan besaran bobot masing-masing alternatif pilihan narasumber 
terkait format kelembagaan tambang.
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Gambar 5.14:  Nilai Preferensi Format Kelembagaan Tambang 
                           di Kabupaten Pohuwato

Pada prinsipnya pilihan format CSR kelembagaan tambang dalam bentuk 
kemitraan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban secara hukum 
(legal responsibility) terhadap undang-undang, pertanggungjawaban secara 
ekonomi terhadap shareholder terkait profit perusahaan dan tanggung 
jawab terhadap lingkungan masyarakat dan stakeholder tambang (social 
responsibility). Pilihan kemitraan dengan pihak lain menjadi pilihan yang 
rasional menurut sebagian besar narasumber terkait perlunya lingkage antar 
stakeholder untuk mewujudkan kelembagaan tambang yang berkelanjutan. 

Pilihan format kelembagaan tambang di kabupaten Pohuwato yang 
mengakomodasi kemitraan dengan pihak lain dalam prakteknya akan 
melibatkan beragam stakeholder. Langkah selanjutnya analisis AHP 
mengkaji stakeholder yang berperan dalam kegiatan kelembagaan 
pertambangan. Beberapa stakeholder yang terkait pengelolaan tambang 
mulai dari pemerintah daerah (pemda), perguruan tinggi, LSM sampai 
pelaku tambang rakyat. Nampak pada gambar 105,pilihan lima narasumber 
dari BPN, Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, anggota DPRD, 
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dan Bappeda memilih peran 
pemerintah daerah memiliki bobot tertinggi dibanding lembaga lain. Hasil 
pembobotan peran menunjukan Pemda (pemerintah daerah) berperan 
penting dibandingkan stakeholders lainnya dengan bobot peran 0,28. Fungsi 
dan peran pemda adalah sebagai regulator, mediator dan konsultan dalam 
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merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan 
penambangan. 

Peran aktif dari perusahaan tambang (0,20) menjadi pilihan selanjutnya 
untuk format kelembagaan . Peran LSM (0,16) dan tokoh masyarakat (0,14), 
berperan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan, baik 
terhadap kualitas lingkungan, pengelolaan lingkungan penambangan 
maupun terhadap usaha-usaha penegakan hukum lingkungan. Peran 
Perguruan tinggi memiliki bobot 0,12, diharapkan menjadi penyedia 
informasi pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) serta hasil-hasil penelitian 
pengelolaan penambangan. Sedangkan Masyarakat yang diwakili oleh peti 
memiliki bobot terkecil yaitu 0,07 mempunyai hak untuk dilibatkan dalam 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai monitoring dan evaluasi 
serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya kemitraan dengan pihak ketiga, baik sebagai konsultan, mitra 
kerja dan atau pelaksana diperlukan agar CSR terlaksana secara efektif dan 
efisien. Pemerintah perlu melakukan pendekatan secara struktural dan 
emosional dengan berbagai asosiasi dunia usaha agar terbentuk visi yang 
sama terhadap CSR dan membentuk komisi tentang CSR atau sejenisnya. 
Perusahaan yang menerapkan CSR sebaiknya kegiatannya berkaitan dengan 
usaha yang dijalankannya sehingga bisa memberikan manfaat secara 
langsung bagi perusahaan, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat lingkar tambang dan bukan hanya pemberian sumbangan atau 
kegiatan sosial saja. Perusahaan sebaiknya membentuk lembaga atau suatu 
divisi khususnya divisi CSR yang akan melaksanakan program-program CSR 
pada perusahaan tersebut. Sehingga program pelaksanaan CSR pada 
perusahaan tersebut dapat terencana, terprogram, dan terealisasi dengan 
baik. Oleh karenanya pelaksanaan CSR yang dilakukan bukan sekedar 
kedermawanan belaka dengan tujuan untuk brand image saja. 
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Gambar 5.15:  Nilai Preferensi Stakeholder Pengelolaan Sumberdaya Tambang 
                          di Kabupaten Pohuwato 

Sebenarnya bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat 
Dilakukan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan dapat beragam melalui 
kemitraan dengan berbagai pihak. Misalnya aktivitas filantropis 
berhubungan dengan pemberian sumbangan dan bantuan kepada orang-
orang atau lembaga dengan tujuan sosial. Merupakan salah satu bentuk 
perhatian yang dapat diberikan perusahaan dalam usaha meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan 
program CSR yang bersifat filantropis cenderung bersifat “charity”. Bentuk 
kegiatan tersebut dampaknya terhadap masyarakat hanyalah 
“menyelesaikan masalah sesaat” hampir tidak ada dampak pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain lebih mahal, dampak jangka 
panjang tidak optimal untuk membentuk citra perusahaan. Dari sisi biaya, 
promosi kegiatan sama mahalnya dengan biaya publikasi kegiatan. 
Walaupun masih sangat relevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan dan 
masyarakat dalam jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang 
berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian 
masyarakat.Kegiatan program CSR yang menjawab aspek ekonomi terkait 
kesempatan kerja adalah membantu usaha kecil secara parsial, memisahkan 
kegiatan program yang bersifat pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan 
kesehatan. Kegiatan ini lebih berorientasi pada peningkatan produktifitas 
dan mendorong kemandirian masyarakat. Namun seringkali program ini jika 
tidak tepat sasaran akan cenderung menciptakan kebergantungan 
masyarakat pada perusahaan, sehingga efek pada pembentukan citra 
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ataupun usaha untuk menggalang kerjasama dengan masyarakat tidak 
didapat secara optimal.

Kegiatan program CSR akan lebih baik jika berorientasi membangun daya 
saing masyarakat lingkar tambang. peningkatan produktifitas (sebagai 
ukuran daya saing) “competitive advantage”. Kemampuan pada aspek ini 
akan lebih efektif untuk mengimbangi ketersediaan sumber daya manuasia 
dari luar lingkar tambang. Target yang diharapkan memiliki efek 
meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dilingkar tambang akan 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pemanfaatan 
su,mnber daya tambang bagi kelangsunmgan hidup masyarakat dilingkar 
dalam tambang.

Dampak penting lain yaitu meningkatnya daya beli sehingga berdampak 
terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat untuk menatap 
masa depan keluarga melalui perluasan akses pada pendidikan dan 
kesehatan jangka panjang. Untuk itu perlu diberikan penekanan pada 
keberlanjutan penguatan ekonomi secara mandiri (berjangka waktu yang 
jelas/mempunyai exit policy yang jelas). Konsep idealnya adalah 
memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat maka kegiatan 
perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling terkait dalam 
rantai nilai, misalnya usaha pertanian lahan kering dan perikanan. 

Setiap pelaku pada mata rantai nilai pada dasarnya terkait peran 
kelembagaan ekonomi. Perkuatan dilakukan untuk meningkatkan mata 
rantai aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan dalam sistem 
yang pada gilirannya akan meningkatkan performance setiap kelembagaan. 
Pendekatan CSR yang smart adalah dengan mengambil peran sebagai 
fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR lebih efesien memberikan dampak 
pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai. Program pendidikan, kesehatan, 
dan infrasturktur-infrastruktur dirancang sinergis dengan penguatan 
ekonomi sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia 
pada tingkat lokal.Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing 
perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profit, 
risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak 
perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang 
berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar 
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yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang 
lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang 
didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 
Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, 
strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan.

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak terdapat standar atau praktik-praktik 
tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik 
dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka 
memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi 
yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR 
s e r ta  s e b e ra p a  b a nya k  h a l  ya n g  te l a h  d i l a ku ka n  d a l a m  
mengimplementasikan pendekatan CSR (A.B. Susanto). Secara utuh 
gambaran preferensi format kelembagaan tambang yang memperhatikan 
kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan serta peran stakeholder dijelaskan 
pada gambar 107.Tanggung jawab sosial telah menjadi kewajiban bagi suatu 
perusahaan dalam membangun filantropi perusahaan yang berbasis bisnis 
ekonomi. Dimana nampak pada gambar 106 mengilustrasikan bahwa pada 
hirarki kelembagaan kepentingan ekologi atau lingkungan  menempati 
proporsi yang besar yaitu 0,41 demikian pula untuk sub hirarki yaitu kualitas 
air dan tanah menempati proporsi yang besar dengan angka  0,57 dan diikuti 
oleh  sub hirarki tenaga kerja 0,54. Sub hirarki yang penting juga yaitu 
rehabilitasi hutan 0,31 dan sub hirarki meningkatkan kapasitas masyarakat 
melalui pendidikan yaitu 0,29.

Demikian pula dalam membangun format kelembagaan dimana komponen 
bermitra dengan pihak lain mendapat proporsi yang besar yaitu 0,37 dan 
diikuti oleh yayasan/orang atau yayasan perusahaan yaitu 0,27, sedangkan 
keterlibatan langsung perusahaan dalam format kelembagaan memiliki 
proporsi 0,21, serta pilihan untuk bergabung dalam suatu konsosrsium 
untuk semua pihak yaitu 0,16. Peran atau posisi aktor pemerintah daerah 
masih menduduki proporsi yang paling besar sebagai yaitu 0,29 yang diikuti 
oleh peran perusahaan pertambangan yaitu 0,21.Hal yang menarik yaitu 
peran LSM yang cukup signifikan juga dalam membangun format 
kelembagaan yaitu 0,16, dengan tanpa mengabaikan peran tokoh 
masyarakat sebagi actor yaitu 0,15. Komponen perguruan tunggi mendapat 
proporsi juga yaitu 0,12, hal ini sebagai bukti bahwa peran perguruan 
tinmggi untuk memberikan input dan konsep ilmiah melalui hasil penelitian 
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yang independen tetap memperoleh ruang yang baik dalam membangun 
format kelembagaa dan komponen yang tidak dapat diabaikan dan telah 
melakukan kegiatan produksi pertambangan dalam skala pertambangan 
rakyat tidak terabaikan juga dalam format kelembagaan tambang yaitu 
penambang tanpa izin (PETI) dengan prorsi  0,07.

