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PRAKATA

Buku yang ada di tangan saudara ini merupakan kumpulan pemikiran, ide, 
gagasan yang diperoleh dari berbagai pengalaman, pengamatan, diskusi, 
dan bacaan. Tulisan pada buku ini sebagian pernah dimuat di media massa, 
sebagian di unggah ke internet, dan ada juga yang belum pernah dipublikasi 
di media apa pun dan forum mana pun.

Membangun kota berkelanjutan dapat dilakukan sepanjang ada keinginan 
kuat untuk mewujudkannya. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Syarat 
utamanya karakter manusia pembangun. Orang yang berkarakter kuat 
memiliki pola hidup yang menjamin kelestarian sumber daya. Selanjutnya, 
agar kehidupan bertahan dan berkelanjutan diperlukan penataan ruang 
sehingga hidup menjadi lebih indah dan lebih harmonis. Selain itu, diperlukan 
juga pemimpin yang tegas untuk membangun secara berkelanjutan. Integrasi 
ketiga aspek ini akan menjamin keberlanjutan pembangunan kota.

Buku ini mengambil contoh Kota Palopo. Hal ini sebagai studi nyata agar 
diskusi tidak mengawang-awang. Penulis sudah mengenal kota ini, mulai dari 
sejarahnya hingga kemajuan yang dicapai saat ini. Kota ini memiliki banyak 
prestasi dan juga mengalami sejarah politik yang tidak patut diteladani. Kita 
akan mengambil hikmah dari proses yang dilalui kota ini untuk membangun 
kota yang lestari dan berkelanjutan.

Selamat membaca. Semoga menambah pengetahuan. Semoga bernilai ibadah. 
Amin.

Palopo, 28 Oktober 2014
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PROLOG 

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga pilar utama yakni 
ekonomi, sosial, dan ekologi. Ketiga pilar ini saling terkait dan terikat. 
Praktiknya tidaklah mudah, membutuhkan keterpaduan lintas wilayah, 
lintas bidang ilmu, dan antar generasi. Demikian pula ketika paradigma ini 
diterapkan dalam membangun kota yang berkelanjutan. Berbagai pikiran 
dalam buku ini dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yakni mendidik 
karakter pembangun, menata ruang pembangunan, dan memilih pemimpin 
yang membangun. Ketiga hal ini sesungguhnya dapat terwujud dalam dunia 
nyata pembangunan apabila sumber daya manusianya memiliki karakter yang 
kuat.

Knowledge will give you power, but character respect (Bruce Lee)

Karakter adalah kebiasaan kita sehari-hari. Melakukan hal baik tanpa ada 
orang lain yang melihat itulah karakter kita. Melakukan hal-hal baik secara 
terus-menerus akan membentuk karakter baik. Perlu dicermati bahwa karakter 
baik itu bukanlah membenarkan kebiasaan, tetapi membiasakan melakukan 
hal benar. Itulah sebabnya, pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 
tiga pendekatan yakni kedisiplinan, keteladanan, dan pembiasaan. Ketiga 
hal ini saling terkait dan terikat dalam suatu sistem yang mensyaratkan figur 
pembangun yang cerdas, berwibawa, dan bersahaja.

Kedisiplinan
Sun Tzu dalam bukunya Art of War menyatakan segala macam kebijakan tidak 
akan mempunyai arti jika tidak didukung oleh disiplin dan pelaksanaannya. 
Jadi idealnya, kehidupan yang indah itu apabila kita bisa berlaku tertib dan 
disiplin karena kesadaran kita, bukan karena dipaksa oleh peraturan. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 
dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 
kesetiaan, dan ketertiban. Disiplin adalah kunci sukses sebab dalam disiplin 
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akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha, 
pantang mundur dalam kebenaran, serta rela berkorban untuk kepentingan 
agama dan jauh dari sifat pamrih. 

Arti disiplin bila dilihat dari segi bahasanya adalah latihan ingatan dan watak 
untuk menciptakan pengawasan (kontrol diri) atau kebiasaan mematuhi 
ketentuan dan perintah. Jadi disiplin adalah kesadaran untuk melakukan 
sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan 
yang berlaku dan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapa pun. 

Membangun sikap baik secara benar pada siswa harus melalui latihan 
terus-menerus. Butuh proses yang panjang agar sikap tertanam dalam jiwa 
siswa. Disiplin yang benar itu tidak dipaksakan, melainkan dibangun atas 
kesadaran dari pucuk pimpinan terlebih dahulu lalu diikuti guru. Mengapa 
demikian? Karena merekalah figur teladan bagi siswanya. Selanjutnya sikap 
disiplin kemudian diajarkan kepada siswa melalui peraturan dan pelatihan. 
Pendekatannya pun sama, yakni digugah dari kesadaran mereka agar mau 
mengikuti apa yang diinginkan pimpinan dan guru. Intinya membangun 
disiplin dari kesadaran lebih mudah daripada membenturkan siswa dengan 
peraturan denda. 

Keteladanan 
Keteladanan adalah making something as an example, providing a model. Pepatah 
menyatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Like father like son, like 
mother like daughter. Secara umum anak akan lebih mudah meniru kebiasaan 
orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua menjadi suri teladan pertama bagi 
anak. Keteladanan orang tua lebih baik dan efektif dalam mendidik anak-anak 
dibandingkan dengan petuah atau nasihat dengan kata-kata. Keteladanan 
orang tua lebih mudah ditiru anak ketimbang sekadar kata-kata. 

Hal ini berlaku pula dalam proses pendidikan. Disiplin bagi guru dalam 
mengajar merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa 
dalam belajar. Kalau guru disiplin dalam mengajar, siswanya akan termotivasi 
dengan baik untuk lebih giat belajar dan akhirnya prestasinya pun akan baik. 
Secara teori, lebih mudah melakukan apa yang dicontohkan dibandingkan 
dengan apa yang diceritakan. Membangun karakter murid sebaiknya dimulai 
dari memperkuat karakter guru.
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Demikian pula dalam masyarakat. Apabila pemimpin memiliki karakter yang 
kuat untuk diteladani, masyarakat akan terbentuk sebagai masyarakat yang 
beradab. Pemimpin yang jujur dan bijaksana akan diikuti oleh rakyatnya dan 
patuhi aturannya. Hal sebaliknya juga akan terjadi.

Pembiasaan
Pembiasaan (habituation) merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku 
yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang 
berulang-ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri: 
perilaku tersebut relatif menetap, umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir 
yang cukup tinggi, misalnya untuk dapat mengucapkan salam cukup fungsi 
berpikir berupa mengingat atau meniru saja, bukan sebagai hasil dari proses 
kematangan, tetapi sebagai akibat atau hasil pengalaman atau belajar; serta 
tampil secara berulang-ulang sebagai respons terhadap stimulus yang sama.

Proses pembiasaan berawal dari peniruan, selanjutnya dilakukan pembiasaan. 
Bila sudah menjadi kebiasaan yang tertanam jauh di dalam hatinya, pribadi 
itu kelak akan sulit untuk berubah dari kebiasaannya itu. Misalnya ia akan 
melakukan salat berjamaah bila waktu salat tiba, tidak akan berpikir panjang 
apakah salat dulu atau melakukan hal lain. Apakah berjamaah atau nanti saja 
salat sendirian. Hal ini disebabkan kebiasaan itu merupakan perilaku yang 
sifatnya otomatis, tanpa direncanakan terlebih dahulu, berlangsung begitu 
saja tanpa dipikirkan lagi.

Proses pembiasaan dalam pendidikan merupakan hal yang penting terutama 
bagi anak-anak usia dini. Anak-anak belum menyadari apa yang disebut baik 
dan tidak baik dalam arti susila. Ingatan anak-anak belum kuat, perhatian 
mereka lekas dan mudah beralih pada hal-hal yang terbaru dan disukainya. 
Dalam kondisi ini mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, 
kecakapan, dan pola pikir tertentu.

Terdapat sedikit perbedaan antara proses keteladanan dan proses pembiasaan. 
Akan tetapi, kedua hal tersebut saling menunjang. Keteladanan merupakan 
konotasi kata yang positif sehingga hal-hal yang mengikuti adalah perilaku, 
sikap, ataupun perbuatan yang secara normatif baik dan benar. Dalam 
keteladanan, terdapat unsur mengajak secara tidak langsung sehingga terkadang 
kurang efektif tanpa ada ajakan secara langsung yang berupa pembiasaan. 
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Begitu pula dengan pembiasaan yang secara langsung mengarahkan pada 
suatu perilaku, sikap, ataupun perbuatan yang diharapkan, kurang dapat 
berhasil dengan baik tanpa adanya keteladanan.

Mari kita simak kata bijak Abraham Lincoln, “karakter itu seperti sebuah 
pohon dan reputasi adalah bayangan pohon itu. Apabila pohon itu tumbang, 
bayangannya akan hilang. Oleh karena itu, jadilah lebih peduli dengan 
karakter kita daripada reputasi kita karena karakter kita adalah apa diri kita 
sebenarnya, sedangkan reputasi hanyalah apa yang orang lain pikir tentang 
kita.”



MENDIDIK KARAKTER 
PEMBANGUN





SUMBER DAYA MANUSIA DAN 
KESEJAHTERAAN

Prolog
Ada satu dalil sejarah yang tidak boleh kita lupakan yaitu suatu bangsa akan 
maju apabila generasi yang mengganti lebih baik daripada generasi yang 
diganti. Tugas generasi sekarang adalah mempersiapkan generasi mendatang 
yang lebih mampu, lebih baik, dan lebih berkualitas. Merekalah yang nantinya 
menerima ‘tongkat estafet’ untuk memimpin bangsa. Mereka yang nantinya 
harus bersaing dan bermitra dengan rekan-rekannya dari bangsa lain. Misi 
ini adalah misi generasi kita sekarang. Negara lain juga melakukan hal yang 
sama.

Jalan alternatif mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik adalah 
melalui pendidikan. Secara filosofis, pendidikan adalah upaya memanusiakan 
manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses 
perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara (pasal 1, ayat 1). Tujuan mulia pendidikan ini diharapkan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengertian pendidikan yang paling mengarah pada pencapaian misi tersebut 
adalah pendidikan menurut Soeganda Purbakawatja (tokoh pendidikan), 
pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha dari sebuah generasi untuk 
mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta 
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keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan mereka 
agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, jasmaniah, dan rohaniah, serta mampu 
memikul tanggung jawab moril dari segala perbuatannya (Poerbakawatja 
1976). 

Sejauhmana keberhasilan pendidikan kita di dalam mempersiapkan generasi 
mendatang? Mari kita simak laporan berbagai lembaga internasional dan 
nasional terkait dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

1. Laporan UNESCO (2012): School life expectancy Indonesia berkisar 
13–16 tahun dengan national income level tergolong middle-high (3.946–
12.195 US$).

2. Martin Prosperity Institute (2011) dan Richard Florida (2012): Global 
Creativity Index tahun 2011, Indonesia menempati posisi sangat rendah, 
bersama negara-negara Pakistan, Vietnam, dan Kamboja. Global 
Creativity Index terdiri atas 3 komponen utama: talent, technology, dan 
tolerance. 

3. World Economic Forum (2012): Posisi Indonesia berdasar Global 
Competitiveness Index (GCI) 2012/13 berada pada urutan 50, menurun 
4 level dibanding posisi 2011. Dilihat dari indeksnya, sebenarnya ada 
kenaikan dari 4,30 tahun 2011 menjadi 4,40 di 2012. Ini menunjukkan 
meskipun ada perbaikan, akselerasi indeks negara lain lebih tinggi 
daripada Indonesia. Dengan posisi ini untuk kawasan Asean, Indonesia 
berada di bawah Singapura (2), Malaysia (25), dan Thailand (38). 

4. The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya 
saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 53 negara 
yang disurvei di dunia. Indonesia hanya berpredikat sebagai follower 
bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. 

5. McKinsey Global Institute (2012) .... Indonesia’s recent impressive economic 
performance is not widely understood. Indonesia merupakan negara 16 
besar ekonomi dunia. Sebesar 53% penduduk kota menghasilkan 74% 
GDP. 55 juta tenaga kerja terampil yang bekerja di sektor-sektor ekonomi 
Indonesia.
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Boks di atas memperlihatkan indeks daya saing global Indonesia untuk setiap 
faktornya. Salah satu yang masih rendah adalah sektor yang berkorelasi dengan 
pendidikan, yakni higher education and training (skor 4,2), technology readiness 
(3,6), dan innovation (3,6).  Ketiga faktor ini saling berhubungan dan secara 
logis dapat dikatakan bahwa dasarnya merupakan aspek pendidikan, sedangkan 
faktor kesiapan teknologi dan inovasi merupakan buahnya. Oleh karena itu, 
berdasar logika, upaya melakukan perbaikan pada pendidikan merupakan 
prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing bangsa (Henmaidi 2013).

Mengapa negara kita masih berada pada urutan bawah? Mari kita simak data 
berikut ini. Pada tahun 2011, jumlah S-3 kita hanya 23.000. Dengan populasi 
234 juta jiwa maka hanya terdapat 98 S-3 tiap 1 juta penduduk. Apabila 
dibandingkan dengan Malaysia, jumlah S-3-nya mencapai 14.000 dari 27,5 
juta jiwa penduduknya. Jadi, terdapat 509 S-3 untuk setiap 1 juta penduduk 
Malaysia. Kondisi SDM ini dapat kita capai pada tahun 2024 dengan asumsi 
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pertumbuhan 10% per tahun, yakni 500 S-3 tiap 1 juta penduduk. Angka 
ini masih jauh di bawah India 1.410, Jerman 3.990, Perancis 5.136, Jepang 
6.438, dan USA 9.850 S-3 tiap 1 juta penduduknya. Artinya, jumlah S-3 di 
USA mencapai 3,1 juta pada tahun 2011. Fantastis!

Fakta tersebut dapat kita kaitkan dengan prioritas kebijakan anggaran 
pembangunan pada tahun 1999. Indonesia merupakan negara yang paling 
‘irit’ membiayai perguruan tingginya. Total pembelanjaan untuk perguruan 
tinggi per pendapatan kotor per kapita, baik negeri maupun swasta, hanya 
sekitar 1,0% apabila dibandingkan dengan Thailand (5,0%), Jepang (4,2%), 
Australia (6,0%), USA (6,1%), Korea (6,4%) (OECD 2000). Fakta lainnya, 
persentase penduduk Indonesia tahun 2010 yang hanya tamat SD masih 
sangat tinggi yaitu  51,5% dan hanya 7,3% yang tamat perguruan tinggi.

Dampaknya (tidak langsung), hasil riset (research output) se-Asia Tenggara 
tahun 2011 tertinggi oleh Malaysia (23%), kemudian disusul Singapura 
(22%), Vietnam (19%), Thailand (15%), Indonesia (13%), dan Filipina 
(8%) (Dirjen Dikti 2013).

Angka-angka tersebut sesungguhnya bukanlah ukuran pasti kualitas sumber 
daya manusia Indonesia karena pengukuran yang dilakukan sifatnya global. 
Namun demikian, pada angka indeks, proporsi, persentase, ataupun 
kuantitas lainnya yang disebutkan merupakan hasil analisis yang dapat 
dipertanggungjawabkan keabsahannya. Mari kita terima kenyataan ini bahwa 
daya saing SDM kita secara global masih kalah dibandingkan dengan negara-
negara tetangga secara kuantitatif. 
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Daya Saing dan Kesejahteraan
Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi untuk tumbuh dan 
meningkatkan standar hidup masyarakat dalam lingkup perdagangan yang 
terbuka, tanpa dihadapkan pada masalah keseimbangan pembayaran (balance 
of payment). Daya saing berarti pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan 
pengembangan dan perluasan sektor-sektor perdagangan yang produktif. 

Perekonomian suatu negara dianggap berdaya saing jika mampu tumbuh 
tanpa dibatasi oleh masalah-masalah balance of payment. Oleh karena itu, 
agar berhasil dalam persaingan, setiap negara diharuskan untuk mampu 
memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki melalui perencanaan 
pembangunan wilayah yang tepat untuk meningkatkan produktivitasnya.

Secara sederhana, produktivitas didefinisikan sebagai tingkat output 
yang dihasilkan per satuan input yang digunakan dalam proses produksi. 
Produktivitas merupakan rasio antara output dan satu input yang biasa 
diukur melalui total factor productivity (TFP). Tiga faktor utama yang sangat 
berpengaruh terhadap pengukuran TFP adalah efisiensi pemakaian sumber 
daya yang dimiliki, kuantitas dan kualitas sumber daya yang digunakan, serta 
ketersediaan teknologi (Mawardi 2009).

Keunggulan negara ditentukan oleh dua faktor yakni keunggulan kompetitif 
(competitive advantage) dan keunggulan komparatif (comparative advantage). 
Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya 
alam dan sumber daya manusia (labor intensive). Untuk mencapai peningkatan 
produktivitas menuju keunggulan kompetitif dibutuhkan modal dan 
teknologi, tenaga kerja terampil, inovasi, dan modal sumber daya manusia. 
Peningkatan kemampuan ekonomi dapat dicapai melalui ekonomi berbasis 
sumber daya alam (factor driven), ekonomi berbasis industri (instrument 
driven), dan ekonomi berbasis inovasi (innovation driven). Secara singkat 
dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan 
masyarakat diperlukan sumber daya manusia dan teknologi (Dirjen Dikti 
2013). 

Secara global, selama kurun waktu 1980–2000 kebutuhan akan tenaga kerja 
terampil (skilled) semakin meningkat jauh di atas kebutuhan tenaga kerja 
tidak terampil (unskilled). Demikian pula dengan kebutuhan tenaga kerja 
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keterampilan tinggi (high skilled) meningkat tinggi sedangkan kebutuhan 
tenaga kerja keterampilan rendah (low skilled) semakin menurun (Yidan 
Wang 2012). 

Konsep dan tuntutan global tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi 
daya saing SDM suatu bangsa akan semakin berdaya dalam pemanfaatan 
teknologi dan pengelolaan sumber daya secara mandiri ataupun untuk 
memenuhi kebutuhan SDM negara lain. SDM yang berdaya saing tinggi, tentu 
bermutu tinggi. Inilah modal untuk meningkatkan produkivitas. Pada kondisi 
ini, daya saing akan meningkatkan perekonomian bangsa dan bermuara pada 
kesejahteraan. Sebagai gambaran, hasil analisis McKinsey (2012), Indonesia 
memerlukan peningkatan produktivitas 60% lebih tinggi dari saat ini untuk 
mencapai target pertumbuhan PDB 7% per tahun (Gambar 2). 

Sumber:  CEIC Data, BPS, Mc Kinsey Global Institute Analysis, UN Population Division

SDM Unggul: Spesialisasi dan Wirausaha
Thomas L Friedman, kolumnis terhebat di Amerika Serikat, pemenang 
penghargaan Pulitzer berkali-kali, mencetus gagasan ‘The World is Flat’. 
Gagasan ini muncul saat Friedman di Bangalore, pusat kemajuan teknologi 
informasi India. Banyak perusahaan di seluruh dunia bergantung pada 
perangkat lunak dan SDM yang di-outsource di India. Dunia tidak lagi dibatasi 
oleh garis batas geografi atau batas waktu. 
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Outsourcing menjadi kunci keberhasilan bangsa-bangsa dalam mensiasati duni 
datar ini. Inti outsourcing adalah kemampuan individu, kualitas SDM, bukan 
lagi kejayaan negara (glory) atau kepadatan modal usaha (gold). Hal yang 
diperlukan adalah soft-skills, soft-ware, tenaga terampil, dan SDM. Untuk 
mempertegas pernyataan tersebut, kita perhatikan informasi berikut. 

Dua negara di Asia yang terkenal akan investasi SDM-nya yakni China dan 
India. Para ahli dari China dan India yang sudah lebih maju membangun 
pusat-pusat riset ilmiah, industri berperangkat canggih, teknologi ruang 
angkasa, rekayasa genetika, bahkan dunia hiburan. Hasilnya, tenaga kerja 
China dan India diangggap lebih produktif dan efisien. Buktinya, jembatan 
Suramadu di Surabaya menggunakan SDM dari China. Jalan tol penghubung 
Mekah–Madinah dibangun oleh SDM China. Industri tekstil di dunia 
dikuasai oleh orang India, termasuk pabrik tekstil di Indonesia.

Apa makna dari informasi tersebut? Kita perlu sadari bahwa keterbukaan 
negara pada arus tenaga kerja global ini jelas merupakan ancaman bagi negara 
dan bangsa yang SDM-nya tidak siap membekali diri dengan skill, knowledge, 
karakter unggul, dan dengan kemahiran teknologi informasi.

Menurut catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(KUKM), proporsi wirausaha Indonesia baru sekitar 0,24 persen dari 
populasi. Padahal untuk membangun ekonomi bangsa yang maju menurut 
sosiolog, David Mc Cleiland, dibutuhkan minimal 2 persen atau 4,8 juta 
wirausaha dari populasi penduduk Indonesia saat ini. Sebagai perbandingan, 
Singapura memiliki wirausaha 7,2 persen, Malaysia 2,1 persen, Thailand 
4,1 persen, Korea Selatan 4,0 persen, dan Amerika Serikat 11,5 persen dari 
seluruh populasi penduduknya. 

Kompetensi Global
Di abad 21 ini, setiap orang harus berpikir dan merancang masa depannya 
sendiri: tanpa negara, tanpa perusahaan, siapa saja dapat menjadi seseorang, 
secara mandiri. Contoh umumnya adalah pemain bola yang dikontrak negara 
kita adalah individual, bukan melalui negara atau perusahaan. Dosen dapat 
terbang ke negara lain karena diundang secara pribadi karena kepakaran, 
bukan atas nama negara. Individu yang sukses bukan lagi menjadi beban 
negara, tetapi memberi manfaat untuk negara.
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Partnership for 21st Century (2008) menggambarkan 10 kompetensi SDM di 
masa depan yang dibutuhkan sebagai berikut (1) kemampuan berkomunikasi, 
(2) kemampuan berpikir jernih dan kritis, (3) kemampuan mempertimbangkan 
segi moral suatu permasalahan, (4) kemampuan menjadi warga negara yang 
bertanggung jawab, (5) kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran 
terhadap pandangan yang berbeda, (6) kemampuan hidup dalam masyarakat 
yang mengglobal, (7) memiliki minat luas dalam kehidupan, (8) memiliki 
kesiapan untuk bekerja, (9) memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/
minatnya, dan (10) memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.

Secara khusus, terkait dengan kehidupan dan karir, pembelajaran dan inovasi, 
serta informasi, media dan teknologi, Partnership for 21st Century menyajikan 
kerangka kompetensi SDM di abad 21 ini seperti pada Tabel berikut.

Kehidupan dan Karier Pembelajaran dan Inovasi
Informasi, 
Media, dan 
Teknologi

Fleksibel dan adaptif Kreatif dan inovasi Melek informasi
Berinisiatif dan mandiri Berpikir kritis 

menyelesaikan masalah
Melek media

Keterampilan sosial dan budaya Komunikasi dan kolaborasi Melek TIK
Produktif dan akuntabel
Kepemimpinan dan tanggung 
jawab

Sumber: 21st Century Skills, Education, Competitiveness. Partnership for 21st Century (2008)

Jika kita cermati tabel tersebut, orientasi kompetensi SDM adalah peningkatan 
kemampuan soft skills. Hal ini sejalan pula dengan hasil survei konsultan 
internasional McKinsey (Agustus–September 2012) di sembilan negara  yang 
menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di negara maju dan berkembang 
saat ditanya mengenai keterampilan apa yang paling mereka hargai dari para 
karyawannya, memberikan jawaban bahwa peringkat yang paling tinggi 
mereka berikan pada work ethic. Kemudian diikuti oleh kemampuan team 
work, lalu kemampuan oral communication. 
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SDM untuk Kesejahteraan Masyarakat 

1. SDM Berkarakter
Perkembangan pembangunan Kota Palopo terbilang pesat, diiringi dengan 
pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Sumber daya manusia pada usia 
produktif melimpah. Kalau terdidik akan menjadi modal pembangunan. 
Kalau tidak terdidik akan menjadi beban pembangunan. Transformasi sumber 
daya manusia ini melalui pendidikan. 

Sebagai kota religius, karakter keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 
YME wajib ditanamkan sejak dini kepada generasi sekarang dan generasi 
penerus bangsa. Demikian pula dengan moral dan etika Pancasila, wawasan 
kebangsaan, serta nilai-nilai budaya bangsa perlu diberikan kepada generasi 
kita agar nilai luhur bangsa Indonesia dan budaya lokal tidak luntur oleh 
zaman.

Membangun karakter masyarakat dapat dilakukan dengan pendidikan formal, 
mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Membudayakan kebiasan baik dan 
beretika dapat dibangun sejak dini oleh lembaga pendidikan formal. Namun, 
yang lebih penting adalah melalui keteladanan, pembiasaan, dan kedisiplinan. 
Peran orang tua dan lingkungan menjadi urgen.

2. Kreatif dan Inovatif
Kota Palopo memiliki lahan yang terbatas, terutama oleh batas geografi, 
gunung, dan laut. Untuk memaksimalkan potensi wilayah ini, alternatifnya 
adalah membangun pusat-pusat pengembangan kreativitas dan inovasi. Dyers 
JH et al (2011) menyatakan bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang 
diperoleh melalui pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetik. Kemampuan 
kreativitas diperoleh melalui observing (mengamati), questioning (menanya), 
associating (menalar), experimenting (mencoba), dan networking (membentuk 
jejaring). Kreativitas ini muncul bila difasilitasi dengan baik. Membangun 
SDM yang kreatif dan inovatif dapat dilakukan dengan mencontoh strategi 
India, Finlandia, Hongaria, ataupun China. 
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3. Berjiwa Wirausaha
Keperluan barang dan jasa di kota ini terus meningkat. Jumlah kelompok 
menengah, kelas konsumen bertumbuh. Untuk memenuhinya diperlukan 
wirausaha. Idealnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Palopo dibutuhkan 
minimal 2 persen dari populasi penduduk. Untuk penduduk sebanyak 175 
ribu jiwa diperlukan minimal 3.500 orang yang berwirausaha. Untuk itu perlu 
strategi pengembangan wirausaha mandiri yang tangguh dan kompetitif. 

Epilog
Membangun kota yang diakselerasi oleh keberadaan perguruan tinggi 
besar memerlukan strategi yang baik. Kita dapat mengambil best practices 
dari Malang dan Yogyakarta atau mengambil bad practices dari Solo dan 
Samarinda. Provinsi Riau merupakan provinsi terkaya di Indonesia, tetapi 
mengapa perkembangan pembangunan wilayah lebih cepat di Sumatera Barat? 
Bisa jadi karena Universitas Andalas lebih besar dibanding Universitas Riau. 
Batam adalah contoh kota yang dibangun dengan investasi ekonomi tinggi 
tanpa didukung oleh kehadiran perguruan tinggi besar. Hasilnya dapat kita 
saksikan, kemajuan yang dicapai jauh dari harapan. Pare-Pare yang difasilitasi 
sebagai pusat KAPET di Sulsel, perkembangannya masih kalah oleh Kota 
Palopo. 

Pernyataan ini bukan melalui riset mendalam, tetapi hanya upaya 
menghubungkan fakta permukaan bahwa ada korelasi antara akselerasi 
kemajuan kota dan keberadaan perguruan tinggi. Semoga dapat memberi 
inspirasi dalam merumuskan pembangunan Kota Palopo yang di-support oleh 
15 perguruan tinggi. Strategi pembauran perguruan adalah melembagakan 
pemikiran kreatif dan inovatif perguruan tinggi sebagai basis perencanaan 
pengembangan wilayah. Dengan demikian, akselerasi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Kota Palopo dapat terwujud. Semoga!
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RANCANG BANGUN KOTA 
TUJUAN PENDIDIKAN

Prolog
Membangun kota atau daerah yang secara geografis jauh dari ibu kota 
provinsi sebagai kota tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang menarik. 
Tantangan dan peluangnya lebih spesifik dibandingkan dengan kota-kota ibu 
kota provinsi. 

Laporan Unesco (2006) menyebutkan negara tujuan utama pendidikan di 
seluruh dunia adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, dan Jepang. 
Negara tersebut dikunjungi untuk tujuan pendidikan tentu saja karena 
memiliki infrastruktur pendidikan yang berkualitas dunia yaitu universitas 
ternama. Selain itu, mereka menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa 
seluruh dunia yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Tawaran lainnya 
adalah alumni perguruan tinggi ini memiliki prospek kerja yang sangat bagus 
dan bergengsi. 

Sebagai contoh Harvard University di Amerika Serikat. Universitas ini 
menghasilkan ahli ekonomi dunia. Kampus ini merupakan magnet yang 
sangat besar bagi mahasiswa di seluruh dunia untuk berkunjung dan kuliah 
di Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah Monash University. Lebih dari 
15.000 orang Indonesia menuju Australia setiap tahunnya untuk belajar di 
sana. Pemerintah Australia mewajibkan warganya sekolah dan kuliah. Mereka 
menerima mahasiswa untuk dipekerjakan di Australia dan membangun 
jaringan dengan negara asalnya.

Alasan suatu negara menjadi tujuan pendidikan, di antaranya (1) kualitas 
pendidikannya sangat baik, mulai dari fasilitas pendidikan; (2) kompetensi 
guru dan dosen yang tinggi; (3) kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, 
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(4) keunggulan dalam bidang ilmu sains, teknologi, kesehatan, pendidikan; 
(5) alumninya terserap di dunia kerja dengan prospek pekerjaan yang baik; 
(6) mahasiswa punya peluang bekerja sambil kuliah; (7) budayanya mudah 
diadaptasi oleh warga lainnya; (8) biaya hidup relatif terjangkau; serta (9) 
kecanggihan infrastruktur fisik pendukung pendidikan.

Di Indonesia, ada banyak kota yang menjadi kota tujuan pendidikan. Beberapa 
di antaranya Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Malang, Surabaya, dan Makassar. 
Kota ini berkembangan berbagai institusi pendidikan baik negeri maupun 
swasta dengan kualitas baik. 

Prospek Kota Palopo
Menjadi kota tujuan pendidikan memerlukan berbagai syarat dan kondisi. 
Untuk mengetahuinya perlu mengkaji kondisi kota di masa lalu dan masa kini. 
Hasil evaluasi program pendidikan di Kota Palopo oleh Dewan Pendidikan 
Kota Palopo (2014) terhadap aspek input, proses, output, outcome, impact, 
dan benefit dapat dikemukakan sebagai berikut.