Dapat dimaknai bahwa aspek-aspek yang telah dipetakan dan dibangun 
melalui sub hirarki tersebut memiliki kedudukan strategis dalam 
membangun model keputusan operasional. mengapa? Terdapat motif yang 
cukup baik dan menguntungkan semua pihak yang selama ini sering berbeda 
persepsi atau pandangan pada pemanfaatan sumber daya tambang. Disis 
lain  motif untuk saling memberi kesempatan dan waktu serta ruang 
negosiasi melalui media kelembagaan yang disepakati untuk dibangun 
bersama agar mencapai pengauatan  kesepahaman yang bersumber dari 
perbedaan pandangan, sehingga nilai-nilai konsesnsus akan terus menjadi 
prioritas. Makna lain yaitu kemauan dan kepercayaan diri masing-masing 
komponen  merupakan potensi yang cukup prospektif untuk  dibangun 
secara bertahap dan konsisten berdasarkan peran dan proporsi masing-
masing , agar nilai dan pilantropi bukan hanya dapat diraih oleh satu pihak 
saja (Perusahaan pertambangan) namun juga menjadi milik semua 
komponen agar prinsip ekonomi, ekologi (lingkungan) dan sosiologi (sosial) 
tetap mendapat kedudukan yang tertinggi.
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Gambar 5.16: Bobot Setiap Alternatif untuk Setiap Faktor Pada Penentuan 
                         Prioritas Format Kelembagaan Tambang Di Kabupaten Pohuwato

IV. Rekomandasi

1. Kriteria penetapan wialyah pertambangan rakyat yang dituangkan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 pasal 26 perlu direvisi untuk 
diperkuat bahwa wilayah pertambangan rakyat seyogyanya 
memasukkan tentang eksistensi sarana dan prasarana wilayah yang telah 
ada sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) tahun, hal ini penting 
meyakinkan bahwa kegiatan pertambangan tradisional dapat pula 
membangun sarana dan prasarana dilingkar dalam dan dilingkar luar 
tambang;

2. Kegiatan ekstraksi di wilayah pertambangan rakyat harus berpedoman 
pada prinsip-prinsip good mining praktis (GMP) secara bertahap dan 
konsisten dengan lebih bnyak menyerap teknis-teknis penerapannya di 
pertambangan profesional agar dampak dan risiko kegiatan ekstraksi 
dapat diminimalisir;

3. Resolusi konflik di wiayah pertambangan PT Gorontalo Sejahtera Mindiri 
(Pemegal Legal kontrak Karya) dengan pihak penambang tradisional 
menjadi kata kunci dengan lebih mengedepankan prinsip kemanusiaan 
melalui strategi pemutusan generasi penambang tradisional melalu 
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proses pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan anggaran 
tanggung jawab social perusahaan “Corporate Soscial Responsibility” 
(CSR) di PT Gorontalo Sejahtera Mindiri, sehingga mereka akan menjadi 
mandiri dan memiliki wawasan yang luas untuk memikirkan masa 
depannya. 
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BELANJA DAERAH KTI



Belanja Modal dan Kinerja Pembangunan Daerah:
Analisis Pengeluaran Publik di Provinsi Papua dan Papua Barat

Sultan Suhab
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar)

Latar Belakang

Kinerja penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, saat ini dan ke 
depan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah 
dalam mengidentifikasi dan mencermati berbagai permasalahan yang 
dihadapi oleh masyarakat sehingga pengalokasian anggaran tepat sasaran 
dan penyediaan layanan publik semakin efektif. Sejauh ini pemerintah 
daerah nampaknya masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, antara 
lain: (i) belum adanya evidence-based policy-making; (ii) ketersediaan data 
dan kemampuan analisis SDM aparat yang masih terbatas; (iii) prioritas 
pengeluaran publik dalam bentuk alokasi belanja program dan kegiatan 
belum menciptakan efek multiplier sehingga aktivitas perekonomian di 
daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
kesejahteraan masyarakat secara luas belum tercipta sebagaimana yang 
diharapkan; (iv) tuntutan pengelolaan anggaran belanja, khususnya belanja 
investasi (modal) dengan prinsip 3E (ekonomi, efisien dan efektif) semakin 
besar. Implikasinya, pemerintah, khususnya pemerintah daerah ditantang 
dan dituntut agar lebih cermat mengelola penggunaan input, khususnya 
anggaran agar tepat sasaran, sebagaimana output dan outcome yang 
diinginkan.

Alokasi belanja daerah klasifikasi ekonomi yang terbagi dalam dua 
komponen utama, yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung 
penting untuk dicermati secara mendalam. Belanja tidak langsung 
merupakan alokasi belanja daerah yang pada prinsipnya tidak dirasakan atau 
tidak diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, yang meliputi 
belanja pegawai, bunga, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 
keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan alokasi 
belanja daerah yang manfaatnya ditujukan secara langsung dapat diterima 
oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, 
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yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. 
Belanja pegawai dalam kategori ini berupa honorarium atau upah yang 
dibayarkan berkaitan dengan implementasi program dan kegiatan 
pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang 
dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan 
pemerintahan daerah, dimana nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. 
Sedangkan belanja modal merupakan pengadaan aset tetap berwujud dan 
memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.  

Artinya, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
belanja modal merupakan salah satu komponen dalam belanja langsung, 
dimana belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja modal ditujukan secara 
langsung untuk kepentingan masyarakat melalui implementasi program dan 
kegiatan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.    

Dalam perspektif teoritis dan perundangan yang dipakai di Indonesia, 
belanja modal merupakan investasi sektor publik, merupakan pengadaan 
aset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih dari dua belas bulan. Hal ini 
ditegaskan dalam PP No. 58/2005 dan Permendagri 13/2006, investasi 
didefinisikan  sebagai penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial/atau manfaat 
lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat, suatu aset dalam pemerintahan, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya aset tetap, 
diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut dengan belanja 
modal.

Belanja modal merupakan kategori belanja daerah yang tertuang dalam 
APBD berupa pengadaan aset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih 
dari 12 bulan. Hal ini ditegaskan dalam PP 58/2005 dalam Halim (2008: 5), 
belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan 
seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Hal yang sama dikemukakan 
dalam Permendagri 13/2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan 
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Daerah, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan 
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan 
aset tetap lainnya.

Lebih detail balanja modal sebagai investasi sektor publik tersebut, dalam 
SAP sebagaimana dijabarkan oleh Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik 
(2006: 241), belanja modal berupa: Belanja Modal Tanah, berupa tanah 
pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, kolam ikan, 
danau/rawa, tanah tandus/rusak, alang-alang dan padang rumput, tanah 
pengguna lain, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan dan 
tanah untuk bangunan bukan gedung. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, 
berupa jalan, jembatan, irigasi, instalasi air minum/bersih, instalasi air 
limbah/kotor, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon. 
Belanja Gedung dan Bangunan, berupa bangunan gedung tempat kerja, 
bangunan gedung tempat tinggal, menara, bangunan bersejarah dan tugu 
peringantan. Belanja Peralatan dan Mesin, berupa alat besar darat, alat 
angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkut 
apung bermotor, alat-alat bengkel tak bermesin, alat-alat bengkel bermesin, 
alat-alat pengolahan, alat kantor, alat-alat rumah tangga, komputer, meja 
dan kursi, alat-alat studio, alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat 
kesehatan, alat-alat laboratorium, alat-alat peraga/praktik sekolah, senjata 
api, dan persenjataan non senjata api. Belanja Aset Tetap Lainnya, berupa 
buku, terbitan berkala, barang bercorak kebudayaan, hewan dan tanaman.

Hal ini semakin mempertegas bahwa setiap belanja modal merupakan 
investasi, karena secara teoritis dapat dipastikan ada manfaatnya bagi 
masyarakat. Selain itu secara faktual, belanja modal diekspektasikan 
digunakan untuk kegiatan pemerintahan yang bermanfaat baik secara 
ekonomis, sosial dan atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan 
kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Secara ekonomis, 
investasi sektor publik melalui alokasi belanja modal tersebut menjadi 
instrumen utama dan penting bagi pemerintah daerah sebagai lokomotif 
percepatan dan akselerasi pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat, 
sehingga kesempatan berusaha bagi sektor swasta terbuka seluas-luasnya 
untuk menyerap supply  tenaga kerja yang tergolong tinggi.
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Penting untuk mencermati seberapa efektif alokasi belanja modal daerah 
dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah. Bukan berbicara pada 
besaran alokasi belanja modal, tetapi lebih fokus pada proses yang 
dijalankan sehingga mampu meningkatkan capaian kinerja pembangunan 
daerah. artinya, meskipun pendapatan daerah meningkat secara signifikan, 
belum tentu berdampak pada pencapaian kinerja makro daerah, karena 
sangat tergantung pada seberapa besar proporsi anggaran yang dialokasikan 
untuk belanja modal, serta bagaimana proses yang dijalankan pemerintah 
daerah dalam implementasi program pembangunan sehingga mampu 
mendorong peningkatan capaian kinerja pembangunan yang diinginkan.

Klasifikasi Belanja Modal Pemerintah Daerah

Jenis dan komponen-komponen belanja modal daerah, antara lain berupa  
investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas dan investasi baru, 
social investment, dan lain sebagainya. Komponen-komponen tersebut 
merupakan  derivasi dari sejumlah pandangan ahli ekonomi, yang secara 
makro mengamati kecenderungan peran pemerintah, termasuk pemerintah 
daerah dalam pembangunan melalui government and local government 
expenditure-nya.

Pandangan sejumlah ahli, yang dapat dikategorikan menunjuk equivalence 
dengan belanja modal, antara lain yang utama adalah Barro and Sala-i-
Martin, serta Todaro and Smith. Barro and Sala-i-Martin (2004) secara 
spesifik menyebutkan pengeluaran produktif pemerintah, berkorelasi 
positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun 
melalui dampaknya terhadap investasi swasta. Todaro and Smith (2003; 
2006) menunjuk pengeluaran  pemerintah untuk overhead sosial dan 
ekonomi, seperti  pembangunan  jalan raya, jalan kereta api, proyek 
pembangkit tenaga energi, pendidikan, dan kesehatan akan membuka 
kesempatan  kerja, menaikkan pendapatan, dan selanjutnya meningkatkan 
kapasitas perekonomian. Bukan hanya merujuk pada spesifikasi 
pengeluaran produktif pemerintah, efektivitas pencapaian pertumbuhan 
ekonomi, juga lebih tajam ditunjukkan melalui alokasi belanja pada 
tingkatan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan 
masyarakat pada tingkatan pembangunan  daerah.
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Pandangan tersebut memberi penegasan bahwa investasi sektor publik, 
bukan hanya terkait langsung dengan pencapaian indikator-indikator tujuan 
makro ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor 
ekonomi, tetapi juga mencakup aspek non-ekonomi, seperti aspek 
pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sejalan dengan itu,   
pengelompokkan investasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, 
oleh Subiyanto dalam Halim (2008) diklasifikasikan ke dalam enam kategori, 
yakni:

Tabel 6.1: Belanja Daerah Riil Delapan Kabupaten di Provinsi Papua dan    
Provinsi Papua Barat Berfluktuasi Tajam, Selama Periode 2007-2011.