Dari keenam aspek dalam sistem tersebut hanya output yang dinilai baik 
sehingga hanya membutuhkan perbaikan pada aspek tertentu saja yaitu APK 
dan APM Perguruan Tinggi dan tamatan yang berkualitas. Hasil evaluasi ini 
menunjukkan bahwa perlu banyak perbaikan pada aspek input yaitu kerja 
sama daerah, alokasi dana pendidikan, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, 
sistem evaluasi pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran. 
Perbaikan pada aspek proses di antaranya pengambilan kebijakan, partisipasi 
dunia usaha dan dunia industri, reformasi birokarasi, serta pemberdayaan 
komite sekolah dan dewan pendidikan. Perbaikan pada aspek outcome adalah 
prestasi siswa tingkat nasional, internasional, karya tulis guru, dan penghargaan 
nasional bidang pendidikan. Perbaikan pada aspek manfaat di antaranya 
pengembangan jiwa kreatif, inovatif, wirausaha, dan peningkatan pola pikir 
produktif. Aspek dampak yang perlu banyak perbaikan adalah pengedaran 
dan penyalahgunaan narkoba, serta adanya pekerja seks komersial.

Kota Palopo memiliki prospek sebagai kota tujuan pendidikan dengan potensi 
yang dimiliki berupa komitmen pemerintah daerah dalam memajukan 
pendidikan di Kota Palopo. Ini menjadi modal utama. Sarana dan prasarana 
pendidikan telah terbangun, 15 perguruan tinggi dengan beragam program 
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studi yang semakin berkembang dan diminati, sekolah unggulan SMP 
dan SMA. Tersedia sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti 
transportasi, telekomunikasi, perpustakaan, taman baca, lapangan olahraga, 
gedung kesenian, swalayan, minimarket, pasar, warung, restoran, pedagang 
kaki lima, bank, dan fasilitas umum lainnya. 

Faktor penunjang lainnya lapangan kerja yang dapat menampung tenaga kerja 
mahasiswa, perkembangan ekonomi wilayah yang mendorong tumbuhnya 
industri dan jasa, budaya masyarakat yang menerima keberagaman, letak 
geografis yang tepat berada di tengah Pulau Sulawesi, lingkungan yang unik, 
kombinasi antara pesisir, terestrial, pegunungan, serta kota yang aman dan 
damai.

Untuk mencapai tujuan sebagai kota tujuan pendidikan, perlu sinergi ABG+C 
yakni academy, business, government, plus citizen. Upaya yang perlu dilakukan 
untuk akselerasi kota sebagai kota tujuan pendidikan antara lain mendorong 
masyarakat untuk sekolah hingga perguruan tinggi, menyediakan fasilitas 
beasiswa bagi masyarakatnya yang kuliah di Palopo, mendorong dunia usaha, 
dan dunia industri untuk berpartisipasi membangun pendidikan bermutu.

Infrastuktur yang perlu disediakan adalah layanan transportasi (bandara, 
pelabuhan, dan/atau angkutan darat), telekomunikasi dan energi listrik yang 
memadai, pemukiman yang layak dengan jaringan interkoneksi antar kawasan, 
industri makanan dan minuman yang sehat serta terjangkau bagi kalangan 
peserta didik. Suprastruktur yang menjamin kenyamanan dan keamanan kota 
dengan memperbanyak fasilitas umum dan fasilitas sosial sehingga interaksi 
antar komunitas terjalin tanpa konflik. Selain itu, perlu penegakan hukum 
bila terjadi pelanggaran sekecil apa pun.

Kesimpulan
Kota Palopo memiliki potensi dan peluang yang besar untuk menjadi kota 
tujuan pendidikan. Untuk membangun kota tujuan pendidikan, harus dimulai 
dengan menjadikan warganya terdidik. Warga terdidik merupakan indikator 
keberhasilan pendidikan dan menjadi barometer kualitas pendidikan. 
Semoga!





MENUJU KOTA TUJUAN 
PENDIDIKAN

Prolog
Menjadikan suatu kota kecil menjadi kota tujuan pendidikan merupakan 
suatu hal yang menarik. Tantangan dan peluangnya tentu spesifik dibanding 
kota-kota besar. Agar kita memiliki wawasan yang sama tentang kota tujuan 
pendidikan, berikut disajikan negara yang menjadi tujuan pendidikan. 

No Negara Jumlah 
Mahasiswa 5 Negara Tujuan Utama

1 China 343.126 USA, Jepang, UK, Australia, Jerman
2 India 123.559 USA, Selandia Baru, UK, Australia, Jerman
3 Maroko 51.503 Perancis, Jerman, Belgia, USA, Belanda
4 Malaysia 40.884 Australia, UK, USA, Jepang, Selandia Baru
5 Hong Kong 34.199 Australia, UK, USA, Kanada, Macao
6 Indonesia 31.687 Australia, USA, Malaysia, German, Jepang
7 Kazakhtan 27.356 Rusia, Kyrgiztan, Jerman, Turki, USA
8 Algeria 24.356 Perancis, UK, Jerman, Switzerland, Belgia
9 Thailand 23.727 USA, Australia, UK, Jepang, Jerman
10 Meksiko 21.661 USA, UK, Perancis, Jerman, Spanyol
11 Singapura 20.725 Australia, USA, UK, Malaysia, Kanada
12 Brazil 19.619 USA, Jerman, Portugal, Perancis, UK
13 Vietnam 15.817 USA, Perancis, Australia, Jerman, Jepang
14 Nigeria 15.138 USA, UK, Jerman, Saudi Arabia, Belgia

Sumber: Unesco (2006)

Kota tersebut dikunjungi untuk tujuan pendidikan tentu saja karena memiliki 
infrastruktur pendidikan yang berkualitas dunia yaitu universitas ternama. 
Selain itu, mereka menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa seluruh dunia 
yang memiliki kemampuan akademik tinggi. Tawaran lainnya adalah alumni 
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perguruan tinggi ini memiliki prospek kerja yang sangat bagus dan bergengsi. 
Berikut ini beberapa universitas yang menjadi tujuan mahasiswa menutut 
ilmu di negara-negara tersebut.

1. Harvard University. Ahli ekonomi dunia berasal dari kampus ini. 
Merupakan magnet yang sangat besar bagi mahasiswa di seluruh dunia.

2. Monash University. Lebih dari 15.000 orang Indonesia menuju Australia 
setiap tahunnya untuk belajar di sana. Pemerintah mewajibkan warganya 
sekolah dan kuliah. Mereka menerima mahasiswa untuk dipekerjakan di 
Australia dan membangun jaringan dengan negara asalnya.

3. Aachen University. Alasan memilih Jerman sebagai tujuan pendidikan 
antara lain biaya pendidikan murah, terkenal dengan program tekniknya. 
2.500 orang mahasiswa berasal dari Indonesia.

4. Oxford University. Sebagian besar mahasiswa Indonesia belajar di Inggris 
Raya untuk mengambil Program Pascasarjana, dengan mengambil 
jurusan bisnis, seni, dan psikologi.

5. Utrecht University. Mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa asing terbesar 
kelima di Belanda. Jumlah pelajar Indonesia di Belanda diperkirakan 
sekitar 1.450 orang.

Alasan suatu negara menjadi tujuan pendidikan, disajikan 7 negara di Asia 
sebagai berikut.

1. Jepang; kualitas pendidikannya sangat baik, mulai dari fasilitas 
pendidikan, kompetensi guru dan dosen, kemudahan dalam kehidupan 
sehari-hari. Unggul dalam bidang sains, teknik, dan bioteknologi.

2. China; unggul dalam bidang bisnis dan ekonomi. Alumninya terserap di 
dunia kerja. Mahasiswa punya peluang bekerja sambil kuliah. Kehidupan 
dan budaya China mudah diadaptasi oleh warga negara lainnya.

3. Korea Selatan; unggul dalam bidang musik, teknologi, film, dan 
pendidikan. Mewajibkan belajar bahasa Korea. Biaya hidup dan biaya 
kuliah mahal. 

4. India; kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Bahasa 
pengantar bahasa Inggris. Biaya kuliah dan biaya hidup murah, fasilitas 
juga seadanya. Alumninya banyak terserap untuk studi lanjut ke Eropa 
dan Amerika. Umumnya mahasiswa asing mengalami culture shock di 
tahap awal.
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5. Singapura; perguruan tinggi terbaik di Asia yang di antaranya NUS dan 
NTU. Kemudahan dalam fasilitas hidup sehari-hari. Sistem transportasi 
yang canggih, teknologi informasi juga menjadi daya tarik. Tawaran 
beasiswa. Alumninya direkrut perusahaan setempat dengan gaji yang 
layak. Biaya hidup dan biaya kuliah mahal. 

6. Malaysia; memiliki kampus berstandar internasional. Perkuliahan bahasa 
Inggris. Kerja sama dengan universitas Eropa, Australia, Amerika. Biaya 
kuliah relatif mahal. Banyak makanan halal sehingga mahasiswa Islam 
banyak

7. Thailand; universitas negeri dan swasta berkualitas. Biaya kuliah lebih 
murah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Hambatannya, 
negeri ini sedang bergolak.

Di Indonesia, ada banyak kota yang menjadi kota tujuan pendidikan. Beberapa 
di antaranya Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Malang, dan Makassar. 

1. Bandung menjadi tujuan pendidikan dengan hadirnya ITB, Unpad, 
UPI, dan berbagai PTS. Biaya kuliah relatih murah. Biaya hidup juga 
murah. Masyarakat menerima pendatang dari berbagai suku. Alamnya 
yang sejuk dan pemandangan yang indah.

2. Jakarta dikunjungi karena UI, UNJ, IAIN, Gunadarma, Trisakti, 
Borobudur, dan banyak lagi PTS lainnya. Sebagai ibu kota menjadi daya 
tarik utama. Biaya hidup relatif mahal.

3. Yogyakarta; terkenal UGM, UII, UMY, dan berbagai PTS lainnya. 
Masyarakatnya dengan budaya Jawa menerima suku apa saja. Biaya 
kuliah dan biaya hidup sangat murah.

4. Malang dikunjungi karena UMM, UB, Unmer, IAIN, dan berbagai PTS 
lainnya. Malang yang sejuk dengan komunitas pendidikan yang banyak 
menjadi daya tarik. 

5. Makassar  dikunjungi dengan adanya UNHAS, UNM, UIM, Unismuh, 
UMI. Umumnya wilayah Indonesia bagian Timur memilih Makassar 
karena pertimbangan geografis.

Kota ini menjadi kota tujuan pendidikan karena perguruan tinggi yang 
dimilikinya memiliki kualitas yang baik. Hasil Peringkat Perguruan Tinggi  
4ICU untuk tahun 2014, jumlah perguruan tinggi yang dinilai sebanyak 
11,307 ribu dari 200 negara. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang 
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dinilai pada edisi kali ini adalah 385 perguruan tinggi. ITB, UGM, dan 
UI sebagai tiga besar di Indonesia serta berhasil menembus 100 besar Asia 
(peringkat 27, 42, dan 92). Perguruan tinggi dengan peringkat 10 besar 
Indonesia di antaranya ITB di Bandung, UGM di Yogyakarta, UI di Jakarta, 
UB di Malang, UNS di Surakarta, Undip di Semarang, Unpad di Bandung, 
Universitas Gunadarma di Depok, IPB di Bogor, Unair di Surabaya. Unhas 
di Makassar peringkat ke-13, di bawah dari Ubinus dan Universitas Mercu 
Buana di Jakarta.

Prospek Kota Palopo
Menjadi kota tujuan pendidikan memerlukan berbagai syarat dan kondisi. 
Untuk mengetahuinya perlu mengkaji kondisi kota di masa lalu dan masa 
kini. Hasil evaluasi program pendidikan di Kota Palopo oleh Dewan 
Pendidikan Kota Palopo (2014) menggunakan indikator yang dikembangkan 
oleh Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) terhadap 
aspek input, proses, output, outcome, impact, dan benefit dapat dikemukakan 
sebagai berikut.

1. Aspek input (10 indikator) dinilai perlu perbaikan dalam skala luas (skor 
3,4)

2. Aspek proses (8 indikator) dinilai perlu banyak perbaikan (skor 2,4)

3. Aspek output (6 indikator) dinilai perlu perbaikan pada aspek tertentu 
(skor 3,8)

4. Aspek outcome (8 indikator) nilai perlu banyak perbaikan (skor 2,4)

5. Aspek benefit (8 indikator) dinilai perlu perbaikan dalam skala luas (skor 
2,8)

6. Aspek impact (7 indikator) dinilai perlu perbaikan dalam skala luas (skor 
3,4)

Dari keenam aspek dalam sistem tersebut, hanya output yang dinilai baik 
sehingga hanya membutuhkan perbaikan pada aspek tertentu saja yaitu APK 
dan APM Perguruan Tinggi serta tamatan yang berkualitas. Hasil evaluasi ini 
menujukkan bahwa perlu banyak perbaikan pada aspek input yaitu kerja sama 
daerah, alokasi dana pendidikan, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, sistem 
evaluasi pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Perbaikan 
pada aspek proses di antaranya pengambilan kebijakan, partisipasi dunia usaha 
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dan dunia industri, reformasi birokarasi, serta pemberdayaan komite sekolah 
dan dewan pendidikan. Perbaikan pada aspek outcome adalah prestasi siswa 
tingkat nasional, internasional, karya tulis guru, dan penghargaan nasional 
bidang pendidikan. Perbaikan pada aspek manfaat di antaranya pengembagan 
jiwa kreatif, inovatif, wirausaha, dan peningkatan pola pikir produktif. Aspek 
dampak yang perlu banyak perbaikan adalah pengedaran dan penyalahgunaan 
narkoba, serta adanya pekerja seks komersial.

Di masa kini, Kota Palopo memiliki prospek sebagai kota tujuan pendidikan 
dengan potensi yang dimiliki:

1. komitmen pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di Kota 
Palopo;

2. tersedia 15 PT dengan beragam program studi yang semakin berkembang 
dan diminati;

3. tersedia sekolah unggulan SMP dan SMA meskipun belum ada sekolah 
internasional;

4. tersedia sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti transportasi 
umum, telekomunikasi, perpustakaan, taman baca, lapangan olahraga, 
gedung kesenian, warnet, warkop, bengkel, dan lain-lain;

5. tersedia sarana dan prasarana ekonomi dan sosial seperti mall, swalayan, 
minimarket, pasar, warung, restoran, pedagang kaki lima, bank, lembaga 
perkreditan, rumah ibadah, dan fasilitas sosial lainnya;

6. tersedia lapangan kerja yang dapat menampung tenaga kerja berstatus 
mahasiswa;

7. perkembangan ekonomi wilayah yang mendorong tumbuhnya industri 
dan jasa;

8. budaya masyarakat yang menerima keberagaman;

9. letak geografis yang tepat berada di tengah Pulau Sulawesi;

10. lingkungan yang unik, kombinasi antara pesisir, teresterial, dan 
pegunungan; serta

11. aman dan damai.

Menggabungkan kondisi masa lalu dan masa kini memerlukan kajian dan 
analisis yang mendalam. Berbagai alat analisis seperti SWOT, Analitycal 
Hierarchy Process (AHP), Analisis Prospektif, Multi Dimensional Scaling 
(MDS), hingga Analisis Sistem Dinamik (Sisdin) dapat digunakan sebagai dasar 
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pengambilan keputusan yang lebih baik, hanya saja analisis ini membutuhkan 
data dan waktu yang relatif banyak. Namun demikian, berdasarkan potensi, 
kondisi dan peluang yang dimiliki Kota Palopo, prospek sebagai kota Tujuan 
Pendidikan sangat besar jika disertai dengan upaya yang sesuai. 