Provinsi Kabupaten Nilai Belanja Daerah Riil (Juta Rupiah)

2007 2008 2009 2010 2011

Papua Supiori 325.143 481.566 354.660 270.173 336.253

Peg. Bintang 489.170 693.750 787.870 727.880 710.870

Keerom 508.800 628.490 576.570 351.410 558.380

Merauke 899.770 1.191.000 841.860 1.124.230 998.830

Papua Barat Sorong Selatan 576.000 702.000 886.000 500.000 356.000

Fakfak 792.000 860.000 871.000 663.000 557.000

Raja Ampat 405.600 489.790 591.550 673.090 664.890

Manokwari 786.270 817.810 819.800 884.180 892.350

Sumber: Buku Perda APBD Kabupaten, berbagai seri 

Selain itu, secara keseluruhan pada setiap daerah di Papua dan Papua Barat 
tersebut, sangat tergantung pada alokasi fiscal transfer dari pemerintah 
pusat, baik melalui dana perimbangan maupun melalui mekanisme dana 
otonomi khusus. Satu-satunya daerah yang secara konsisten menunjukkan 
peningkatan belanja daerah adalah Kabupaten Manokwari-Papua Barat, 
belanja daerah bertumbuh secara konsisten setiap tahunnya, selama 
periode 2007-2011. Fenomena yang hampir sama ditunjukkan oleh 
Kabupaten Raja Ampat-Papua Barat yang bertumbuh secara konssiten 
hingga tahun 2010, tetapi sedikit  mengalami penurunan belanja daerah 
pada tahun 2011. Selebihnya, belanja daerah kabupaten mengalami 
fluktuasi tajam setiap tahun, sangat tergantung dari alokasi fiscal transfer 
dari pemerintah pusat.
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Tabel 6.2: Proporsi Belanja Modal Daerah Terhadap Total Belanja Daerah 
Cukup Besar, Tetapi Berfluktuasi Tajam dan Tidak Berkorelasi dengan 
Fluktuasi Total Belanja Daerah Kabupaten Bersangkutan, Selama Periode 
2007-2011.  

Provinsi Kabupaten Proporsi  Belanja Modal Daerah Riil (persen)

2007 2008 2009 2010 2011

Papua Supiori 60,61 49,89 48,72 35,78 43,79

Peg. Bintang 53,27 55,01 49,46 39,37 36,26

Keerom 24,34 28,90 29,96 36,35 35,03

Merauke 54,62 42,07 36,28 45,40 32,59

Papua 

Barat

Sorong Selatan 57,82 55,55 29,02 41,23 47,35

Fakfak 36,86 37,87 26,32 25,16 31,82

Raja Ampat 55,83 58,34 50,68 45,95 32,18

Manokwari 36,84 40,14 33,15 29,54 33,57

Sumber: Buku Perda APBD Kabupaten, berbagai seri 

Sebagai contoh, Kabupaten Merauke-Papua sebagai daerah dengan alokasi 
belanja daerah terbesar, meskipun belanja daerah meningkat secara tajam 
pada tahun 2008, tetapi alokasi belanja modal menurun dari 54,62 persen 
pada tahun 2007 menjadi hanya 42,07 persen terhadap total belanja daerah 
pada tahun 2008. Penurunan tersebut terus terjadi hingga hanya 
menyisakan alokasi belanja modal sebesar 32,59 persen dari total belanja 
daerah pada tahun 2011. Kondisi yang sama terjadi pada hampir semua 
kabupaten, kecuali Kabupaten Keerom-Papua yang proporsi alokasi belanja 
modalnya meningkat dari 24,34 persen pada tahun 2007 meningkat menjadi 
35,03 persen terhadap total belanja pada tahun 2011. Hanya saja, secara 
rata-rata Kabupaten Supiori ini menjadi daerah dengan proporsi alokasi 
belanja modal terkecil dari seluruh belanja daerahnya. Secara keseluruhan 
penurunan proporsi alokasi belanja modal ini mengindikasikan terjadinya 
peningkatan proporsi alokasi belanja pegawai dan belanja tidak langsung 
lainnya pada setiap daerah.
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Tabel 6.3: Penilaian Terhadap Pengelolaan Keuangan Publik Daerah Secara 
Umum Masih Rendah dan Bervariasi Tajam Antar Dimensi Pengukuran

Dimensi 

Pengelolaan 

Keuangan Publik

Provinsi Papua Provinsi Papua Barat

Supiori Peg. 

Bintang

Keerom Merauke Sorsel Fakfak Raja 

Ampat

Manokwari

1.Kerangka 

Peraturan 

Perundangan 

Daerah

14,29 65,00 21,00 31,00 40,00 38,10 82,00 43,00

2.Perencanaan & 

penganggaran

31,56 23,00 39,00 66,00 45,00 50,67 63,00 34,00

3.Pengelolaan 

Kas

53,33 55,00 40,00 63,00 36,00 45,31 77,00 37,00

4.Pengadaan 45,00 61,00 59,00 63,00 38,00 71,25 44,00 69,00

5.Akuntansi dan 

Pelaporan

45,26 83,00 30,00 63,00 39,00 55,56 72,00 42,00

6.Pangawasan 

Internal

38,89 83,00 43,00 71,00 64,00 75,00 71,00 72,00

7.Hutang dan 

Investasi Publik

40,00 61,00 40,00 20,00 50,00 60,00 95,00 60,00

8.Pengelolaan 

Aset

20,00 58,00 40,00 35,00 31,00 25,00 45,00 20,00

9.Audit dan 

Pengawasan 

Eksternal

30,00 16,00 20,00 30,00 55,00 45,00 40,00 60,00

Rata-Rata 35,00 56,00 37,00 49,00 44,00 52,00 65,00 48,00

Sumber: Laporan Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Publik Kabupaten, Tahun 2013

Nilai skor pengelolaan keuangan daerah sangat bervariasi, baik antar daerah 
maupun antar dimensi Pengukuran. Secara rata-rata kabupaten yang 
menunjukkan skor kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tertinggi 
adalah Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat 
dan Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua.  Ketiga daerah 
tersebut telah mencapai skor rata-rata di atas 50 persen, dan selebihnya 
daerah lainnya masih menunjukkan skor penilaian kinerja keuangan daerah 
di bawah 50 persen.  

Fakta ini mengindikasikan belum berkorelasinya kinerja pengelolaan 
keuangan daerah dengan tingkat kemajuan daerah, terutama jika dikaitkan 
dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian kinerja 
pembangunan manusia setiap kabupaten. Kabupaten Raja Ampat misalnya, 
meskipun dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tertinggi atau 
mencapai rata-rata mencapai 65 persen, tetapi sebaliknya menunjukkan 
kinerja pertumbuhan ekonomi yang terendah, meskipun dengan kinerja 
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pembangunan manusia yang terus membaik, tetapi dengan capaian yang 
masih jauh lebih rendah, baik dengan capaian Provinsi Papua Barat maupun 
dengan capaian nasional.  

Tabel 6.4: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berfluktuasi Sangat Tajam Setiap 
Tahun dan Secara Umum Menurun, Selama Periode 2007-2011

Provinsi Kabupaten Pertumbuhan Ekonomi Daerah (persen)

2007 2008 2009 2010 2011

Papua Supiori 8,58 7,60 5,92

Peg. Bintang 28,99 13,51 10,79 -2,99

Keerom 11,94 11,38 11,78 9,73 9,93

Merauke 5,33 9,07 8,55 6,12

Papua Barat Sorong 

Selatan

6,3 9,3 12,96 27,8 13,46

Fakfak 7,08 14,24 7,59 9,06 5,68

Raja Ampat 2,61 0,63 1,68 1,55 2,18

Manokwari 8,84 10,2 9,63 9,57 8,35

Sumber: Buku Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Publik Kabupaten, 2013 

Pada sejumlah daerah, terjadi lompatan pertumbuhan yang sangat tajam, 
tetapi hanya terjadi secara sporadic/temporer dan tidak konsisten 
menunjukkan pondasi ekonomi yang kuat. Fakta itu terlihat pada Kabupaten 
Pegunungan Bintang Papua misalnya, pertumbuhan ekonomi daerah dicapai 
sangat tinggi pada tahun 2008, yakni 28,99 persen, tetapi terus mengalami 
penurunan hingga akhirnya terjadi kontraksi ekonomi 2,99 persen pada 
tahun 2011. Kondisi yang nyaris sama terjadi di Kabupaten Sorong Selatan, 
pertumbuhan ekonominya mencapai 27,8 persen pada tahun 2010, tetapi 
menurun drastis tahun berikutnya menjadi hanya 13,46 persen. Fenomena 
siklus perkembangan ekonomi daerah yang berfluktuasi secara tajam ini 
mengindikasikan ketergantungan pertumbuhan ekonomi daerah pada 
aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung secara sporadic dan bersifat 
musiman, dan tidak bersifat fundamental menjaga pertumbuhan ekonomi 
secara berkesinambungan setiap tahunnya.

Fenomena ini juga mengindikasikan tidak konsistennya alokasi belanja 
modal daerah dalam mendorong investasi swasta yang secara fundamental 
menciptakan peluang usaha dan peluang kerja secara berkesinambungan 
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dalam jangka panjang bagi daerah bersangkutan. Penting untuk 
mengarahkan belanja modal daerah kearah ekonomi produktif, antara lain 
yang mencakup: (1) Investasi untuk membentuk generator pertumbuhan 
yang difokuskan pada kebijaksanaan strategis untuk menciptakan 
pertumbuhan ekonomi lokal. Dikenal sebagai pembangunan generator 
ekonomi, sejumlah pembangunan infrastruktur yang masuk dalam kategori 
ini, antara lain pasar, stadion, taman rekreasi, gedung konvensi, perumahan 
rakyat, kampus, dan lain sebagainya; (2) Investasi untuk penciptaan return, 
baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam konteks ini 
memperhatikan aspek bisnis; dan (3) Investasi untuk menciptakan business 
baru yang lebih mengedepankan pada upaya inovatif sumber-sumber 
ekonomi baru. Investasi kategori ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan melakukan inovasi guna merekayasa produk-produk baru ke 
dalam system perekonomian.

Alokasi belanja modal nampaknya lebih pro pada pencapaian pembangunan 
manusia. Hal ini nampak pada kecenderungan peningkatan nilai indeks 
pembangunan manusia (IPM) yang lebih konsisten, meskipun masih berada 
jauh di bawah capaian rata-rata nasional. 

Tabel 6.5: IPM Daerah Meskipun Secara Umum Masih Rendah, Tetapi 
Mencapai Peningkatan Secara Konsisten setiapnya, Kecuali Merauke Yang 
Menurun Tipis Pada Tahun 2008

Provinsi Kabupaten IPM Daerah (persen)

2007 2008 2009 2010 2011

Papua Supiori 67,55 68,06 68,46

Peg. Bintang 47,4 47,94 48,54 49,85

Keerom 68,00 68,55 68,89 69,26

Merauke 64,03 64,00 64,77 65,31

Papua 

Barat

Sorong Selatan 65,38 65,77 66,09 66,31 66,59

Fakfak 63,8 70,24 70,80 71,46 71,74

Raja Ampat 62,47 63,57 64,08 64,58 65,06

Manokwari 64,10 65,46 66,20 67,19 67,67
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Sumber: Buku Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Publik Kabupaten, 2013 
Fakta ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal daerah di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat lebih banyak menyentuh aspek non-
ekonomi. Investasi sektor publik yang dapat diidentifikasi mendorong 
peningkatan pencapaian pembangunan manusia di daerah, antara lain: (1) 
Investasi sosial yang lebih memperhatikan aspek keberpihakan pada 
kelompok masyarakat tertentu. Social investment, lebih berupa program 
dan kegiatan pada sektor sosial yang berorientasi pemberdayaan 
masyarakat, lebih mementingkan dampak sosial ekonomi pada masyarakat, 
sehingga lebih menekankan pada kinerja outcomes dibandingkan dengan 
ukuran kinerja ekonomi semata; (2) Investasi untuk layanan publik. 
Dikelompokkan dalam dua kategori, yakni sarana dan prasarana, serta 
fasilitas umum lainnya. Jenis investasi ini tidak akan memperoleh aliran kas 
masuk, justeru terkadang berubah menjadi cost centre, tetapi investasi ini 
berfungsi melayani sektor/aktivitas ekonomi lainnya; dan (3) Investasi yang 
menciptakan penghematan maupun peningkatan kapasitas ketugasan pada 
aparatur pemerintah daerah yang ukurannya adalah efisiensi. Investasi jenis 
ini terkait dengan reorganisasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, 
penggunaan teknologi atau IT untuk penghematan beban biaya, di samping 
mampu menekan cost centre, juga mampu memberikan layanan publik yang 
lebih baik.

Pada tiga alokasi belanja modal inilah yang banyak menyentuh sektor sosial 
yang berpotensi meningkatkan kinerja pembangunan manusia. Antara lain 
yang terkait investasi layanan bidang pendidikan, layanan bidang kesehatan, 
layanan bidang sosial-budaya serta layanan-layanan masyarakat yang secara 
langsung mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah 
Papua dan Papua Barat. 

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

rAlokasi belanja modal daerah belum menjadi prioritas utama 
pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat untuk mendorong 
peningkatan kinerja makro ekonomi daerah. Hal ini nampak proporsi 
belanja modal daerah yang masih sangat rendah dari total belanja 
daerah yang dialokasikan dalam APBD setiap tahunnya. Kondisi tersebut 
diperparah dengan lemahnya perencanaan dan penganggaran untuk 
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alokasi belanja modal. Belanja modal belum efektif menyentuh sasaran 
kinerja pembangunan daerah sehingga besaran alokasi belanja modal 
nyaris tidak berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 
daerah secara berkesinambungan.

rPengelolaan keuangan daerah belum berlangsung secara baik, baik 
teknis pengadministrasian maupun secara fungsional menuju 
perbaikan capaian indikator kinerja pembangunan daerah yang telah 
ditetapkan.

rAlokasi belanja modal lebih fundamental mendorong peningkatan 
indikator kinerja makro sosial dibandingkan indikator kinerja makro 
ekonomi daerah. Hal ini nampak pada pencapaian peningkatan 
pembangunan manusia yang lebih konsisten dan fundamental 
dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara sporadik 
dan bersifat temporer.

rSejumlah rekomendasi kebijakan yang penting untuk diperhatikan ke 
depan, antara lain: (1)  Peningkatkan efektivitas pelayanan publik, pada  
pelayanan yang tepat sasaran; (2) Peningkatkan mutu pelayanan publik; 
(3) Mendorong penurunan biaya pelayanan publik karena mampu 
menghilangkan inefisiensi dan dapat menciptakan penghematan dalam 
penggunaan input; (4) Alokasi belanja modal yang lebih berorientasi 
pada public interest; dan (5) Menciptakan akuntabilitas publik dalam 
implementasi alokasi belanja modal daerah; serta (6) Secara 
keseluruhan,  bagi  pemerintah daerah mendesak untuk 
mengidentifikasi dan mengimplementasikan kebijakan serta program 
strategis daerah yang dibiayai melalui alokasi belanja modal daerah, 
sehingga efektif untuk mendorong peningkatan indikator kinerja utama, 
baik pada kinerja makro sosial maupun kinerja makro ekonomi.   
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Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Dampaknya 
Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan 2007-2012

Syamsu Alam, Madris, Sultan Suhab

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi isu sekaligus potret ketimpangan di Indonesia 
antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia Timur. Kemiskinan 
merupakan meta masalah (masalah di atas segala masalah), sehingga untuk 
mengatasinya terlebih dahulu menyelesaikan seluruh masalah pada tingkat 
di bawahnya, seperti masalah pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan 
dan nutrisi, air bersih dan sanitasi, dan lain-lain.

Ekonomi Indonesia memang tumbuh mengesankan. Pada saat ekonomi 
dunia mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru 
meningkat mencapai 6,5 persen. Tahun 2014, Indonesia diprediksi masuk 
jajaran 15 negara dengan PDB di atas satu trilyun dollar. Bahkan, lembaga 
pemeringkat ekonomi Fitch percaya bahwa akhir tahun 2013, Indonesia yang 
selama ini dikenal sebagai negara penghutang, bisa menjadi negara pemberi 
hutang. Hal serupa juga terjadi di Sulawesi Selatan,  laju pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan cukup 
signifikan melebihi 8 persen, atau di atas angka pertumbuhan ekonomi rata-
rata secara nasional. Namun pertumbuhan ini dinilai belum berkualitas, 
khususnya dalam mereduksi kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Wilayah Sulawesi pada tahun 2012 mencapai jumlah 
2,1 juta jiwa, meliputi 7,20 persen dari total penduduk miskin di Indonesia, 
dan dengan tingkat kemiskinan  sebesar 11,78 persen. Tingkat kemiskinan 
tersebut berada sedikit di bawah tingkat kemiskinan nasional (11,96%). 
Perkembangan kemiskinan dalam kurun waktu 2006-2012 cenderung 
menurun, sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional. 
Siregar dkk., (2006) hasil studinya menyimpulkan bahwa pos anggaran untuk 
pengeluaran yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan atau menjadi 
faktor penentu solusi penanggulangan kemiskinan adalah sektor pertanian, 
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pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur.

Sejak Januari 2001, pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi 
daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk 
merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program 
pembangunan yang sesuai kebutuhannya. Termasuk upaya penanggulangan 
kemiskinan seharusnya tidak lagi menjadi tanggung jawab dan atau 
dilakukan oleh pemerintah pusat semata. Pelaksanaan otonomi daerah 
dapat memacu peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi. 
Adanya peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat 
setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi 
yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembangunan manusia. Karena 
pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga 
perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan 
anggaran (Adi, 2009).

Di Sulawesi Selatan belanja sektor pendidikan menempati urutan kedua 
terbesar selama periode 2005-2010.  Belanja pendidikan meningkat tajam 
dari  Rp 1,7 triliun pada tahun 2005 menjadi  Rp 5,2 triliun pada tahun 2010 
atau meningkat sebesar Rp 3,5 triliun. Porsi belanja pendidikan terhadap 
total belanja daerah juga cenderung meningkat setiap tahun dengan rata-
rata mencapai 25 persen pertahun. Tingginya proporsi belanja pendidikan 
mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena kualitas hidup manusia 
merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan seseorang., dimana 
pendidikan adalah satu cara dimana individu dapat meningkatkan 
kualitasnya.  Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal 
manusianya semakin tinggi. Karena diyakini kualitas SDM yang baik 
berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Romer (1991),

Penguasaan pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan saat ini relatif 
rendah,yang diindikasikan oleh besarnya porsi penduduk yang buta huruf 
dan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang tercermin dalam 
rendahnya angka IPM. Faktor ini menyebabkan adaptasi kreatif dalam 
bidang ilmu dan teknologi cukup lambat. Rendahnya angka IPM Sulawesi 
Selatan dapat ditelusuri penyebabnya kinerja pembangunan pendidikan, 
Bahkan jika hal ini terus berlanjut maka bukan tidak mungkin Sulawesi 
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Selatan terjebak dalam lingkaran membiayai kegagalan (Osborne, 2007).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sul-Sel menunjukkan tren yang 
meningkat meskipun masih dibawah rata-rata nasional. Peningkatan IPM 
adalah visi utama RPJMD Sulawesi Selatan 2008-2013 yaitu masuk 10 besar. 
Pada tahun 2008 angka IPM Sulawesi Selatan telah memasuki kategori 
“menengah atas” (di atas nilai 70). Pada tahun 2006 Sul-Sel berada pada 
posisi 23 dari 33 provinsi. Naik keperingkat 19 pada tahun 2010. Jika 
diasumsikan IPM Sul-Sel dengan tren yang sama maka pada akhir periode 
RPJMD (tahun 2013) peringkat paling tinggi yang dapat dicapai adalah posisi 
16 dari 33 provinsi di Indonesia. Posisi ini masih jauh dari target RPJMD 
menjadi 10 besar dalam pencapaian IPM (World Bank, 2010).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa untuk mencapai 
terciptanya kebijakan  pro-poor budget  diperlukan adanya kebijakan awal 
seperti  pro-poor policy (kebijakan umum yang memihak pada orang miskin),  
pro-poor institutions (adanya institusi-institusi,  khususnya institusi 
pemerintah yang memihak orang miskin), dan yang lebih penting lagi adalah 
adanya  pro-poor government (pemerintahan yang memihak orang miskin). 
Tanpa adanya pra-syarat kebijakan seperti ini, sulit mengharapkan 
pemerintah daerah untuk mempunyai kebijakan anggaran yang bersifat pro-
poor. Berdasarkan realitas dan fakta-fakta yang cenderung paradoks di atas 
yang menunjukkan adanya gejala bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan masih terkesan ekslusif. Pengeluaran pemerintah di bidang 
pendidikan yang meningkat setiap tahun yang tidak sebanding dengan 
peningkatan kualitas SDM dan penurunan tingkat kemiskinan?