Berbagai hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk akselerasi kota 
sebagai kota tujuan pendidikan antara lain:

1. mendorong masyarakat untuk sekolah dan kuliah;

2. menyediakan fasilitas beasiswa bagi masyarakatnya yang kuliah di Palopo. 
Seperti yang dilakukan oleh negara OECD, menawarkan beasiswa kepada 
seluruh calon mahasiswa di seluruh dunia untuk kuliah di universitas 
ternama di negaranya, dan tentu saja dana itu tetap dibelanjakan di 
negara penyedia beasiswa;

3. pemerintah mendorong DUDI untuk berpartisipasi membangun 
pendidikan bermutu. Contoh Universitas Gunadarma, Presiden 
University, Podomoro University, Ciputra Enterpreneur University, 
Sekolah Pelita Harapan, International School;

4. memfasilitasi tersedianya layanan transportasi (bandara, pelabuhan, dan/
atau angkutan darat), telekomunikasi, dan energi listrik yang memadai;

5. menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang layak dengan 
jaringan interkoneksi antar kawasan;

6. mendorong tumbuhnya industri makanan dan minuman yang sehat serta 
terjangkau bagi kalangan peserta didik bila diperlukan adanya subsidi 
pemerintah untuk jenis makanan atau minuman tertentu; serta

7. menjamin kenyaman dan keamanan kota dengan memperbanyak fasilitas 
umum dan fasilitas sosial sehingga interaksi antarkomunitas terjalin tanpa 
konflik. Selain itu, perlu penegakan hukum bila terjadi pelanggaran 
sekecil apa pun.

Epilog 
Membangun kota tujuan pendidikan, jika dan hanya jika kota tersebut 
mampu menjadikan warganya terdidik.

Sekian dan terima kasih.



PERAN PENDIDIKAN DALAM 
MEMBANGUN KARAKTER 

BANGSA

Sebagai pembuka dari gagasan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa 
menghaturkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha 
Kuasa atas karunia yang diberikan kepada kita semua. Tugas yang amat mulia 
yakni mendidik generasi bangsa untuk hidup dan berilmu pengetahuan dalam 
menjalani kehidupan agar berkelanjutan bagi generasi berikutnya hingga 
akhir zaman. 

Pendidikan dan Karakter
Dunia kita sedang mencari keseimbangan (homeostatis). Fenomena perilaku 
amoral yang melibatkan beberapa peserta didik dan para pendidik biasa 
kita jumpai. Para kelompok terdidik justru menjadi pelaku penghancuran 
hutan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, gaya hidup hedonisme, 
pembodohan, penipuan, penumpuk harta, serta berbagai perilaku amoral 
lainnya. 

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran para tokoh dunia, seperti Mahatma 
Gandhi yang memperingatkan tentang education without character (pendidikan 
tanpa karakter). Martin Luther King yang pernah berkata intelligence plus 
character…. that is the goal of true education (kecerdasan plus karakter…. itu 
adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya). Theodore Roosevelt yang 
mengatakan to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace 
to society (mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek 
moral adalah ancaman marabahaya kepada masyarakat). 

Bahkan pendidikan yang menghasilkan manusia berkarakter telah lama 
diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berpilar 
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pada cipta, rasa, dan karsa. Bermakna bahwa pendidikan bukan sekadar 
memberikan pengetahuan (knowledge), tetapi juga mengasah afeksi moral 
sehingga menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia.

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu kharaseein yang awalnya 
mengandung arti mengukir tanda di kertas atau lilin yang berfungsi sebagai 
pembeda (Bohlin 2005). Istilah ini selanjutnya lebih merujuk secara umum 
pada bentuk khas yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Dengan 
demikian, karakter dapat juga menunjukkan sekumpulan kualitas atau 
karakteristik yang dapat digunakan untuk membedakan diri seseorang dengan 
orang lain (Timpe 2007).

Salah satu definisi karakter juga dikemukakan oleh Berkowitz (2002), 
yaitu sekumpulan karakteristik psikologis individu yang memengaruhi 
kemampuan seseorang dan membantu dirinya untuk dapat berfungsi secara 
moral. Hal tersebut disebabkan sifat karakter yang plural maka beberapa 
ahli pun membagi karakter itu ke dalam beberapa kategori. Peterson dan 
Seligman (2004) mengklasifikasikan kekuatan karakter menjadi 6 kelompok 
besar yang kemudian menurunkan 24 karakter, yaitu kognitif (wisdom and 
knowledge), emosional (courage/kesatriaan), interpersonal (humanity), hidup 
bersama (justice), menghadapi dan mengatasi hal-hal yang tak menyenangkan 
(temperance), serta spiritual (transcendence). 

Pendidikan berkarakter ini dapat membantu peserta didik memahami 
kebaikan, mencintai kebaikan, dan menjalankan kebaikan (know the good, 
love the good, and do the good). Menurut Putra (2014), indikator peserta didik 
yang berkarakter adalah:

(1)   Personal improvement, yaitu mempunyai kepribadian yang teguh terhadap 
aturan yang diinternalisasi dalam dirinya. Ia tidak mudah goyah dengan 
pengaruh lingkungan sosial yang dianggapnya tidak sesuai dengan 
aturan yang diinternalisasi tersebut. Ciri kepribadian tersebut secara 
kontemporer diistilahkan sebagai integritas. Individu yang mempunyai 
integritas yang tinggi tidak akan terpengaruh untuk plagiasi, manipulasi, 
dan korupsi.

(2)   Social skill, yaitu mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga mampu 
mengutamakan kepentingan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan 
hubungan sosialnya yang harmonis. Setiap nilai atau aturan universal 
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tentunya akan mengarahkan manusia untuk menjaga hubungan baik 
dengan orang lain. Individu yang religius pasti akan berbuat baik untuk 
orang lain atau mengutamakan kepentingan umat.

(3)  Comprehensive problem solving; yaitu dapat mengatasi konflik dilematis 
antara pengaruh lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau 
aturan dengan integritas pribadinya terhadap nilai atau aturan tersebut. 
Dalam arti, individu mempunyai pemahaman terhadap tindakan orang 
lain (perspektif lain) yang menyimpang, tetapi individu tersebut tetap 
mendasarkan keputusan/sikap/tindakannya pada nilai atau aturan yang 
telah diinternalisasikan dalam dirinya. 

Peran Pendidikan
Pendidikan berperan terutama untuk akselerasi kehidupan yang lebih baik, 
memperluas cakupan, dan jangkauan pengetahuan kepada semua orang, serta 
sesuai dengan perintah agama. Di antara peran yang emban pendidikan, 
dalam kaitan dengan karakter antara lain: 

1. Menyediakan pendidikan agama yang meluas guna mempersiapkan 
peserta didik di seluruh penjuru bumi menuju hari kemudian yang 
diridai Tuhan. Kepercayaan yang didasari atas dogma yang turun-
temurun pada akhirnya bergeser menuju keyakinan terhadap agama 
melalui proses pendidikan.

2. Mengembangkan pengetahuan dan mewariskan ke generasi 
berikutnya untuk dimanfaatkan dan dikembangkan. Pendidikan 
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang diakui oleh 
masyarakat ilmiah. Pengakuan ini mendorong penghargaan terhadap 
ilmuwan. Penghargaan ini mendorong pengembangan pengetahuan 
untuk diwariskan. Pendidikan mendorong akselerasinya. Pendidikan 
memfasilitasi pewarisannya. 

3. Menyediakan perangkat nilai dan aturan yang jelas, rasional, dan 
konsisten. Pendidikan mempunyai aturan yang jelas menyebabkan tidak 
ada ambiguitas peserta didik dalam memahaminya. Aturan yang jelas juga 
dimaksudkan agar peserta didik tidak mencari celah kelemahan aturan 
dan memanfaatkan celah tersebut untuk pelanggaran. Selain itu, aturan 
tersebut bukan saja bertujuan untuk mengarahkan atau melarang suatu 



MEMBANGUN KOTA BERKELANJUTAN28

tindakan, tetapi lebih pada penguatan alasan mengapa aturan atau nilai 
tersebut ditegakkan. Aturan atau nilai yang rasional akan menumbuhkan 
motivasi dalam diri, sedangkan penegakan nilai atau aturan yang konsisten 
untuk semua pihak akan menjadi perangkat aturan untuk kepentingan 
bersama.

4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai assek masukan, proses, 
keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Hasil evaluasi inilah yang 
memajukan pendidikan itu sendiri dan membuat pendidikan berlangsung 
hingga saat ini. Berbagai evaluasi pendidikan menghasilkan kebijakan: 
perubahan kurikulum, perubahan peraturan perundangan, hingga 
perubahan standar pendidikan baik nasional maupun internasional. 
Budaya dan kearifan lokal yang tidak melakukan evaluasi akhirnya mulai 
ditinggalkan.

5. Membangun sinergitas lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, 
dan pemerintah. Ada tridarma perguruan tinggi. Ketika IBM menguasai 
teknologi, para pengusaha Jepang berkumpul bersama dengan pemerintah, 
lembaga pendidikan, dan industri membicarakan suatu tekad bersama 
yakni bagaimana melawan dominasi IBM di dunia. Hasil hanya dalam 
30 tahun, merek Jepang akhirnya bersaing dan sekarang sudah menguasai 
dunia.   

6. Mendidik bersama manusia lainnya, antarsuku dan antarnegara. Di 
pendidikan tersedia guru, teman, sivitas akademika, dan alumni sebagai 
model yang dapat ditiru serta dijadikan rekan pengembangan diri. Guru 
dan dosen bisa menjadi role model bagi peserta didik. Interaksi dalam 
proses memudahkan transfer of knowledge dan penyebaran nilai-nilai 
moral. Guru dan dosen adalah warga terdidik, tentu saja akan menyalurkan 
perilaku dan sikap terdidiknya ke peserta didik di sekitarnya. 

7. Menumbuhkan sikap kerja keras dan integritas. Thomas A Edison 
ingin sekali membuat dunia ini terang benderang meskipun malam hari. 
Keinginan ini menggerakkan seluruh perilaku dan pikirannya. Setiap hari 
yang dipikirkan hanyalah lampu dan lampu. Teori diuji dan diuji berkali-
kali. Setelah ribuan kali percobaan akhirnya impiannya pun terwujud. 
Wujud dari keinginan yang kuat, disiplin, dan optimisme hingga sesuatu 
yang semula diangggap aneh bisa menjadi kenyataan. 
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8. Mendorong kreativitas dan inovasi. Masa kejayaan negara (glory) 
atau kepadatan modal usaha (gold) telah berubah menjadi keunggulan 
kreativitas dan inovasi. Dyers JH (2011) menyatakan bahwa 2/3 dari 
kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 1/3 
sisanya berasal dari genetik. Kemampuan kreativitas diperoleh melalui 
observing (mengamati), questioning (menanya), associating (menalar), 
experimenting (mencoba), serta networking (membentuk jejaring). 
Kreativitas ini muncul bila difasilitasi dengan baik. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi merupakan contoh nyata kreativitas 
dan inovasi. 

9. Memberikan gelar setelah melalui proses yang membutuhkan 
perjuangan, berkarya nyata. Alexander Fleming adalah anak petani 
Scotlandia yang bekerja keras di laboratorium dan menemukan 
Penicilin tahun 1928. Namun, dia sendiri tak mampu mengembangkan 
teknik untuk memurnikan penicilin dan lebih dari sepuluh tahun 
lamanya obat yang penting itu tetap tinggal terlantar. Akhirnya, di 
tahun 1930-an, dua penyelidik bidang kedokteran Inggris, Howard 
Walter Florey dan Ernst Boris Chain menemukan tulisan Fleming. 
Mereka mengkaji kembali hasil kerja Fleming dan menyempurnakannya. 
Mereka memurnikan penicilin. Tahun 1945, penggunaan penicillin 
sudah menyebar ke seluruh dunia. Timbul satu pendapat bahwa “Tanpa 
Fleming, tidak ada Chain. Tanpa Chain, tidak ada Florey. Tanpa Florey, 
tidak ada Heatley. Tanpa Heatley, tidak ada Penisilin.” Fleming sendiri 
terpilih sebagai Royal Society pada tahun 1943 dan mendapat gelar 
kebangsawanan (Sir) pada tahun 1944.

10. Mewariskan ilmu melalui buku (mushaf), karya tulis, perpustakaan. 
Hilangnya ilmu melalui matinya ulama. Bahwasanya Allah Swt. 
tidak mencabut (menghilangkan) ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) 
manusia. Namun, Allah Swt. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan 
alim ulama. Apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan 
memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Oleh karena 
itu, apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa 
tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain (HR 
Muslim). Perpustakaan menyediakan berbagai bacaan. Di antaranya 
sajian story telling sebagai role model pendidikan karakter bangsa.
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11. Membuka peluang kepada siapa saja untuk bertumbuh dan 
berkembang (mature dan nurture) tanpa melihat gender, ras, suku, 
golongan, usia, dan keturunan. Keturunan raja atau keturunan budak, 
anak pejabat atau anak bawahan, anak juragan atau anak buruh, anak kota 
atau anak desa. Mereka ini contohnya: HOS Tjokroaminoto (Madiun), 
WR Supratman (Purworejo), RA Kartini (Jepara), Sukarno (Blitar), 
Soeharto (Jogjakarta), BJ Habibie (Pare-Pare), Abdurrahman Wahid 
(Jombang), Susilo Bambang Yudhoyono (Pacitan), Nelson Mandela 
(Afsel), Ahmadinejad (Teheran), dan Barrak Obama (Hawai). 

12. Mengajarkan cinta kasih. Barang siapa tidak mengasihi manusia, 
ia tidak akan dikasihi Tuhan. Cinta mudah menular kepada siapa 
saja, apabila diajarkan dengan penuh kesungguhan. Cinta bagaikan 
sebuah magnet, jika diekspresikan dengan sepenuh hati akan menarik 
orang-orang di sekitarnya (Monif dan Kamaluddin 2013). Education 
and ambition will carry you out far in the pursuit of your goals, but if you 
combine your knowledge with altruit action, your potential for success will be 
unbounded. Louis Pasteur kehilangan tiga anaknya yang begitu dicintainya 
akibat terkena penyakit. Dalam kesedihannya yang mendalam, ia pun 
menemukan metode vaksinasi. Louis Pasteur mengubah kepedihannya 
menjadi mimpi untuk menyelamatkan banyak orang di seluruh dunia 
karena cinta.  

Penutup
Harapan dari pendidikan berkarakter adalah tercapainya keseimbangan antara 
pengetahuan dan moral. Jika pengetahuan dan moral dapat diintegrasikan, 
berkembanglah ilmu berlandaskan moralitas (excellent with morality). 

Pendidikan berkarakter moral memerlukan figur teladan sebagai role model 
untuk menegakkan nilai atau aturan yang telah disepakati bersama. Di sinilah 
peran pendidik sebagai figur teladan agar peserta didik mampu melakukan 
perilaku moral. 
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WARISKAN NILAI DAN MORAL

Pendidikan adalah fondasi utama membangun bangsa. Semua bangsa di 
dunia meyakini hal ini. Keberhasilan pendidikan akan berdampak pada 
kemajuan ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi. Indikator keberhasilan 
ini didasarkan pada standar global. 

Secara global, salah satu ukuran kinerja pendidikan dapat dirujuk pada PISA 
(the Programme for International Student Assessment). Hasil PISA tahun 2012 
mengejutkan banyak negara, terutama Amerika Serikat dan Eropa yang selama 
ini diyakini memiliki sistem pendidikan lebih baik. Kali ini peringkat 10 besar 
PISA didominasi negara di Asia. Anak-anak di Shanghai menduduki ranking 
pertama, diikuti Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Makau, dan 
Jepang. Urutan selanjutnya ditempati Liechtenstein, Swiss, dan Belanda. 
Finlandia yang selama ini dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di 
dunia berada di posisi ke-12, Inggris ke-26, dan Amerika Serikat ke-36.

Indonesia tentu saja tidak terkejut lagi. PISA menempatkan anak-anak 
Indonesia berada pada posisi ke-64 dari 65 negara yang disurvei untuk 
bidang matematika, membaca, dan sains dikaitkan dengan permasalahan 
kehidupan. Banyak anak Indonesia yang mengikuti tes tak bisa menyelesaikan 
soal berhitung yang paling mudah. Tanpa keterampilan paling dasar ini, 
dikhawatirkan kemungkinan besar anak-anak itu akan putus sekolah atau 
akan kesulitan menghadapi kehidupan nyata pada masa depan. Hasil ini 
mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam proses interaksi guru 
dan siswa dalam pendidikan kita.

Sejak tahun 2000, kecakapan yang diharapkan dunia melalui tes PISA berbeda 
dengan yang diajarkan di sekolah dan yang diujikan dalam ujian nasional. 
Menurut Iwan Pranoto (2013), sekolah Indonesia terlalu fokus mengajarkan 
kecakapan yang sudah kedaluwarsa, seperti menghafal dan berhitung 
rumit. Selain itu, sekolah Indonesia juga melupakan pembelajaran bernalar. 
Pendidikan kita membayangkan dunia ini belum ada Google, Wikipedia, dan 
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kalkulator. Akibatnya, kita seperti meminta anak-anak memanjat pohon yang 
buahnya sudah busuk.

Melihat kondisi tersebut, tentu berat bagi kita untuk meraih prestasi tinggi 
dalam sekejap pada peringkat global untuk kemampuan pengetahuan. Oleh 
karena itu, dibutuhkan kurikulum, kualitas guru, dan infrastruktur yang 
unggul untuk mencapainya. Bagaimanapun kita harus meraih keunggulan, 
tentu saja keunggulan yang sesuai potensi yang kita miliki yang disebut 
keunggulan komparatif (comparative advantage). 

Saat ini tersedia sumber belajar dengan berbagai bentuk media yang beragam 
(digital dan analog). Hal ini menjadi peluang bagi perbaikan belajar anak. Guru 
dan pengelola pendidikan dapat dianggap sebagai digital immigrant cenderung 
tidak mudah beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
Sementara siswa yang merupakan digital native cenderung cepat beradaptasi 
dan mengikuti perkembangan TIK. Kondisi menempatkan guru di belakang 
dan siswanya di depan (ing ngarso sun tulodo). 

Ilmu pengetahuan yang bersifat knowledge akan cenderung berubah seiring 
dengan penemuan-penemuan baru dalam sains dan teknologi. Guru dan 
pengelola pendidikan wajib mengikuti perkembangan ini. Materi yang 
sudah tidak relevan tentu tidak dapat lagi menjadi materi pokok dalam 
pembelajaran. Untuk menjawab tantangan ini, perlu berbagai model dan 
strategi pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sumber belajar, rekan 
belajar yang luas, dan pelibatan belajar dengan para ahli. Pada kondisi ini guru 
dan siswa melakukan proses-proses kolaboratif (ing madyo mangun karso).

Untuk meraih peluang, perlu mengubah fokus interaksi guru dan siswa. Guru 
dan pengelola pendidikan fokus pada transfer nilai-nilai dan moral dalam 
kehidupan misalnya sikap menghargai perbedaan pendapat, berpikir kritis, 
kemampuan bekerja sama, kerja keras, religius, kreativitas, dan hal-hal lain 
yang akan langgeng serta dapat diwariskan. Keterampilan dan pengetahuan 
seperti itu yang akan terus-menerus digunakan oleh anak-anak setelah dewasa 
nanti. Untuk hal ini, guru selalu di depan memberi keteladanan dan murid 
menjadikannya panutan (tut wuri handayani).

Langkah selanjutnya adalah menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa 
keunggulan anak mereka jangan dilihat dari nilai ujian semata (pengetahuan 
yang cenderung hafalan penyelesaian soal), tetapi lebih menilai perubahan 
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perilaku, sikap, dan keterampilan hidupnya. Lebih utama adalah peningkatan 
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagaimana tujuan pendidikan 
nasional. 

Untuk mewujudkan ide ini, perlu kesadaran para pelaku dan pengambil 
kebijakan pendidikan. Kita dapat mulai sekarang untuk memperoleh manfaat 
dari bonus demografi Indonesia pada tahun 2045. Semoga!





SINERGI UNTUK KEMAJUAN 
DAERAH

Dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, sumber daya manusia Indonesia 
pada usia produktif melimpah. Ini merupakan ‘bonus demografi’ yang 
dianugerahkan oleh Tuhan kepada Indonesia. Kalau terdidik akan menjadi 
modal pembangunan. Namun, kalau tidak terdidik akan menjadi beban 
pembangunan. Transformasi sumber daya manusia ini melalui pendidikan. 
Kita tentu masih ingat, pemerintah membangun Palopo ini sebagai kota 
tujuan pendidikan. Sejauhmana keberhasilan upaya ini, kita tentu dapat 
merasakannya. Keberhasilan pembangunan yang kita rasakan itulah yang 
benar. Namun demikian, kita tidak dapat menjadikan ‘rasa’ kita sebagai 
referensi secara nasional ataupun global untuk menakar keberhasilan itu. Pada 
konteks ini, angka kuantitatif berupa jumlah, indeks, rasio, atau persentase 
dapat memberikan gambaran yang lebih terukur dan baku.

Memosisikan keberhasilan pembangunan sumber daya tidak cukup 
hanya dengan menyajikan data lokal, tetapi perlu indikator pembanding 
secara global. Itu sebabnya penulis meminjam istilah glokal (global-lokal). 
Konsep Glokal diperkenalkan oleh Pritjof Capra (2001). Tuntutan glokal 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi daya saing SDM suatu daerah akan 
semakin berdaya dalam pemanfaatan teknologi dan pengelolaan sumber 
daya secara mandiri ataupun untuk memenuhi kebutuhan SDM daerah atau 
negara lain. Sejauhmana keberhasilan pembangunan pendidikan kita secara 
glokal? Mari kita simak laporan lembaga internasional terkait dengan kualitas 
sumber daya manusia Indonesia. 

Persentase penduduk Indonesia tahun 2010 yang hanya tamat SD masih 
lebih dominan, yakni 51,5% dan hanya 7,3% yang tamat perguruan tinggi. 
Pada tahun 2011, jumlah S-3 (Doktor) kita hanya 23.000 lulusan. Dengan 
populasi 234 juta jiwa maka hanya terdapat 98 lulusan S-3 setiap 1 juta 
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penduduk. Apabila dibandingkan dengan Malaysia, jumlah S-3-mencapai 
14.000 lulusan dari 27,5 juta jiwa penduduknya. Jadi, terdapat 509 lulusan 
S-3 untuk setiap 1 juta penduduk Malaysia. Angka ini masih jauh di bawah 
India 1.410 lulusan, Jerman 3.990 lulusan, Perancis 5.136 lulusan, Jepang 
6.438 lulusan, dan USA 9.850 lulusan S-3 setiap 1 juta penduduknya. Artinya, 
jumlah S-3 di USA mencapai 3,1 juta pada tahun 2011. Fantastis! 

Fakta tersebut dapat kita kaitkan dengan prioritas kebijakan anggaran 
pembangunan pada tahun 1999. Indonesia merupakan negara yang paling 
‘irit’ membiayai perguruan tingginya. Total pembelanjaan untuk perguruan 
tinggi per pendapatan kotor per kapita, baik negeri maupun swasta hanya 
sekitar 1,0%, apabila dibandingkan dengan Thailand (5,0%), Jepang (4,2%), 
Australia (6,0%), USA (6,1%), dan Korea (6,4%) (OECD 2000).  

Angka-angka tersebut sesungguhnya bukanlah ukuran pasti kualitas sumber 
daya manusia Indonesia karena pengukuran yang dilakukan sifatnya global. 
Secara individu kita boleh tidak setuju dengan berbagai laporan yang 
disebutkan sebelumnya. Namun demikian, angka rasio, proporsi, persentase, 
ataupun kuantitas lainnya yang disebutkan adalah hasil analisis yang dapat 
dipertanggungjawabkan keabsahannya. Mari kita terima kenyataan ini bahwa 
daya saing SDM kita masih kalah dibandingkan dengan negara-negara 
tetangga kita secara kuantitatif. 

APBD untuk Perguruan Tinggi
Mengapa lompat ke pendidikan tinggi? Jawabannya sederhana. Karena 
kalau pemikiran kita sampai level pendidikan tinggi, tentu kita bertanggung 
jawab menyukseskan pendidikan dasar dan menengah. Lalu mengapa harus 
program Doktor, apakah tidak terlalu tinggi? Jawabannya karena guru kita 
mengajarkan, cita-cita harus setinggi langit. Semangat!

Saat ini, tanggung jawab pendidikan tinggi bukan lagi oleh pemerintah saja, 
melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengusaha, dan 
masyarakat. Tanggung jawab ini mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, 
hingga pembiayaan. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 
Pasal 83 (1) menyatakan pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi 
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat 
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan 
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Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Pasal 89 ayat (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk a. PTN, 
sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan 
pengembangan; b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan 
kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan c. Mahasiswa, 
sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. 

Selanjutnya, ayat (4) menyatakan Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah 
untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai 
dengan kemampuan daerah. Bahkan bukan hanya dana, tetapi juga aset 
dapat diberikan sesuai pasal 87, pemerintah dan pemerintah daerah dapat 
memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi untuk 
kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Dasar hukum ini menjadi pertimbangan penting bagi eksekutif dan legislatif 
dalam mengalokasikan dana pembangunan untuk pengembangan perguruan 
tinggi. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Cara yang paling sederhana adalah alokasikan 
sebagian dana pembangunan di daerah ini untuk pendidikan lanjut S-1 
hingga S-3. Untuk S-1, pemerintah provinsi merencanakan gratis SPP selama 
1 tahun bagi mahasiswa baru yang kuliah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, 
pemerintah kota dapat menyediakan fasilitas ataupun insentif bagi mahasiswa 
Palopo yang kuliah di Palopo. Untuk S-2 dan S-3 dapat dianggarkan oleh 
pemerintah kota. Berapa banyak S-3 yang dibutuhkan Kota Palopo untuk 
bisa mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat? Data 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Palopo adalah 175 ribu jiwa tahun 
2012. Untuk sama dengan komposisi S-3 Malaysia, dibutuhkan 84 Doktor 
tahun 2013. Untuk mencapai ini dapat memanfaatkan dana pemerintah, 
sharing pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
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1+1 = 3 (atau lebih)

Iya benar, 3 (atau lebih), itulah yang disebut sebagai sinergi. Sinergi berarti 
secara keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Sinergi 
bukan suatu bagian belaka, tetapi bagian yang paling bersifat katalisator, paling 
memberdayakan, dan paling menyatukan. Sebagai ilustrasi, kekuatan sebuah 
balok mampu menahan beban 1 kg. Jika dua balok disatukan, kekuatannya 
mampu menahan 3 kg bahkan bisa lebih. Dalam pendekatan sistem, bukan 
zigma yang dinilai, tetapi nilai integral yakni nilai jumlah keduanya plus nilai 
integrasi keduanya.

Untuk mempertajam pemahaman kita, mari bersama kita simak apa yang 
dilakukan oleh Jepang melihat dominasi produk teknologi Amerika Serikat 
dan Eropa di dunia, khususnya dominasi produk IBM di Asia. Mereka 
berkumpul lalu menyatukan visi bersama antara pengusaha, perguruan 
tinggi, dan pemerintah. Intinya adalah sinergi bersama untuk mengalahkan 
dominasi IBM. Hasilnya sangat fantastis, hanya dalam beberapa tahun 
produk-produk teknologi Jepang buatan Toshiba, Sony, Panasonic mampu 
menggeser posisi IBM hingga saat ini. Bagaimana sinergitas itu bisa terjalin? 
Karena pemerintah mendorong dengan regulasi yang tepat dengan dukungan 
infrastruktur, pengusaha bekerja maksimal memperbaiki kualitas produk, dan 
perguruan tinggi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi 
serta kreasi dalam teknologi. Seluruh stakeholder ini fokus untuk meningkatkan 
standar kualitas produk teknologi. Biayanya dari pemerintah dan pengusaha. 
Indonesia baru mau memulai. Hal ini tercermin pada UU Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 86 (1) bahwa pemerintah memfasilitasi 
dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana 
kepada perguruan tinggi. 

Implikasinya bahwa pemerintah dan pengusaha wajib membaurkan 
perguruan tinggi dalam proses pembangunan, mulai dari pengelolaan data 
dan informasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga valuasi 
hasil pembangunan. Ini tidak akan mengganggu manajemen pembangunan 
daerah karena selama ini sudah berjalan sendiri-sendiri. Perguruan tinggi 
otonom dalam pembiayaan. Namun jika terjadi sinergi, akan ada new value 
berupa meningkatnya keterampilan masyarakat, meningkatnya teknologi, 
dan tersebarnya informasi pembangunan dan hasil-hasilnya secara lebih luas. 
Sebagai contoh, mahasiswa menyelenggarakan kegiatan penghijauan, bibitnya 
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dari dinas kehutanan, lahannya dari masyarakat, tenaga dan teknologinya dari 
perguruan tinggi, menjadi contoh bagi masyarakat, serta dapat melestarikan 
lingkungan. Sistem ini lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dampaknya 
akan mengakselerasi percepatan pembangunan kota ini. Inilah makna 1 + 1 = 
3 (atau lebih). Inilah mekanisme sistem bekerja dalam suatu pembangunan. 

Maju Bersama
Membangun kota yang diakselerasi oleh keberadaan perguruan tinggi besar 
memerlukan strategi yang terbaik. Srategi yang berbeda dengan wilayah yang 
dibangun berbasis kekayaan sumber daya alam. Kita dapat mengambil best 
practices dari Malang dan Yogyakarta atau mengambil bad practices dari Solo 
dan Samarinda. Provinsi Riau merupakan provinsi terkaya di Indonesia, 
tetapi mengapa perkembangan pembangunan wilayah lebih cepat di Sumatera 
Barat? Bisa jadi karena Universitas Andalas lebih besar dibandingkan dengan 
Universitas Riau. Batam adalah contoh kota yang dibangun dengan investasi 
ekonomi tinggi tanpa didukung oleh kehadiran perguruan tinggi besar. 
Hasilnya dapat kita saksikan, kemajuan yang dicapai jauh dari harapan. 
Demikian pula dengan Pare-Pare yang difasilitasi sebagai pusat KAPET 
di Sulawesi Selatan dan telah lama menyandang status kota, namun tanpa 
dukungan perguruan tinggi besar, perkembangannya masih kalah oleh Kota 
Palopo yang baru berusia 10 tahun.