Berdasarkan dengan masalah di atas, maka penulis  melakukan penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap 
kemiskinan, secara langasung maupun tidak langsung melalui mutu 
sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
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Bahan dan Metode 

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 
Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014. Penelitian ini dilakukan di 
Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di 23 kab/kota. Pemilihan lokasi ini 
karena Provinsi Sulawesi Selatan selama tujuh tahun terakhir mengalami 
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akselerasi belanja 
pendidikan yang rata-rata 50 persen.Namun di daerah ini masih terdapat 
kabupaten yang masih tertinggal. Penelitian ini bersifat aksplanatori dengan 
menganalisis hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 
(pusat, provinsi, dan kab/kota), mutu SDM, pertumbuhan ekonomi, dan 
kemiskinan. 

Metode Pengumpulan Data

Data belanja pendidikan pemerintah pusat berupa dana BOS dan DAK  
bidang pendidikan yang masing-masing bersumber dari dinas pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan  dan Kementerian Pendidikan Nasional. Data 
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan provinsi Sulawesi Selatan 
berupa dana Pendidikan Gratis dan voucher pendidikan yang dialokasikan 
kepada pemerintah kab/kota. Dana Pendidikan Gratis bersumber dari BPKD 
(Badan Pengelola Keuangan Daerah) Sul-sel Tahun anggaran 2008-2011.  
Bantuan rehabilitasi gedung sekolah (voucher pendidikan) Tahun anggaran 
2007-2010 bersumber dari bidang pelaporan BPKD Sul-sel. Sedangkan 
belanja pendidikan kab/kota bersumber dari laporan pertanggungjawaban 
kab/kota.

Data pertumbuhan ekonomi kab/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik 
Sulawesi Selatan. Rata-rata lama sekolah (RLS) bersumber dari Profil 
pendidikan Sulawesi Selatan tahun 2011, Gowa dalam Angka publikasi tahun 
2008-2013, Bantaeng dalam angka publikasi tahun 2008-2013. Data 
persentase kemiskinan tiap kab/kota bersumber dari BPS Sulawesi Selatan 
publikasi tahun 2007-2012, dan profil kemiskinan Indonesia. Beberapa data 
persentase kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dan belanja pendidikan 
bersumber dari laporan Bank Dunia.

356



Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, ada dua metode yang digunakan untuk menganalisis 
data berdasarkan tujuan penelitian. Pertama Analisis deskriptif dalam 
bentuk tabel dan model tabulasi lainnya untuk mengetahui dan 
mengkomparasikan besaran dan fluktuasi anggaran pendidikan pemerintah 
pusat ke setiap daerah serta anggaran bidang pendidikan setiap provinsi. 
Kedua, Analisis Model Struktural dapat dibentuk persamaan fungsional 
dalam model simultan (Structural Equation Model, SEM) dengan reduced 
form  sebagai berikut :

Y  = f (X ,X X ) (1)1 1 2, 3

Y  = f(X ,X , X  Y ) (2)2 1 2 3, 1

Y  = f(X , X , X Y ,Y )     (3) 3 1 2 3, 1 2 

X  = Pengeluaran pemerintah  pusat bidang pendidikan yang ditransfer ke 1

kab/kota (miliar rupiah)
X  = Pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan yang ditransfer 2

ke   kabupaten/kota (miliar rupiah).
X  = Pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota bidang pendidikan (miliar 3

rupiah).
Y = Mutu SDM bidang pendidikan diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah 1 

(tahun).
Y  = Pertumbuhan Ekonomi diproxy dengan peningkatan PDRB (persen)2

Berdasarkan model fungsional maka dibentuk persamaan seperti berikut:

(3)

(4)

(5)

Sedemikian rupa sehingga didapat persamaan-persamaan sebagai berikut:

lnY = ln á + á lnX + á lnX + á lnX + µ  (7)1  0 1 1 2 2 3 3 1 

Y  = ln â  +â lnX + â lnX + â lnX  + â ln y  + µ (8)2 0 1 1 2  2 3 3 4 1 2

Y = ln è  +è lnX  +è lnX + è lnX + è lny + è y  + µ (9)3   0 1 1 2 2 3 3 4 1 5 2 3
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Berdasarkan hasil reduce form di atas, maka diperoleh model stokastik untuk 
variabel endogen kemiskinan. Untuk melakukan pengujian hipotesis 
pengaruh masing-masing pengeluaran pemerintah pusat bidang pendidikan 
dan pengeluaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota bidang pendidikan 
baik secara langsung maupun maupun tidak langsung melalui mutu SDM 
dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, maka digunakan 
persamaan (9) kemudian disederhanakan menjadi:

Y  = ln (è  + á è + â è + á  â è ) + (è + á è + â è + á  â è ) lnX  + (è + á è + â è + 3 0 0 4 0 5 0 4 5 1 1 4 1 5 1 4 5 1 2 2 4 2 5

á  â è ) ln X   + (è  + á è + â è + á  â è ) lnX  + (â è  µ + è  µ  + è  µ + µ )2 4 5 2 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 5 1 5 2 4 1 3

Persamaan di atas akan dijadikan model dalam mengestimasi pengaruh  

antar variabel baik sacara langsung maupun tidak langsung terhadap Y  3

(kemiskinan).

Tabel 6.6: Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Langsung Antar Variabel 
                  Berdasarkan Model SEM

No.
 

Hubungan Fungsional  Estimasi Parameter  CR  P
Variabel Bebas  Variabel Terikat  Simbol  Nilai  

  
1  

Pengeluaran Pem. Pusat 

bd. Pend.(X1)  

1. Mutu SDM (Y1)  
2. Pert. Eko (Y2)  
3. Kemiskinan (Y3)  

+á1  
+â1  
-è1  

-0.041  
-0.305  
0.328  

-1.532  
-1.098  
0.429  

0.126

0.661

0.668

2  Pengeluaran Pem. Prov 

bd. Pend.(X2)  

1. Mutu SDM (Y1)  
2. Pert. Eko (Y2)  
3. Kemiskinan(Y3)

 

+á2  
+â2  
-è2  

-0.010  
0.030 #  
-0.364 #

 

-0.439  
0.124  
-0.546

 

0.661

0.901

0.585

3
 

Pengeluaran Pem. 

Kab/Kota bd. Pend.(X3)
 

1. Mutu SDM (Y1)
 

2. Pert. Eko (Y2)
 

3. Kemiskinan(Y3)
 

+á3  
+â3  
-è3  

0.122 #
 

0.705 #
 

-2.274 #
 

3.695
 

1.956
 

-2.269
 

**

0.050*

0.023*

4
 

Mutu SDM (Y1)
 

1. Pert. Eko (Y2)
 2. Kemiskinan(Y3)

 

+â4
 

-è4
 

2.306 #
 

-8.326 #
 

2.392
 

-3.085
 

0.017*

0.002**

5 Pert. Eko (Y2) Kemiskinan(Y3) -è5 -0.511 # -1.994 0.046*

Keterangan :
     * ) Signifikansi pada tingkat signifikansi 5 %; 
 ** ) Signifikansi pada tingkat signifikansi 1 %
      # ) Bentuk hubungan fungsional sesuai dengan landasan teoretis
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh pengaruh masing-masing variabel 
eksogen tarhadap variabel endogen.

Pengaruh Pengeluaran pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/kota) terhadap 
mutu SDM (Y )1

Berdasarkan hasil estimasi pengaruh langsung pengeluaran pemerintah 
pusat (X ) dan pengeluaran pemerintah provinsi (X ) bidang pendidikan tidak 1 2

signifikan. Sedangkan pengeluaran pemerintah kab/kota bidang pendidikan 
(X ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu SDM sebesar 0.122 3

pada taraf satu persen. Semestinya berdasarkan teori pengeluaran 
pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) bidang pendidikan berpengaruh 
positif terhadap mutu sdm, namun jika diklaster berdasarkan tingkat 
pemerintahan hanya pengeluaran pemerintah kab/kota yang berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap mutu SDM. Nilai masing-masing parameter 
dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengaruh Pengeluaran pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/kota) terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Y )2

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan data 23 kab/kota 
diperoleh hasil pengaruh langsung variabel eksogen X , X , dan X  terhadap 1 2 3

Y . Hanya Variabel X  yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 2 3

pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0.705 pada taraf signifikan 
5 persen. Sedangkan hubungan secara tidak langsung melalui mutu SDM, X  3

berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0.2813 pada taraf signifikan 5 
persen.

Pengaruh Pengeluaran pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/kota) terhadap 
kemiskinan (Y )3

Berdasarkan hasil estimasi pengaruh langsung variabel eksogen terhadap 
kemiskinan (Y ). Variabel  X  berpengaruh tidak signifikan terhadap 3 1

kemiskinan. Variabel  X berpengaruh negatif sebesar -0.364 terhadap 2 

kemiskinan namun tidak sesuai dengan kerangka teoretis. Variabel X  3

berpengaruh negatif dengan koefisien -8.326  dan signifikan pada taraf lima 
persen.
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Pengaruh mutu SDM (Y ) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y )1 2

Berdasarkan hasil estimasi parameter pengaruh  mutu SDM terhadap 
pertumbuhan ekonomi sebesar 2.306 dan signifikan pada taraf lima persen. 
Hasil ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan mutu SDM akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Parameter mutu lebih besar dibandingkan 
pengaruh parameter variabel eksogen yang berarti bahwa belanja 
pendidikan akan lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi jika 
diinvestasikan melalui peningkatan mutu SDM.

Pengaruh Pengeluaran pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/kota), Pengaruh 
mutu SDM (Y ) pertumbuhan ekonomi (Y ) terhadap kemiskinan (Y )1 2 3

Berdasarkan Tabel 1 di atas, nampak signifikansi pengaruh, terdapat lima 
hubungan fungsional yaitu: X  tidak signifikan,  X  tidak signifikan, X  1 2 3

signifikan pada taraf lima persen. Y  signifikan pada taraf satu persen dan Y  1 2

signifikan pada taraf lima persen. Dari kelima hubungan fungsional, hanya 
tiga yang signifikan dan sesuai dengan kerangka teoretis, masing-masing 
pengeluaran pemerintah provinsi dan kab/kota bidang pendidikan, mutu 
SDM pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif 
terhadap kemiskinan. 