Pernyataan ini bukan melalui riset mendalam, melainkan hanya upaya 
menghubungkan fakta permukaan bahwa ada korelasi antara akselerasi 
kemajuan kota dan keberadaan perguruan tinggi. Semoga dapat memberi 
inspirasi dalam merumuskan pembangunan Kota Palopo yang di-support oleh 
15 perguruan tinggi.





TIK DAN DAYA SAING DAERAH

Pengantar
Thomas L Friedman, pemenang penghargaan Pulitzer berkali-kali, mencetus 
gagasan ‘The World is Flat’. Gagasan ini muncul saat Friedman di Bangalore, 
pusat kemajuan teknologi informasi India. Banyak perusahaan di seluruh 
dunia bergantung pada perangkat lunak dan SDM yang di-outsource di India. 
Dunia ini datar, tidak lagi dibatasi oleh garis batas geografi atau batas waktu. 

Outsourcing menjadi kunci keberhasilan bangsa-bangsa dalam menyiasati 
dunia datar ini. Inti outsourcing adalah kemampuan individu, kualitas SDM, 
bukan lagi kejayaan negara (glory) atau kepadatan modal usaha (gold). Hal yang 
diperlukan adalah soft-skills, soft-ware, dan tenaga terampil. Konsekuensinya, 
keterbukaan negara pada arus tenaga kerja global ini jelas merupakan ancaman 
bagi negara dan bangsa yang SDM-nya tidak siap membekali diri dengan skill, 
knowledge, karakter unggul, dan dengan kemahiran teknologi informasi.

Pada seminar bertema Peran TIK (teknologi informasi dan komunikasi) 
dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah yang diselenggarakan oleh Fakultas 
Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo baru-baru ini menguat 
suatu gagasan bahwa untuk membangun daerah terpencil dan sulit diakses 
karena keterbatasan transportasi diperlukan strategi percepatan pembangunan 
berbasis TIK untuk memperkenalkan produk unggulan daerah secara efisien 
dan efektif serta meningkatkan daya saing secara global. 

Daya Saing Daerah
Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi untuk tumbuh dan 
meningkatkan standar hidup masyarakat dalam lingkup perdagangan yang 
terbuka tanpa dihadapkan pada masalah keseimbangan pembayaran (balance 
of payment). Daya saing ekonomi berarti pertumbuhan ekonomi yang 
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disertai dengan pengembangan dan perluasan sektor-sektor perdagangan 
yang produktif. Agar berhasil dalam persaingan, setiap daerah diharuskan 
untuk mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki melalui 
pengembangan sektor unggulan yang tepat. 

Keunggulan suatu daerah dinilai menggunakan dua indikator yaitu keunggulan 
komparatif (comparative advantage) yang mengukur daya banding terhadap 
faktor produktivitas dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang 
mengukur daya saing setiap faktor produktivitas suatu daerah relatif terhadap 
daerah lainnya. Keunggulan kompetitif inilah yang perlu didorong pada suatu 
daerah yang memiliki keterbatasan secara geografis.

Untuk mencapai peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif 
(competitive advantage) dibutuhkan modal dan teknologi, tenaga kerja 
terampil, serta inovasi. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa peningkatan 
kemampuan ekonomi dapat dicapai melalui ekonomi berbasis sumber daya 
alam (factor driven), ekonomi berbasis industri (instrument driven), dan 
ekonomi berbasis inovasi (innovation driven). Secara singkat dapat dikatakan 
bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat 
diperlukan sumber daya manusia dan teknologi. 

Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa semakin tinggi daya 
saing SDM suatu daerah akan semakin berdaya dalam pemanfaatan teknologi 
dan pengelolaan sumber daya secara mandiri ataupun untuk memenuhi 
kebutuhan SDM daerah lain, bahkan negara lain. SDM yang berdaya saing 
tinggi, tentu bermutu tinggi. 

Peran TIK dalam Pembangunan
TIK mulai memainkan peran penting dalam transformasi perekonomian 
negara dan membantu pencapaian tingkat perekonomian yang diinginkan. 
Sejak 2012, Indonesia tumbuh pada tingkat yang sangat baik terutama 
disebabkan oleh masuknya Foreign Direct Invesment (FDI) dan konsumsi 
domestik yang berkelanjutan. Selain itu, TIK akan memainkan peran integral 
dalam sektor-sektor tradisional, di mana adopsi TIK dalam perusahaan 
diperkirakan akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang 
yang akan mengalihkan pengeluaran ke daerah-daerah yang akan membantu 
organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya.
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Negara lain sudah sangat memahami ini dan komitmen membangun 
negaranya dengan basis TIK. Singapura menjadikan TIK sebagai faktor 
penentu nomor 1 dalam pertumbuhan ekonominya (ICT Masterplan of 
Singapura 2015). Malaysia menjadikan TIK untuk menjadikan negaranya 
sebagai negara berpendapatan tinggi untuk semua rakyatnya (ICT Masterplan 
Malaysia 2013). 

Korea Selatan menjadi contoh negara yang telah berhasil mengembangkan 
negaranya dengan penetrasi broadband dan kecepatan broadband yang paling 
tinggi di dunia. Fakta saat ini, kontribusi TIK sudah 12% dari total GDP 
(Gross Domestic Product) Korea Selatan. Korea Selatan telah masuk ke new 
era ekonominya. Mereka memasukan future of economy. Inti dari future of 
economy Korsel berbasis pada TIK untuk yang pertama, sedangkan yang kedua 
berbasis ekonomi kreatif. Selain itu, sains dan teknologi dengan berbasis riset 
dan pengembangan juga menjadi core dari future economy of Korea.

Di era global, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam 
bersaing dengan negara lain. Pemanfaatan TIK tidak digunakan sebagai 
tujuan, tetapi TIK digunakan sebagai alat untuk membuat kemajuan negara 
dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Di masa mendatang, pergerakan, efisiensi, 
peningkatan produktivitas, kesejahteraan rakyat akan menggunakan parameter 
TIK sehingga akan terjadi proses efisiensi dan produktivitas yang maksimal. 

Strategi ke Depan
Sektor unggulan Kota Palopo berdasarkan PDRB tahun 2012 telah bergeser 
dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Ini jelas membutuhkan 
kapasitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi, terutama TIK. 
Pada tahun yang sama, Kota Palopo meraih penghargaan ICT Pura Kategori 
Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat penetrasi TIK di pemerintah dan masyarakat Kota Palopo 
termasuk kategori tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. 

Secara nasional, hasil penelitian IDC dan sesi brainstorming internal antara 
pihak IDC di beberapa negara dan sejumlah analis yang menghasilkan 10 
prediksi TIK di tahun 2013 untuk Indonesia, empat di antaranya yang menjadi 
peluang bagi kita di Sulawesi yaitu (1) Mobile Broadband akan menjadi kunci 
dalam penggunaan TIK, (2) kompetisi yang terlalu ketat di kota besar akan 
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memaksa vendor pembuat personal computer mencari kesempatan lain di luar 
Pulau Jawa, (3) permintaan layanan data center akan terus meningkat karena 
sektor tradisional akan mulai menggunakan layanan tersebut, dan (4) para 
vendor mulai mengekspansi mindshare-nya ke bagian Timur Indonesia. 

Kekuatan dan peluang ini seharusnya menjadi dasar bagi Pemerintah Kota 
Palopo untuk segera membangun kawasan dan infrastruktur pengembangan 
TIK di Kota Palopo (ICT Techno Park). Secara nasional, belum ada Kota 
Kategori Kecil yang fokus pada pembangunan kawasan TIK seperti ini. 
Tentu tidak ada salahnya membangun ‘kembaran’ Silicon Valley di Amerika, 
atau Pusat pengembangan TIK Bangalore di India, atau Shenzen Software 
Park, atau Tsinghua Science Park di China. Jika ini terwujud, ekonomi akan 
terdorong lebih maju. Masyarakat akan lebih kreatif dan produktif. Kita akan 
menjadi daerah tujuan studi banding. Tidak perlu lagi studi banding. Setuju! 
Mari kita berharap.



QUO VADIS PENDIDIKAN DI 
INDONESIA: UPAYA MENCARI 

ALTERNATIF

Pengertian Umum
1. Quo vadis adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang secara harafiah 

berarti “Kemana engkau pergi?”. Quo vadis pendidikan: Hendak ke 
mana arah pendidikan kita? Mau dibawa ke mana pendidikan kita? Oh 
pendidikan, mau kemana engkau?

2. Education: Its general sense is a form of learning in which knowledge, skills, 
and habits of a group of people are transferred from one generation to the 
next through teaching, training, research, or simply through autodidactic. 
Generally, it occurs through any experience that has a formative effect on the 
way one thinks, feels, or acts. Etymologically, the word “education” is derived 
from the Latin ēducātiō (A breeding, a bringing up, a rearing) from ēdūcō (I 
educate, I train) which is related to the homonym ēdūcō (I lead forth, I take 
out; I raise up, I erect) from ē- (from, out of) and dūcō (I lead, I conduct).

3. What is education? Is it knowledge in basic skills, academics, technical 
disciplines, citizenship…or is it something else? Our formal education system 
says only the academic basics are important, emphasizing the collection of 
knowledge without understanding its value. What about the processing 
of knowledge—using inspiration, visionary ambitions, creativity, risk, 
motivation and the ability to bounce back from failure? These skills are 
associated with understanding the value of knowledge, but many education 
institutions don’t consider these skills. There is a huge, disconnected gap, 
which is a problem for high school students in particular.
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4. The first thing that strikes me about education is knowledge gain. Education 
gives us knowledge of the world around us. It develops in us a perspective of 
looking at life. It helps us build opinions and have points of view on things in 
life. People debate over the subject of whether education is the only thing that 
gives knowledge. 

5. Some say, education is the process of gaining information about the 
surrounding world while knowledge is something very different. They are 
right. But then, information cannot be converted into knowledge without the 
catalyst called education. Education makes us capable of interpreting things 
rightly. It is not just about lessons in textbooks. It is about the lessons of life.

6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses 
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 
usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 
(pasal 1, ayat 1). Tujuan mulia pendidikan ini diharapkan mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

7. Pengertian pendidikan yang paling mengarah pada pencapaian 
misi tersebut adalah pendidikan menurut Soeganda Purbakawatja 
(tokoh pendidikan, mantan Rektor IKIP Bandung) yang menyatakan 
pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha dari sebuah generasi 
untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, 
serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan 
mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, jasmaniah, dan rohaniah, 
serta mampu memikul tanggung jawab moril dari segala perbuatannya 
(Poerbakawatja 1976). 

8. “…pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi 
pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. 
Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan 
kesempurnaan hidup anak-anak kita..” (Ki Hajar Dewantoro).
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Kondisi Pendidikan Nasional
9. Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di 

Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Menurut The 
World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing 
yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang 
disurvei di dunia. Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan 
sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. 

10. Global Competitiveness Report 2009/2010 menempatkan Indonesia di 
peringkat ke-54 dari 133 negara, yaitu di bawah Singapura (3), Malaysia 
(24), Cina (29),Thailand (36), serta India (49). The-QS World University, 
peringkat 5 besar universitas terbaik dunia saat ini didominasi oleh 4 
perguruan tinggi Inggris yaitu University of Cambridge, University 
College London, Imperial College London, dan University of Oxford. 
Terdapat 270.000 mahasiswa asing yang mengambil double degree. Dari 
jumlah itu, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan India menyumbang 
hampir setengahnya.

11. Balitbang (2003) menyatakan bahwa dari 146.052 sekolah dasar di 
Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan 
dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 
sekolah menengah pertama di Indonesia ternyata juga hanya delapan 
sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle 
Years Program (MYP) dan dari 8.036 sekolah menengah atas ternyata 
hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori 
The Diploma Program (DP).

12. Trends in Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa 
Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi 
matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. 
Prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai 
negara tetangga yang terdekat. Laporan Bank Dunia (Greaney 1992), 
studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) di Asia Timur menunjukan bahwa keterampilan membaca 
siswa kelas IV sekolah dasar berada pada peringkat terendah. Rata-rata 
skor tes membaca untuk siswa sekolah dasar: 75,5 (Hongkong), 74,0 
(Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia). 
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13. Berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten atau (63%) 
kawasan tertinggal berada di Kawasan Timur Indonesia, 58 kabupaten 
(28%) berada di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten (8%) berada di Pulau 
Jawa dan Bali.  Persebaran penduduk juga sangat timpang, di mana 59 
persen penduduk tinggal di Pulau Jawa yang hanya sekitar 7 persen dari 
keseluruhan wilayah daratan Indonesia. Distribusi uang beredar di Pulau 
Jawa mencapai 90 persen dari total peredaran uang di Indonesia. 

Alternatif
14. Penguatan pendidikan karakter melalui kepribadian ke dalam (sabar 

dan tekun, stabil dalam emosional, siap menghadapi kegagalan, berpikir 
terbuka, rasa humor, rendah hati, dan kekuatan dalam berimajinasi). 
Berkaitan dengan pekerjaan (berpikir sistem, mampu mengambil 
keputusan, mampu mendesak batas-batas budaya, membentuk perilaku 
yang dihargai, membaca isyarat bisnis lintas budaya, mengadaptasi, 
memiliki kompetensi ke dalam intergrasi teknis, informasi, organisasi, 
dan manajemen). Intelektual ke dalam (rasa ingin tahu, membangun dan 
membina hubungan pribadi, kepekaan terhadap nilai, bermotivasi dalam 
kerja lintas budaya, serta pengetahuan sejarah dan sosial).

15. Bung Karno pernah sekali waktu menolak tekanan perusahaan 
multinasional seperti Stanvac atau Caltex. Ia tak mau membuka lebih 
luas ladang eksplorasi minyak di Indonesia, karena alasan sederhana. 
‘Saya menunggu Indonesia memiliki insinyur-insinyur sendiri, sebelum 
saya mengizinkan memperluas pengeboran minyak’.

16. Thomas Edison, Henry Ford and many other super achievers never finished 
grade school. They succeeded because they knew how to research, collect 
information for a selected project and process knowledge.

Terima kasih.



MEMAKNAI PRESTASI

Dalam kehidupan nyata, sering kita jumpai orang yang sukses, padahal waktu 
sekolah dulu prestasinya dianggap biasa saja. Sebutlah Soichiro Honda, 
penemu mesin Honda. Waktu sekolah dasar (SD), ia tidak suka membaca, 
tidak mampu mengarang. Namun, bakatnya di bidang sains terlihat sejak 
kelas 5 SD, kemudian fokus mengembangkan kemampuannya dalam bidang 
mesin. Soichiro bukan juara kelas, melainkan juara dalam bidang mesin. 
Dia tidak unggul bersaing dalam kelasnya, tetapi lebih unggul dalam bidang 
tertentu dibandingkan dengan siswa lainnya. Contoh lainnya sebutlah Adam 
Khoo si motivator terbaik Singapura, Thomas Alva Edison si penemu lampu, 
Albert Einstein, Imam Syafi’i, dan masih banyak lagi yang lain. 

Mengapa fenomena ini terjadi di dunia pendidikan formal? Jawaban sederhana 
karena yang diukur di sekolah adalah kemampuan intelegensi siswa. Padahal 
menurut para ahli, kemampuan ini hanya berperan sekitar 20 persen dalam 
kesuksesan hidup. Kemampuan lainnya yang penting dalam menjalani 
kehidupan justru jarang diukur dan diapresiasi oleh sistem pendidikan 
formal. 

Kita juga saksikan, seorang Ketua Osis umumnya bukan rangking 1 di sekolah. 
Siswa yang juara bidang olahraga dan seni kurang diperhatikan, dianggap 
tidak berprestasi karena bukan rangking di kelas, meskipun mereka ini juara 
di kotanya. Sebaliknya, kita juga saksikan siswa mendapat nilai 10 pada 
pelajaran olahraga, justru tidak juara olahraga. Dapat 10 pelajaran kesenian, 
tetapi tidak punya jiwa seni.

Mengukur Keunggulan
Kita tentu sepakat, tidak adil mempertandingkan ikan teri dengan ikan 
paus, atau memperlombakan cicak dengan buaya. Kita juga tidak mungkin 
memaksa ikan teri untuk tumbuh menjadi sebesar ikan paus atau memaksa 
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cicak menjadi buaya. Masing-masing memiliki keunggulannya, masing-
masing punya peran penting di alam semesta. Setuju?

Dalam teori ekonomi, untuk menentukan keunggulan suatu komoditas atau 
wilayah digunakan dua pendekatan analisis yaitu keunggulan kompetitif 
(competitive advantage) dan keunggulan komparatif (comparative advantage). 
Keunggulan kompetitif mengukur daya saing, sedangkan keunggulan 
komparatif mengukur daya banding. Kedua analisis ini mengindikasikan 
bahwa keunggulan tidak harus melalui jalan sama yang menimbulkan 
persaingan atau mengalahkan pihak lain, tetapi dapat pula melalui jalan lain 
yang lebih baik tanpa persaingan.

Selama ini, kita mengukur keunggulan siswa di sekolah menggunakan 
pendekatan keunggulan kompetitif. Di dalam setiap kelas, hanya ada 1 
siswa juara I, 1 siswa juara II, dan 1 siswa juara III. Kadang-kadang juga 
diberi predikat siswa 10 besar. Siswa lainnya tidak mendapat predikat juara. 
Ini menunjukkan bahwa siswa dikompetisikan untuk meraih satu posisi 
unggul. Masih sangat jarang sekolah menggunakan pendekatan keunggulan 
komparatif. Semua siswa bisa mendapat predikat juara, hanya saja dalam 
bidang yang berbeda.  Pendekatan ini terbukti lebih adil. Menggunakan 
kedua pendekatan ini dalam sistem pendidikan akan lebih memotivasi siswa 
untuk berprestasi.

Spesialis atau Generalis
Sering kita mendengar istilah ‘anak dengan segudang prestasi’. Biasanya 
terjejer piala dan piagam penghargaan yang diraihnya. Mulai dari lomba 
matematika hingga lomba menggambar, mulai dari tingkat sekolah, hingga 
tingkat nasional bahkan internasional. Siswa seperti ini diakui memang luar 
biasa (amazing). Memiliki talenta yang bagus dan kecerdasan yang tinggi 
sekaligus. Siswa ini biasanya ranking kelas. Siswa ini bisa jadi generalis. 

Ada pula siswa yang hanya unggul dalam bidang tertentu saja. Tidak unggul 
dalam bidang lainnya. Biasanya keunggulannya kurang diperhatikan oleh 
sekolah. Siswa ini bukan ranking di kelas. Siswa ini bisa jadi spesialis. 

BJ Habibie sesungguhnya terkenal di dunia berkat teori tentang keretakan 
pesawat. Beliau tidak menguasai seluruh bidang ilmu. Namun, keahliannya 
sangat bermanfaat untuk dunia. BJ Habibie mendapat penghargaan tinggi 
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atas karyanya. John Mc Echols terkenal di Indonesia karena kemampuannya 
menyusun kamus bahasa Inggris–Indonesia. Beliau ini juga tidak menguasai 
banyak bidang ilmu, tetapi keahliannya sangat bermanfaat. Echols mendapat 
bayaran yang tinggi atas karyanya. 

Dalam bidang olahraga, Christiano Ronaldo (CR7) terkenal sebagai pemain 
terbaik dunia. Keahliannya memasukkan bola ke gawang lawan. CR7 ini 
mungkin kurang terampil kalau menjadi penjaga gawang (keeper), apalagi 
kalau diminta menjadi ahli pesawat atau ahli bahasa. Namun keterampilannya 
sangat bermanfaat bagi dunia persepakbolaan. CR7 mendapat apresiasi tinggi 
karena prestasinya. 

Kita membutuhkan orang yang generalis (multidisipliner) agar pengetahuan 
berkembang, saling terkait dan terikat sehingga berguna bagi kehidupan 
manusia. Namun, kita juga butuh spesialis (monodisipliner) agar bidang ilmu 
tertentu semakin dikuasai mendalam dan bermanfaat untuk kepentingan 
manusia pula. Generalis dan spesialis ada pada diri siswa kita. Tugas kita 
adalah memaksimalkan potensi siswa agar berkembang optimal dan kemudian 
mereka dapat menemukan keahlian mereka masing-masing sejak dini. 

Dalam ilmu lingkungan, suatu ekosistem akan stabil dan kokoh apabila 
terjadi keanekaragaman (diversity). Demikian pula dalam pendidikan, perlu 
mendorong siswa berprestasi dalam berbagai bidangnya masing-masing. 
Tidak cukup hanya berprestasi di bidang pelajaran saja. Kita tetap perlu 
seimbang, memiliki sisi spiritual yang bermakna, hubungan sosial yang 
harmonis, kesehatan fisik yang bugar, rasa seni yang apresiatif, dan intelektual 
yang terus diasah.

Peran Guru
Kita tentu berharap semua siswa unggul matematika. Namun, kita jangan 
memaksakan semua siswa harus hebat dalam bidang matematika saja. Berilah 
ruang prestasi kepada siswa yang memiliki potensi dalam bidang bahasa, 
ekonomi, sains, sejarah, sosial, dan lainnya. Predikat juara jangan hanya 
diberikan kepada siswa yang mampu mengumpulkan total skor tertinggi 
untuk semua pelajaran. Berilah juga penghargaan (apresiasi) kepada siswa yang 
berbakat dalam bidang ilmu tertentu, meskipun tidak unggul dalam bidang 
lainnya. Prestasi ini bisa dalam tingkat kelas, sekolah, ataupun wilayah. 
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Kita harus meyakini bahwa setiap siswa punya potensi juara. Tertanam 
keyakinan dalam hati kecil kita bahwa semua siswa adalah juara. Bila ada 
siswa yang tidak juara itu bukan karena siswa yang tidak juara, tetapi karena 
sang guru belum menemukan cara membangunkan juara dalam diri siswa. 

Siswa kita adalah duta masa depan. Untuk melejitkan prestasi siswa, kita harus 
berusaha melihat visi masa depan, kemudian menariknya ke masa kini. Tugas 
kita adalah membekali anak-anak dengan modal sebaik-baiknya agar mereka 
berhasil melejitkan diri di masanya. Semoga!



UN: UJIAN BAGI GURU

Ujian nasional (UN) sejak ditetapkan sebagai kebijakan pendidikan, menjadi 
sorotan pakar dan praktisi pendidikan. UN menuai pro-kontra. Namun 
kebijakan UN tetap dijalankan. Kebijakan ini telah berhasil meningkatkan 
standar kelulusan nasional dari 4,0 pada awal ditetapkan menjadi 5,5 tahun 
ini. Di sisi lain, kebijakan ini juga menelan ‘korban’ beberapa siswa yang 
tidak lulus UN, hingga isu oknum yang melakukan kecurangan dalam UN. 
Tulisan ini bukan menyorot pro-kontra UN, tetapi mencoba memahami 
beban psikologis siswa dan guru menghadapi UN.

Ujian nasional akan dimulai pada 15 Maret 2013. Semua pihak terkait 
memusatkan perhatian pada event tahunan ini. Siswa kelas 3 mengalami 
kecemasan (anxiety), baik yang meraih rangking tinggi di kelasnya, terlebih 
lagi yang memang nilainya rendah selama ini. Siswa menghadapinya dengan 
cara yang beragam. Ada yang cemas hingga pingsan sebelum mengikuti 
UN, ada yang melakukan doa istigosah dipimpin tokoh spiritual, ada yang 
lebih giat belajar, ada pula yang sibuk mencari informasi soal ataupun kunci 
jawaban alternatif dari puluhan paket soal. 

Namun yang paling sibuk menjelang hingga selesai UN adalah guru. Hasil 
ujian siswa merupakan ukuran keberhasilan siswa dalam belajar. Ukuran ini 
sesungguhnya adalah indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran 
terutama aspek kognitif (pengetahuan). Selama 3 tahun di sekolah, gurulah 
yang paling berperan dan sekaligus bertanggung jawab terhadap proses belajar 
siswa. Beban psikologis ini akan menjadi berat ketika ada siswanya ada yang 
tidak lulus.
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Paradoks guru
Dalam menyikapi kesuksesan siswa, guru mendapat perlakuan yang tidak fair. 
Apabila siswa berhasil lulus dengan nilai yang baik, masyarakat menganggap 
itu adalah keberhasilan siswa, karena anaknya memang cerdas, biasanya diikuti 
dengan komentar bahwa siswa ini memang berasal dari keluarga pintar. Pada 
situasi ini, peran guru sering terlupakan. 

Lain lagi kalau ada siswa yang tidak lulus? Maka hampir semua pihak sepakat 
bahwa ini adalah kegagalan sekolah, kegagalan guru. Biasanya orang tua protes 
dan menyalahkan sekolah atas kegagalan anaknya. Menyesali guru karena 
tidak berhasil mencerdaskan anaknya. Ini fenomena yang sering terjadi di 
masyarakat kita. 

Fenomena inilah yang akhirnya menimbulkan efek bola salju (snowball effect). 
Meluas dan berdampak terhadap semua pihak terkait. ‘Tersangka’ utamanya 
guru. Inilah paradoks guru, selalu di posisi salah, selalu serba salah. 

Guru Sejati vs Guru Baik
Guru adalah pendidik profesional. Profesi guru adalah mulia, panggilan 
jiwa. Peran guru sangat penting dalam pembangunan bangsa. Menjadi guru 
itu baik. Dalam kaitan dengan topik kita, penulis membagi kelompok guru 
berdasarkan profesi dan sikapnya menghadapi UN.

Guru tipe 1, Guru Sejati. Guru yang berusaha mendidik dan merancang 
proses pembelajaran agar potensi diri siswanya lebih optimal dan sukses di 
masa depan. Guru ini senantiasa mengembangkan berbagai pendekatan, 
metode, strategi, dan model pembelajaran demi keberhasilan siswanya. Guru 
yang memberi semangat kepada siswanya, menasihati dengan kalimat yang 
positif agar siswanya siap menghadapi ujian. Guru ini juga melarang siswanya 
nyontek dan berbuat curang dalam ujian. Tipe guru seperti ini yakin akan 
kemampuan siswanya karena telah memberikan yang terbaik bagi siswanya. 
Siswa siap menghadapi ujian jenis apa pun. Guru ini pahlawan, pahlawan 
tanpa tanda jasa.

Guru tipe 2, Guru Baik. Guru yang menjalankan tugas mengajar hanya 
sebatas menjalankan kewajiban sebagai pegawai. Menjelang ujian, guru ini 
tiba-tiba menanggung beban tanggung jawab atas kelulusan siswanya. Timbul 
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keinginan untuk membantu siswanya secara instan. Kemudian kasak-kusuk 
mencari cara terbaik dan efektif agar siswanya lulus ujian. Guru ini tidak 
percaya pada kemampuan siswanya yang telah diajar selama tiga tahun atau 
lebih tepatnya tidak percaya pada proses belajar yang telah dilakukan pada 
siswanya. Inilah guru yang kadang menggunakan segala cara agar siswanya 
lulus UN. Guru ini juga menjadi pahlawan di mata siswanya, tetapi pahlawan 
kesiangan.

Sebelum UN, mungkin sulit menemukan guru tipe 1 ataupun tipe 2. Namun 
menghadapi UN, sosok kepribadian guru akan terlihat. Beban psikologis, 
tekanan dari kepala sekolah, dan tanggung jawab sosial memaksa guru harus 
berada pada posisi ekstrem 1 atau ekstrem 2. UN menjadi alat ujian karakter 
guru. Menjadi guru sejati yang membangun karakter anak bangsa atau 
menjadi guru baik hati yang justru berpotensi merusak karakter anak didik. 
Menjadi guru memang perlu komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa, 
bukan sekadar kebaikan hati ‘menolong’ karena situasi.

Hakikat Ujian
Dulu ujian disebut ‘ulangan’. Kalau tidak lulus, boleh mengulang. Dengan 
demikian, ujian bukan menentukan kelulusan siswa, tetapi momentum untuk 
belajar lebih giat agar mencapai prestasi yang lebih tinggi. Idealnya, setiap 
langkah evaluasi hendaknya didasarkan pada prinsip untuk mencapai 
sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, dengan demikian, setiap evaluasi 
adalah upaya untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. 

Ujian adalah metode evaluasi proses. Evaluasi proses pembelajaran memiliki 
dua tujuan pokok yaitu pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
pendekatan, metode, model, dan strategi yang diterapkan guru selama ini 
dalam proses pembelajaran. Apabila hasilnya mencapai standar ideal, dapat 
dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya. Apabila tidak mencapai, 
menjadi bahan bagi guru untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Kedua, 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menyerap pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap selama proses pembelajaran. Hasil ujian ini seharusnya 
menjadi informasi bagi diri siswa tentang potensi dirinya dan prestasi yang 
mampu dicapainya agar menjadi motivasi belajar bagi siswa tersebut di masa 
depan. 
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Diharapkan UN menjadi momentum bagi guru dan sekaligus motivasi bagi 
siswa kelas 1 dan 2. Apabila UN tahun ini berjalan sesuai konsep ujian nasional, 
siswa kelas 1 dan 2 akan termotivasi untuk belajar. Guru tentu akan bekerja 
keras mengembangkan diri dan menerapkan berbagai model pembelajaran 
yang efektif guna kesuksesan anak didiknya di masa depan. Kepala sekolah 
tentu berpikir keras mengembangkan konsep pengelolaan sekolah yang 
unggul dan berkarakter. Orang tua juga akan membantu dan menjadi mitra 
sekolah dalam mendidik dan memberlajarkan anaknya. Pada akhirnya semua 
berjalan pada koridor yang ideal. Everybody is happy. Ever after!

Semoga sukses!



MENATA RUANG





HARAPAN BARU KOTA PALOPO

Banyak kalangan menilai Kota Palopo sudah berkembang. Sudah jauh lebih 
maju dibandingkan dengan 10 tahun lampau. Kemajuan yang dicapai relatif 
lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya. Bahkan melampaui 
kemajuan kota lainnya yang lebih dahulu menyandang status yang sama, kota 
administratif. Kemajuan yang dimaksud adalah capaian pembangunan fisik 
kota dan pergerakan ekonomi wilayah yang tumbuh signifikan. Suatu prestasi 
yang patut diapresiasi oleh kita semua. Namun, apakah capaian ini sudah 
sesuai harapan kita? 