Sedangkan jika memperhatikan pengaruh tidak langsung pengeluaran 
pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota) bidang pendidikan nampak bahwa 
Pengaruh pengeluaran pemerintah kabupaten/kota bidang pendidikan (X ) 3

melalui mutu SDM pendidikan (Y ) terhadap kemiskinan (Y ) dengan 1 3

koefisien tertinggi sebesar  -1.0158. Pengaruh pengeluaran pemerintah 
kabupaten/kota bidang pendidikan (X )  melalui pertumbuhan ekonomi (Y ) 3 2

terhadap kemiskinan (Y ) sebesar -0.3603. Pengaruh pengeluaran 3

pemerintah Kab/Kota bidang pendidikan (X )  melalui mutu SDM pendidikan 3

(Y ) dan pertumbuhan ekonomi (Y ) terhadap kemiskinan (Y ) sebesar -1 2 3

0.1438. Pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi bidang pendidikan (X )  2

melalui pertumbuhan ekonomi (Y ) terhadap kemiskinan (Y ) sebesar -2 3

0.0153. (Tabel 2). 
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Tabel 6.7: Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Tidak Langsung Masing-  
Masing Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen

 

 

 

 

 

Variabel  Endogen  Variabel Eksogen  Hasil Estimasi Parameter

X1
 

X2
 

X3
 

X1
 
X2

 
X3

Pertumbuhan  Ekonomi
 

Y1 Y2  

á1â4  á2â4  á3â4  -0.0945  -0.0231  0.2813

Kemiskinan
 

Y1 Y2 Y3

 

á1è4
 â1è5

 á1â4è5

 

á2è4
 â2è5

 á2â4è5

 

á3è4
 â3è5

 á3â4è5

 

0.3414
 0.1559
 0.0483

 

0.0833
 -0.0153
 0.0118

 

-1.0158

-0.3603

-0.1438

 

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah (pusat dan provinsi) 
berpengaruh negatif terhadap mutu SDM Pendidikan. Hal ini disebabkan 
karena selain jumlah anggaran yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, 
BOS, Pendidikan Gratis yang jumlahnya cukup kecil dibandingkan dengan 
sumber-sumber pendanaan lainnya yang dialokasikan dan dikelola oleh 
pemerintah kabuptaen/kota. Hal ini terkait dengan politik anggaran yang 
berdampak pada tren pendanaan yang fluktuatif setiap tahun.

Fakta di atas didukung studi  yang dilakukan  oleh  Mulyaningsih  (2008), 
yang menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah pendidikan tidak 
berpengaruh terhadap peningkatan mutu sumberdaya  manusia dan juga 
tidak berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Salah  satu  penyebabnya adalah 
karena masih rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor tersebut.

Meningkatnya anggaran pendidikan tidak serta merta mengakselerasi mutu 
SDM pendidikan. Selama kurun waktu 2005-2010 anggaran pendidikan 
meningkat tajam yang dialokasikan dalam berbagai program. Baik yang 
dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti Dana 
BOS, Program Pendidikan Gratis, Voucher Pendidikan. Belanja sektor 
pendidikan selama kurun waktu 2005-2010 meningkat sebesar 3,5 triliun. 
Ditingkat kab/kota proporsi belanja menunjukkan peningkatan yang cukup 
signifikan dari 25 persen (2005) menjadi 36 persen (2010). Tetapi 75 persen 
belanja pendidikan justru dialokasikan untuk belanja pegawai. Sehingga 
peningkatan besaran belanja pemerintah bidang pendidikan kurang efektif. 
Hal ini yang dapat menyebabkan tidak berpengaruhnya pengeluaran 
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pemerintah di sektor pendidikan. Kurang efektif dan efisiennya pengeluaran 
pendidikan (education-spending) disinyalir oleh Judson (2002), bahwa 
pengeluaran pemerintah anggaran pendidikan secara tidak efisien 
memperoleh manfaat yang amat kecil.

Peningkatan mutu SDM yang tidak seakseleratif dengan peningkatan 
anggaran, mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang 
pendidikan belum nampak pegaruhnya secara signifikan selama kurun 
waktu lima tahun terakhir. Hal ini bukan berarti bahwa peningkatan 
anggaran pendidikan tidak  mendorong peningkatan mutu SDM masyarakat. 
Namun, dampaknya dapat dilihat dalam janga waktu agak panjang (Afzal 
dkk., 2012).  Jika ditinjau dari perspektif politik anggaran  tren anggaran 
pendidikan meningkat dan diperuntukkan untuk peningkatan mutu sdm, 
seperti perpustakaan, pelatihan dan kegiatan lainnya, maka  dimasa yang 
akan datang mutu sdm lebih berkualitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya pengeluaran pemerintah kab/kota 
bidang pendidikan yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Afzal dkk.,2012, 
bahwa pengeluaran pendidikan (education-spending) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka 
menengah maupun dalam jangka panjang. Judson (2012), menilai bahwa 
alokasi anggaran tersebut tidak efektif, karena pengeluaran tersebut tidak 
dipergunakan untuk peningkatan kinerja ekonomi. 

Pengeluaran pemerintah Kab/kota berpengaruh positif terhadap mutu SDM, 
dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa secara empirik 
pengeluaran pemerintah efektif mendorong mutu SDM. Hasil penelitian ini 
mendukung  Romer (1991), bahwa modal manusia merujuk pada stok 
pengetahuan dan keterampilan seseorang. Pendidikan adalah satu cara 
dimana individu dapat meningkatkan kualitasnya. Semakin tinggi 
pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. 
Karena diyakini kualitas SDM yang baik berkorelasi positif dengan 
pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi belanja pendidikan 
pemerintah berpengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi jika 
belanja tersebut diinvestasikan untuk peningkatan mutu SDM. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa program-program pemerintah yang bersifat 
'charity' dalam bentuk bantuan langsung seperti BLT, BLSM kurang 
berdampak meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Sementara jika belanja 
pendidikan diperuntukkan untuk meningkatkan lama pendidikan 
masyarakat (pelajar) mempunyai waktu yang lama untuk meningkatkan 
kemampuan, keterampilan di lembaga pendidikan, bukan tidak mungkin 
produktivitas akan meningkat yang akhirnya dapat mengakses dunia kerja. 

Secara teoretis kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh rendahnya mutu 
SDM, rendahnya mutu SDM disebabkan karena rendahnya produktivitas dan 
belanja (pengeluaran) publik khususnya di negara berkembang. Meskipun 
pengeluaran publik meningkat, pada umumnya masih dinikmati oleh 
masyarakat kota. Hasil penelitian mengindikasikan hal serupa, dimana Kota 
Pare-pare, Palopo, dan Makassar mempunyai RLS di atas RLS provinsi 
Sulawesi Selatan. Meskipun anggaran pendidikan meningkat tajam, namun 
aksesibiltas pada pelayanan pendidikan di perdesaan belum sebaik di 
perkotaan. Sehingga terkesan wajar jika sebaran kemiskinan masih dominan 
di perdesaan.

Hal serupa diungkapkan oleh Sen (1999), bahwa masalah kemiskinan  bukan 
hanya masalah pendapatan semata  melainkan  terkait  dengan kapabilitas-
kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya 
menyangkut masalah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan 
kesempatan kerja. Mawardi (2003), merupakan tragedi kemanusiaan yang 
tidak termaafkan jika orang-orang yang dikategorikan miskin ini, derajad 
kemanusiaannya diredusir menjadi katakanlah setara dengan sekian kilo 
kalori per hari. Hal senada juga dikemukakan oleh Wibowo  (2003),  bahwa 
esensi  utama  dari masalah  kemiskinan  adalah  masalah  aksesibilitas.  
Aksesibilitas berarti kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam 
masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan 
dasarnya dan seharusnya  menjadi  haknya  sebagai  manusia  dan  sebagai 
warga negara. 

Hasil di atas mangafirmasi berbagai temuan lain, yang mengatakan bahwa 
kualitas pendidikan dan akses yang sama terhadap pendidikan berperan 
sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi (Chaudhry et al., 2009). Belascu & Llie (2010) 
mengatakan investasi pendidikan meningkatkan GNP per kapita, 
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mengurangi kemiskinan dan mendukung penyebaran ilmu pengetahuan. 
Pendidikan juga berperan signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan. 
Ia juga membantu mengurangi tingkat kriminal, terorisme dan tenaga kerja 
anak melalui pengurangan kemiskinan yang akhirnya dapat mengangkat 
harkat dan martabat kemanusiaan. Temuan ini mendukung hasil studi 
Agussalim  (2007). Ia menyebutnya sebagai  kebijakan  yang  berdampak  
ganda  (win win policies). Bahwa pengeluaran pemerintah di sektor 
pendidikan, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  merupakan 
suatu kebijakan yang pro poor yang mempunyai pengaruh   negatif  
terhadap  kemiskinan  melalui  dampaknya  terhadap  pertumbuhan  dan 
pemerataan.  Di samping itu, kebijakan pengeluaran tersebut mempunyai 
pengaruh positif terhadap pertumbuhan melalui dampaknya  terhadap  
pembentukan  modal  manusia (human  capital). 

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Jika memperhatikan 
hubungan fungsional dan hasil analisis antara Pengeluaran pemerintah 
(pusat, provinsi, dan kab/kota), mutu SDM, pertumbuhan ekonomi, dapat 
terlihat bahwa mutu SDM berpengaruh lebih besar  daripada  pertumbuhan 
ekonomi terhadap penurunan kemiskinan dan pengeluaran pemerintah 
kab/kota lebih berpengaruh melalui mutu SDM daripada melalui 
pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Dari sisi pengeluaran pemerintah (pusat, provinsi dan kab/kota) bidang 
pendidikan. Pengeluaran pemerintah kab/kota bidang pendidikan yang lebih 
besar dan konsisten meningkat lebih memberikan efek terhadap 
peningkatan mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi serta mereduksi 
kemiskinan daripada pengeluaran pemerintah (pusat dan provinsi) yang 
fluktuatif.

Tidak signifikannya pengeluaran pemerintah pusat dan provinsi bidang 
pendidikan dalam memberikan pengaruh  terhadap peningkatan mutu SDM 
dan pertumbuhan ekonomi. Disebabkan karena pengeluaran pemerintah 
yang fluktuatif dan cenderung tidak konsisten, tidak dapat memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu SDM dan penurunan 
kemiskinan. 
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Pengaruh Pengeluaran Sektor Infrastruktur Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah 

 Adya Utami S. ,Nursini , Hamid Paddu 
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Universitas Hasanuddin, 

Pendahuluan

Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara Negara/daerah diwujudkan 
dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tercermin 
dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBD). Pengeluaran 
pemerintah digunakan untuk berbagai urusan yakni pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, pertanian, dan sebagainya.

Pengeluaran di bidang infrastruktur menjadi salah satu pengeluaran utama 
yang dilakukan oleh pemerintah, selain pengeluaran di bidang pendidikan 
dan kesehatan. Pasalnya pengeluaran di bidang infrastruktur merupakan 
kebutuhan utama masyarakat, di samping itu infrastruktur yang baik akan 
mendorong investor-investor untuk datang berinvestasi ke daerah tersebut. 

Ketimpangan antar wilayah di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh 
sarana dan prasarana inffrastruktur. Pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah telah berupaya untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi, misalnya 
dengan pemerataan pembangunan dan penciptaan pusat-pusat 
pertumbuhan baru. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk 
memeratakan hasil-hasil pembangunan, atau setidaknya menciptakan 
pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, belum begitu tampak berhasil. 
Aliran investasi masih terpusat di wilayah-wilayah yang memang masuk 
dalam kategori maju. Jika ditilik secara finansial, suatu proyek infrastruktur 
yang dikerjakan oleh swasta pastinya akan digarap di wilayah-wilayah yang 
menguntungkan. Proyek pembangunan jalan tol misalnya, akan lebih 
banyak digarap di Jakarta atau kota-kota besar lainnya dibanding wilayah 
lain. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di wilayah-wilayah 
tertentu, sedangkan wilayah lainnya tertinggal karena minim pihak swasta 
yang tertarik untuk berinvestasi, terutama dalam pembangunan 
infrastruktur. (Friawan, 2008).
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Berdasarkan Maku (2009), pandangan umum bahwa pengeluaran 
pemerintah di bidang infrastruktur sosial atau ekonomi dapat bertumbuh 
walaupun pembiayaan dari beberapa pengeluaran untuk menyediakan 
fasilitas infrastruktur penting, termasuk transportasi, listrik, telekomunikasi, 
sanitasi dan air, dan sebagainya. Selain itu, Afonso dkk., (2007) dan Minea 
(2008) menyarankan bahwa pengeluaran public dalam bidang infrastruktur 
secara luas dilihat memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Ada dua pandangan yang bertentangan dengan isu ini. Pendekatan 
Keynesian mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah sebuah alat 
kebijakan utama yang digunakan untuk memastikan aktivitas ekonomi; 
memperbaiki pengeluaran jangka pendek pemerintah; dan menjaga 
peningkatan investasi; kemudian menyediakan sebuah arah optimal untuk 
pertumbuhan dan pembangunan (Jhingan, 2004). 

Pandangan yang berbeda adalah intervensi pemerintah yang terlalu banyak 
dalam ekonomi menyebabkan pertumbuhan negatif, karena dua alasan: 
pertama, karena kegiatan operasional sering dilakukan dengan tidak efisien, 
maka pemerintah mengurangi produktivitas secara keseluruhan dalam 
system ekonomi; kedua, karena intervensi pemerintah yang terlalu banyak 
akan mendistrosi insentif ekonomi dan menghasilkan keputusan ekonomi 
yang suboptimal (Vaish, 2002). Studi yang dilakukan oleh Abdullah (2000), 
Al-Yousif (2000), Ranjan dkk., (2008), dan Correy (2009) mengatakan bahwa 
pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Di 
lain sisi, studi yang dilakukan oleh Barro (1991) dan Folster dkk., (2001) 
mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 
ekonomi adalah negative.

Ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh baik 
buruknya sarana dan prasarana infrastruktur. Tentu pembangunan 
infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah, baik level pusat maupun 
daerah. Infrastruktur meliputi banyak aspek, tapi setidaknya bisa dibagi dua, 
yakni infrastruktur fisik dan non-fisik. Infrastruktur fisik meliputi jalan, 
jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan air bersih, dan lain-
lain. Infrastruktur ini diperlukan dalam aktivitas ekonomi. Ketersediaan 
infrastruktur merupakan salah satu daya tarik bagi investor. 

367P3KM  UNHAS

Belanja Daerah



Sehubungan dengan masalah tersebut maka penulis ingin melakukan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran 
pemerintah bidang infrastruktur dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan 
ekonomi secara langsung dan pengaruhnya terhadap ketimpangan wilayah 
secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 
Selatan periode 2007-2012.

Bahan dan Metode 

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 
November 2013 sampai dengan Januari 2014. Penelitian ini dilakukan di 
Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di 24 kab/kota (tidak termasuk Kab. 
Toraja Utara). Pemilihan lokasi ini karena Provinsi Sulawesi Selatan selama 
beberapa tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
cukup baik dan di masing-masing daerah memiliki tingkat ketimpangan yang 
berbeda-beda. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan 
menganalisis hubungan antar variabel. Variabel-variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, 
tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan. Dalam 
mengestimasi, dilakukan dua kali estimasi, yaitu estimasi dengan 
menggunakan 23 kab/kota (minus Kab. Toraja Utara) dan estimasi dengan 
menggunakan 21 kab/kota (minus Kab. Toraja Utara, Kota Makassar dan Kab. 
Luwu Timur).

Metode Pengumpulan Data

Melalui studi pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dalam 
menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari buku, literatur-literatur, 
media internet, maupun tulisan-tulisan yang behubungan dengan penelitian 
ini. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data APBD kab/kota se-Sulawesi Selatan melalui Badan 
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu dengan 
mengumpulkan data publikasi Badan Pusat Statistik
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Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode panel 

data dengan analisis kuantitatif dan diperkuat dengan analisis kualitatif.

Untuk meneliti keterkaitan antara Pengeluaran infrastruktur, tenaga kerja, 
pertumbuhan ekonomi regional, dan ketimpangan regional, akan digunakan 
kerangka modeling yang bersifat simultan. Perlakuan secara simultan 
Pengeluaran infrastruktur, pertumbuhan ekonomi regional, dan 
ketimpangan regional  dalam model yang secara tegas menghubungkan 
semua variabel merupakan peralatan yang paling sesuai untuk melihat, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dampak Pengeluaran sektor 
infrastruktur terhadap ketimpangan regional.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan model persamaan 
simultan (simultaneous equation regression model) dengan menggunakan 
teknik regresi two stageleast square (TSLS) untuk melihat keterkaitan antara 
Pengeluaran infrastruktur, pertumbuhan ekonomi regional, dan 
ketimpangan regional. Dengan demikian, spesifikasi umum sistem 
persamaan struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Dimana:
Y : Pertumbuhan ekonomi regional
G: Pengeluaran modal infrastruktur
L: Tenaga Kerja
K: Ketimpangan regional

Mengingat ukuran ketimpangan regional dilihat dari Pengeluaran daerah 
urusan pekerjaan umum, perumahan, dan perhubungan, dan pertumbuhan 
ekonomi regional, maka persamaan struktural (1) dan (2) menjadi:
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Selanjutnya persamaan (3) disubstitusi ke persamaan (4)

Dimana :
Y       = Pertumbuhan ekonomi regional
K       = Ketimpangan regional
G      = Pengeluaran modal infrastruktur
L       = Tenaga Kerja
t       = Tahun ke-t, dimana t = 2007-2012
á, â  = Parameter Estimasi
á ,â  = Intercept0 0

?       = error term

Metode Two-Stage Least Square (TSLS) dapat diaplikasikan pada system 
persamaan simultan yang over-identified dan exactly-identified. Untuk 
persamaan yang exactly-identified selain dapat diestimasi dengan metode 
TSLS, juga dapat diestimasi dengan metode indirect least square (ILS) untuk 
menghasilkan nilai parameter yang memenuhi criteria best linear unbiased 
estimator (BLUE) (Gujarati, 2003).

Selanjutnya melalui persamaan (5) dibawa ke persamaan reduced form. 
Persamaan reduced form dimaksud adalah sebagai berikut:

Dimana:
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Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi yang ditunjukkan pada tabel 1, 

Tabel 6.8: Hasil Estimasi

Pengaruh 

Antar 

Variabel

Pengaruh 

Langsung 
(23 

kab/kota)

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 
(23  kab/kota)

Total 

Pengaruh 

(23  Kab/kota)

Pengaruh 

Langsung 

(21  kab/kota)

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 
(21  kab/kota)

Total 

Pengaruh 
(21  Kab/kota)

Y1           X1

Y2           X1

Y1           X2

Y2           X2

Y1           Y2

-0,45***

-0,05

0,11

0,175

0,114

0,000

-0,05

0,000

0,001

0,000

-0,45

-0,10

0,11

0,176

0,114

-0,024*

0,621

-0,160

-0,382

-4,716***

0,000

-0,115

0,000

-0,755

0,000

-0,024

0,506

-0,160

-1,138

-4,716

Sumber: Amos 21.0, data diolah
Keterangan: *) signifikan pada tingkat signifikansi 10%
                    **) signifikan pada tingkat signifikansi 5%
                  ***) signifikan pada tingkat signifikansi 1%

Pengaruh Pengeluaran Sektor Infrastruktur (X1) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (Y1)

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan 23 kab/kota menunjukkan 
bahwa pengaruh langsung X2 terhadap Y1 sebesar -0,045, yang berarti 
peningkatan 1 rupiah X1 akan mengakibatkan penurunan Y1 sebesar 0,045 
persen dengan tingkat signifikansi 1% (0,01) . Hal ini berarti pengaruh X1 
terhadap Y1 signifikan. Namun hasil estimasi dengan menggunakan 21 
kab/kota diperoleh hasil yang berbeda yakni pengaruh langsung X1 terhadap 
Y1 sebesar -0,024, yang berarti bahwa peningkatan 1 satuan X1 akan 
mengakibatkan penurunan Y1 sebesar 0,024 rupiah dengan tingkat 
signifikansi 0,054. 

Pengaruh Tenaga Kerja (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1)

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan 23 kab/kota diperoleh 
hasil bahwa pengaruh langsung X2 terhadap Y1 sebesar 0,11, yang berarti 
peningkatan 1 orang X2 akan mengakibatkan peningkatan terhadap Y1 
sebesar 0,962 persen dengan tingkat signifikansi 0,801. Hal ini berarti 
pengaruh X2 terhadap Y1 tidak signifikan dan positif.  Begitu pula dengan 
hasil estimasi dengan menggunakan 21 kab/kota yakni pengaruh langsung 
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X2 terhadap Y1 sebesar -0,160, yang berarti peningkatan 1 orang X1 akan 
mengakibatkan penurunan  Y1 sebesar 0,160  persen dengan  tingkat 
signifikansi 0,396. Hal ini berarti X2 berpengaruh tidak signifikan dan negatif 
terhadap Y1.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Y1) terhadap Ketimpangan (Y2)

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan 23 kab/kota menunjukkan 
bahwa pengaruh langsung Y1 terhadap Y2 sebesar 0,114, yang berarti 
peningkatan 1 persen Y1 akan mengakibatkan peningkatan Y2 sebesar 0,114 
rupiah dengan tingkat signifikansi 0,117. Hal ini berarti Y1  tidak signifikan 
dan positif mempengaruhi Y2. Sementara dengan menggunakan 21 
kab/kota menunjukkan hasil yang berbeda yakni pengaruh langsung Y1 
terhadap Y2 sebesar  -4,716, yang berarti peningkatan 1 persen Y1 akan 
mengakibatkan penurunan  Y2 sebesar  4,716  rupiah dengan tingkat 
signifikansi 0,007. Hal ini berarti Y1 berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap Y2.

Pengaruh Pengeluaran Sektor Infrastruktur (X1) terhadap Ketimpangan 
(Y2) 

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan 23 kab/kota menunjukkan 
bahwa pengaruh langsung X1 terhadap Y2 sebesar -0,05 , yang berarti 
peningkatan 1 rupiah X1 akan mengakibatkan penurunan Y2 sebesar 0,05 
rupiah dengan tingkat signifikansi 0,667. Hal ini berarti X2 berpengaruh tidak 
signifikan dan negatif terhadap Y2. Namun dengan menggunakan 21 
kab/kota menunjukkan hasil yang cukup berbeda dimana pengaruh 
langsung X1 terhadap Y2 sebesar 0,621, yang berarti peningkatan 1 rupiah 
X1 akan mengakibatkan peningkatan  Y2 sebesar 0,621 rupiah dengan 
tingkat signifikansi 0,013. Hal ini menunjukkan X1 berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap Y2.

Pengaruh Tenaga Kerja (X2) terhadap Ketimpangan (Y2)

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan 23 kab/kota diperoleh 
hasil bahwa pengaruh langsung X2 terhadap Y2 sebesar 0,175 , yang berarti 
peningkatan 1 orang X2 akan mengakibatkan peningkatan Y2 sebesar 0,175 
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rupiah dengan tingkat signifikansi 0,385. Hal ini menunjukkan X2 
berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Y2. Sementara 
berdasarkan hasil estimasi 21 kab/kota menunjukkan hasil yang cukup 
berbeda dimana pengaruh langsung X2 terhadap Y2 sebesar -0,382, yang 
berarti bahwa peningkatan 1 orang  X2 akan mengakibatkan penurunan Y2 
sebesar 0,382  rupiah  dengan tingkat signifikansi 0,918. Ini menunjukkan X2 
berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Y2.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran 
pemerintah bidang infrastruktur dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan 
ekonomi secara langsung dan pengaruhnya terhadap ketimpangan wilayah 
secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 
Selatan periode 2007-2012. Berdasarkan hasil estimasi terlihat bahwa 
pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif pada data 23 kab/kota dan 
berpengaruh positif pada data 21 kab/kota terhadap ketimpangan wilayah. 
Sementara tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi dan ketimpangan wilayah pada data 23 kab/kota dan berpengaruh 
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah pada 
data 21 kab/kota. Selain itu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 
terhadap ketimpangan wilayah pada data 23 kab/kota sedangkan pada data 
21 kab/kota pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap 
ketimpangan wilayah.

Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi juga diperoleh oleh Fasoranti (2012) yang 
menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan, 
transportasi, dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 
di Nigeria. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Bastias (2010) yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek variabel 
Pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun Pengeluaran bidang 
perumahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
Sementara dalam jangka panjang, Pengeluaran pemerintah atas perumahan 
dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan secara positif dan signifikan 
di Indonesia. 
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Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hal ini 
menunjukkan bahwa usaha pemerintah daerah memperbaiki sarana dan 
prasarana infrastruktur belum mampu untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Sehingga dapat dikatakan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi perlu memikirkan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Onuorah dkk., (2012) yang menyatakan bahwa variabel real 
GDP, Pengeluaran pemerintah, dan total transfer pemerintah tidak 
berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hal ini 
juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahmansyah, (2004) yang 
menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah atas transportasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Peningkatan Pengeluaran sektor infrastruktur akan menurunkan 
pertumbuhan ekonomi. Pengaruh signifikan dan negatif variabel 
Pengeluaran sektor infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Sulawesi Selatan, berarti bahwa ketika Pengeluaran sektor infrastruktur 
meningkat maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 
Selatan. Hal ini menunjukkan peningkatan sektor-sektor ekonomi di 
Sulawesi Selatan kurang dipengaruhi oleh sarana dan prasarana 
infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah kab/kota di Sulawesi Selatan. 
Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel 
diluar Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur. Alokasi Pengeluaran 
sektor infrastruktur belum cukup bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi 23 kab/kota, tenaga kerja berpengaruh tidak 
signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas tenaga kerja di Sulawesi 
Selatan dibarengi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga 
turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hubungan 
positif ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang cukup besar 
dimanfaatkan secara optimal baik dari sisi kuantitas maupun sisi 
produktivitas tenaga kerja tersebut. Sementara berdasarkan hasil estimasi 
21 kab/kota, tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa 
produktivitas tenaga kerja belum cukup mampu meningkatkan roda 
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perekonomian di Sulawesi Selatan bahkan dengan jumlah tenaga kerja yang 
cukup banyak. 

Modal terbesar yang dimiliki Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar 
sehingga jumlah tenaga kerja di Indonesia dan Sulawesi Selatan pada 
khususnya juga besar. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup banyak ini 
mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Sulawesi Selatan dan 
menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat perekonomian di Kawasan Timur 
Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif menunjukkan 
jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menurunkan 
ketimpangan antar daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan pertumbuhan ekonomi turut mengatasi ketimpangan yang 
terjadi. Berdasarkan hasil ini dapat terlihat bahwa usaha pemerintah untuk 
menurunkan ketimpangan antar daerah dengan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi cukup berhasil. Peningkatan sektor-sektor ekonomi 
terjadi cukup bagus di masing-masing daerah sehingga daerah-daerah 
miskin dapat mengejar ketertinggalan dari daerah maju. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harun dkk., (2012) menyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Timur. Pengaruh positif 
pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan menunjukkan jika 
pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan mendorong peningkatan 
ketimpangan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil ini dapat terlihat bahwa 
pertumbuhan ekonomi kurang dapat digunakan untuk mengatasi 
ketimpangan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi di Sulawesi Selatan ternyata turut andil dalam peningkatan 
ketimpangan antar daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang 
maju semakin maju sementara daerah miskin tidak dapat mengejar 
ketertinggalan dari daerah maju tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian 
dari pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah daerah kab/kota 
agar supaya daerah – daerah miskin dapat mengejar ketertinggalannya dari 
daerah maju di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil estimasi 23 kab/kota, pengaruh negatif pengeluaran 
sektor infrastruktur terhadap ketimpangan menunjukkan jika pengeluaran 
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sektor infrastruktur meningkat maka akan menurunkan ketimpangan yang 
terjadi di Sulawesi Selatan. Sarana dan prasarana infrastruktur yang baik 
akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga ketimpangan 
antar daerah menjadi berkurang. Akses jalan antar daerah menjadi lancar 
membuat pendistribusian barang dan jasa menjadi lancar sehingga masing-
masing daerah akan berkembang tanpa adanya daerah yang berkembang 
pesat dan daerah yang berkembang lambat. 

Pengeluaran sektor infrastruktur yang meningkat akan mengatasi 
ketimpangan yang terjadi antar daerah di Sulawesi Selatan. Akses jalan dan 
jembatan yang semakin bagus, ketersediaan pemukiman bagi seluruh 
masyarakat, dan sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang 
aktifitas masyarakat akan membuat masyarakat menjadi mudah untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini 
menunjukkan bahwa sedikit banyak ketimpangan wilayah telah  teratasi.

Sementara hasil estimasi 21 kab/kota, pengaruh positif sektor infrastruktur 
terhadap ketimpangan menunjukkan bahwa upaya pemerintah 
memperbaiki sarana infrastruktur belum mampu mengatasi ketimpangan 
yang terjadi antar daerah di Sulawesi Selatan, bahkan cenderung 
memperbesar ketimpangan yang ada. Pada dasarnya pengaruh perbaikan 
sektor infrastruktur tidak langsung mengarah ke penurunan ketimpangan 
dan tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya, dibutuhkan beberapa 
tahun untuk dapat mengetahui manfaat dari perbaikan infrastruktur 
terhadap penurunan ketimpangan. 

Pengaruh negatif tenaga kerja terhadap ketimpangan menunjukkan bahwa 
jika tenaga kerja bertambah maka akan menurunkan ketimpangan antar 
daerah di Sulawesi Selatan. Ketersediaan tenaga kerja yang banyak dan 
dengan upah yang cukup akan mendorong meningkatnya kegiatan 
perekonomian di suatu daerah. Peningkatan kegiatan perekonomian ini 
akan mendorong daerah tersebut untuk maju dan sedikit demi sedikit 
mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. 
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Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan masalah yang hendak diselesaikan, tujuan yang hendak 
dicapai, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dari penelitian ini 
dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: dengan menggunakan data 23 
kab/kota: Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh 
signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh 
tidak signifikan dan negatif terhadap ketimpangan wilayah. Tenaga kerja dan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap 
ketimpangan wilayah. Selain itu, tenaga kerja juga berpengaruh tidak 
signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan 
menggunakan data 21 kab/kota: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan dan negatif terhadap ketimpangan wilayah. Selain itu, 
pengeluaran sektor infrastruktur berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis dalam 
penelitian ini maka dapat disarankan beberapa hal yaitu: (1) Pengeluaran 
sektor infrastruktur perlu lebih ditingkatkan agar dapat memperbaiki 
ketimpangan antar daerah yang terjadi; (2) Untuk peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi yang dapat mengatasi ketimpangan wilayah. 
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