Prioritas Pembangunan
Diskusi tentang percepatan pembangunan daerah sudah sangat sering 
dilakukan. Namun, diskusi yang berkali-kali itu belum juga menunjukkan 
hasil yang diharapkan. Percepatan pembangunan daerah justru belum sesuai 
harapan. Kemajuan yang dicapai belum sebanding dengan capaian wilayah di 
negara lain. 

Sebagai ilustrasi, mari kita bandingkan beberapa kota di dunia dan di negeri 
kita. Dulu, Kota Singapura hampir se-kualitas Kota Surabaya. Namun, 
dengan konsep dan kepemimpinan yang tepat untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakatnya, hanya butuh 25 tahun untuk Singapura tumbuh pesat 
menjadi kota yang sangat maju. 

Dulu, Kota Shenzhen di Provinsi Guangdong, China mungkin hanya setaraf 
Kota Makassar. Namun, dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk Shenzhen 
berubah menjadi kota yang maju hanya dalam kurun waktu 10 tahun.

Batam dibangun dengan investasi yang tinggi sejak tahun 1970-an, namun 
hingga kini belum menampakkan tanda-tanda kemajuan yang patut 
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dibanggakan. Pare-Pare yang dibangun sejak lama mendapat status Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), namun hingga kini masih 
begitu-begitu saja. 

Mengapa kota di negeri orang lebih cepat tumbuh berkembang dibandingkan 
dengan kota di negeri kita? Jawabannya sederhana karena yang diprioritaskan 
dalam pembangunan di negeri orang adalah kualitas sumber daya manusia, 
sedangkan di negeri kita yang dibangun adalah ekonomi dan infrastruktur 
pendukungnya. 

Hal ini sejalan dengan konsep bahwa peningkatan kemampuan ekonomi 
dapat dicapai melalui ekonomi berbasis sumber daya alam (factor driven), 
ekonomi berbasis industri (instrument driven), dan ekonomi berbasis inovasi 
(innovation driven). Singkatnya bahwa untuk meningkatkan produktivitas 
dan kesejahteraan masyarakat diperlukan sumber daya manusia dan teknologi. 
Jadi yang dibangun pertama adalah jiwanya, lalu raganya (Indonesia Raya).

Strategi Percepatan Pembangunan
Membangun kota bisa dimulai dengan menduplikasi strategi yang ditempuh 
India yaitu membangun pusat riset dan pengembangan teknologi di Bangalore, 
semacam ‘saingan’ Silicon Valley di Amerika. Dari pusat riset inilah produk 
teknologi India menyebar ke seluruh dunia. Kunci utama strategi ini adalah 
menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia secara simultan sehingga 
tercipta sinergitas antara kemajuan teknologi dan kemampuan kreativitas serta 
inovasi sumber daya manusia. 

Langkah ini sesungguhnya telah digagas oleh BJ Habibie dengan membangun 
pusat industri pesawat terbang di Bandung. Industri ini bukan hanya 
memproduksi pesawat terbang, melainkan juga membangun kualitas sumber 
daya manusia yang lebih baik dalam bidang teknologi.

Strategi lain bisa pula dengan cara yang ditempuh Finlandia, yaitu 
mendorong masyarakatnya untuk kreatif dan mandiri sehingga kehidupan 
ekonomi masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Hasil 
survei tahun 2012, Finlandia menempati urutan kedua sebagai negara yang 
masyarakatnya paling bahagia di dunia. Finlandia juga menjadi model 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat terbaik di dunia. Produsen handphone 
merek Nokia ini juga memiliki pabrik biogas terbesar di dunia tahun 2013. 
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Finlandia dibangun oleh masyarakat bersama pengusaha, pemerintah hanya 
mengatur dan menyediakan infrastruktur pendukungnya. 

Kedua strategi ini terbukti efektif mendorong akselerasi pembangunan 
wilayah. Komitmen pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan 
pembangunan. Komitmen ini berupa konsistensi dalam menerapkan 
perencanaan pembangunan yang disepakati bersama seluruh stakeholder. 
Perencanaan yang disusun rapi dan matang melalui kajian akademik yang 
menjangkau masa depan. 

Mulai dari Sumber Daya Manusia
Data yang tersaji di Palopo, terjadi pergeseran sektor unggulan dari sektor 
pertanian di tahun 2009 menjadi sektor jasa di tahun 2012. Perdagangan, 
hotel, dan restoran menjadi sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Kota 
Palopo (BPS Palopo 2013). Fakta ini seharusnya membuka mata dan hati kita 
untuk mengubah orientasi pembangunan sumber daya manusia dari pertanian 
ke industri dan jasa. Perubahan orientasi ini tidak berarti meninggalkan sektor 
pertanian, tetapi prioritas pengembangan sumber daya manusia sebaiknya 
lebih mengarah pada sektor industri dan jasa. 

Untuk membangun sumber daya manusia ini, tidak cukup hanya mengandalkan 
peran lembaga pendidikan formal. Pemerintah perlu membangun pusat 
riset dan pengembangan industri dan jasa bermuatan lokal, berdaya saing 
global dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Proses ini melibatkan 
pengusaha dan perguruan tinggi. Individu dan masyarakat berperan mengisi 
dengan karya inovasi dan kreativitas. 

Masyarakat akan menyibukkan diri mencari dan menemukan produk industri 
dan jasa yang unggul. Masyarakat bangga apabila karyanya diterima oleh orang 
lain, baik yang tidak bernilai ekonomi maupun yang bernilai ekonomi tinggi. 
Perusahaan akan mendukung pengembangannya, pemerintah mengatur agar 
berkelanjutan. Jika ini terwujud, kitalah yang menjadi inovator, inventor, dan 
developer. Kita tidak butuh lagi studi banding, tetapi kita yang menjadi tujuan 
studi banding dari negara atau wilayah lain.

Dalam membangun SDM ini, satu hal yang tidak boleh terlupakan, karakter 
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME wajib ditanamkan sejak dini 
kepada generasi sekarang sebagai generasi penerus bangsa. Demikian pula 
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dengan moral dan etika, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai budaya bangsa 
perlu diberikan kepada generasi kita agar nilai luhur bangsa Indonesia dan 
budaya lokal tidak luntur oleh zaman. Kita butuh orang cerdas dan berkarakter 
untuk membangun masa depan negeri ini.



MENATA RUANG KOTA YANG 
HUMANIS

Apabila kita ditanya, Apakah merasa nyaman tinggal di kota ini? Tentu jawaban 
kita masing-masing akan beragam. Jawaban yang beragam muncul karena 
standar ‘nyaman’ setiap orang berbeda. Perbedaan ini karena perbedaan 
pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan keadaan lingkungan yang pernah 
kita tempati. Begitu pula bila yang ditanya orang-orang dari kota lain. Tentu 
saja jawabannya akan lain. Nyamannya suatu kota dapat diketahui dari 
tersedianya ruang untuk kegiatan ekonomi, keterhubungan antar kawasan 
yang mudah terjangkau, orang-orangnya yang ramah dan peduli sesama, 
lingkungan yang asri dan indah dipandang mata, serta menciptakan suasana 
santai bersama keluarga. Bisa juga akan jauh berbeda kalau pertanyaan ini 
diajukan sebelum dan sesudah rusuh. Setuju? 

Kenyaman suatu kota lebih sering dikonotasikan dengan tingkat keamanan. 
Mengapa? Karena rasa aman tentu saja menempati urutan teratas dalam 
menikmati suatu kota. Selanjutnya adalah keindahan, lalu kenyamanan. 
Dalam kenyataannya, ketiga hal ini sesungguhnya saling terkait dan terikat 
satu dengan lainnya. Aman (safely), indah (beauty), dan nyaman (comfort). 
Perlu ditambahkan satu kata: lestari (sustainable). 

Kota Hijau
Mewujudkan kota yang nyaman membutuhkan konsep yang terpadu dan 
berkelanjutan. Salah satu yang saat ini sedang trend adalah green city. Green 
city bukan berarti semua atap dan dinding dicat hijau, melainkan ruang 
publik dan alam yang ‘hijau’ oleh vegetasi. Berbagai kota besar di dunia, 
seperti New York, Manchester, Singapura, Beijing, Shanghai, dan Melbourne 
telah menerapkan konsep green cities dengan meningkatkan proporsi luasan 
RTH hingga mencapai lebih 20% dari total luas kota, demi kesehatan, 
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kenyamanan, dan kesegaran warga kotanya. Penerapan konsep tersebut secara 
konsisten dan didukung persepsi serta kerja sama semua stakeholder kota-kota 
tersebut, ternyata telah mampu memberi manfaat ekonomi sebagai akibat 
meningkatnya citra kota yang ramah lingkungan dan ruang visual yang indah 
sehingga memiliki ‘nilai jual’ tersendiri bagi pengembangan pariwisata.

Sementara di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, 
Medan, dan Bandung justru mengurangi luasan RTH dari 35% awal tahun 
1970-an menjadi kurang dari 10% terhadap luas kota secara keseluruhan. 
Hal tersebut akibat telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan, seperti 
pusat perbelanjaan dan sarana komersial, kawasan permukiman termasuk 
apartemen, ataupun infrastruktur jalan. 

Menata ruang kota sesungguhnya bukan hanya menghitung rasio RTH, 
melainkan lebih dari sekadar ruang terbuka, yakni ruang untuk amenity, ruang 
untuk berinteraksi, dan ruang untuk sosial termasuk lapangan olahraga. Tentu 
saja hal ini dibangun tanpa mengorbankan ruang utama yakni permukiman, 
budi daya, dan kawasan ekonomi.

Dalam penerapan standar luasan ruang publik, khususnya terkait dengan 
pelayanan fasilitas olahraga ‘outdoor’, rasio yang berlaku di Jepang adalah 
5 m2/penduduk, Inggris 7–11,5 m2/penduduk, Malaysia 2 m2/penduduk. 
Bandung mencapai 0,45 m2/penduduk, dan di Jakarta 0,55 m2/penduduk. 
Berapa dengan Palopo? Penulis belum memiliki datanya. Perhitungannya 
sedikit lebih rumit karena beberapa kawasan di kota ini adalah gunung yang 
statusnya hutan lindung. 

Dalam konsep kota di Jawa, selalu ada balaikota, alun-alun, taman kota, 
dan tempat ibadah. Bangunan ini umumnya terkoneksi dalam suatu 
kawasan tertentu dan tertata baik. Di Kota Palopo, ada kantor walikota 
dengan Lapangan Pancasila yang dikelilingi oleh gedung perkantoran 
dan kompleks permukiman. Lapangan ini sering berfungsi ganda, sebagai 
tempat upacara, olahraga, dan rekreasi. Kawasan ini tidak memungkinkan 
lagi untuk berkembangan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dengan 
suasana santai. Ketika kawasan ini berkembang, kompleks permukiman akan 
berubah fungsi menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Perubahan fungsi ini 
berlangsung secara cepat, namun tanpa sempat disadari. Dampaknya adalah 
kesemrawutan dan kemacetan. Jalan yang mulanya diperuntukkan untuk jalan 
perumahan berubah menjadi jalan angkutan umum. Tentu kita tidak ingin 
ini terjadi kan?
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Tantangan Menata Kota 
Menata ruang suatu perkotaan memang bukan hal yang mudah. Berbagai 
masalah dan tantangan akan dihadapi mulai dari proses perencanaan 
hingga penerapannya. Meningkatnya aglomerasi perkotaan mendorong 
pemanfaatan ruang di kota mengalami tekanan yang tinggi. Infrastruktur 
sosial yang merupakan kebutuhan masyarakat membutuhkan alokasi ruang 
yang memadai. Ruang untuk fungsi lingkungan seperti penyerapan air, 
udara bersih, dan ruang terbuka hijau juga menjadi kebutuhan yang perlu 
diperhatikan dalam penataan ruang perkotaaan. Pencapaian target 30% 
RTH menjadi tantangan yang cukup berat. Penyiapan fasilitas perekonomian 
(perdagangan dan jasa) memerlukan ruang yang memiliki nilai ekonomi. 
Kawasan perkotaan ini juga harus dioptimasikan sebagai penghasil ekonomi 
wilayah (engine of development) sehingga harus diintegrasikan dalam suatu 
sistem pengembangan wilayah yaitu disuplai oleh hinterland-nya.

Kondisi permukiman yang 85% merupakan permukiman yang digenerate 
oleh masyarakat yang menyebar, bertumbuh yang sering kali tanpa kontrol 
mengikuti selera pasar. Hal ini menyebabkan kondisi sprawl, tidak efisien dalam 
penyediaan prasarana, serta menurunnya kualitas permukiman. Dampaknya 
antara lain kemacetan, banyaknya kawasan kumuh, bencana alam banjir 
dan longsor menimpa kawasan permukiman, serta semakin hilangnya ruang 
publik dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan 
masyarakat. 

Proses penataan ruang sering kali dihadapkan pada persoalan tuntutan 
pembangunan (investasi) yang segera diminta oleh pasar. Namun, rencana tata 
ruang dengan skala kartografis yang kecil tersebut belum bisa menjawabnya 
segera. Kesempatan ini akan hilang bila harus menunggu urutan rencana 
dengan skala kartografis yang lebih besar dan terinci dan kajian-kajian lainnya 
yang akan disusun oleh pemerintah daerah yang biasanya perlu waktu lama. 
Di lain pihak, pemberian izin yang tergesa-gesa tanpa pertimbangan kaidah 
pembangunan berkelanjutan sering kali juga membawa bencana kerusakan 
lingkungan yang sulit diatasi, mahal, dan tidak ekonomis.

Ruang Publik
Kalau di Jakarta kita ditanya, mau jalan-jalan ke mana selain ke mall? 
Alternatifnya ada Monas, Ragunan, dan Ancol. Kalau di Bandung ada Dago, 
Lembang, dan Gedung Sate. Kalau di Bogor ada Taman Safari, Kebun Raya 
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Bogor, dan kawasan Puncak. Kalau di Palopo ada Lingkarluar, Latuppa, 
dan Labombo? Memang tidak fair membandingkan kota Palopo saat ini 
dengan ibu kota negara, provinsi, dan kota yang di dalamnya terdapat istana 
negara tersebut. Namun kita perlu mempersiapkan kota kita menuju ke sana. 
Mengapa? Kita bisa menyaksikan Pelabuhan Palopo saat ini. Sesungguhnya 
tidak ada pemandangan khas ataupun atraksi wisata yang dapat dinikmati. 
Namun begitu ramai dikunjungi masyarakatnya pagi, siang, sore, hingga 
malam. Hanya untuk sekadar duduk, santai, bercengkrama, dan berfoto ria. 
Ini tanda bahwa masyarakat butuh ruang untuk itu dan belum tersedia ruang 
yang layak di kota ini sehingga pelabuhan pun jadi sasaran.

Ruang publik yang layak mensyaratkan alokasi ruang yang memadai untuk 
interaksi sosial dengan pemandangan yang indah dan udara yang sehat. Secara 
sederhana, alokasi ruang diatur oleh dinas tata ruang. Pemandangan yang 
indah diatur oleh dinas pertamanan. Udara yang sehat, diatur oleh dinas 
perhubungan. Mengapa perhubungan? Karena faktor yang paling merusak 
kualitas udara di perkotaan adalah emisi kendaraan.

Pihak swasta dapat berperan dalam membantu pembangunan sarana dan 
prasarana pendukung seperti penanaman pohon, taman, dan fasilitas sosial 
lainnya. Masyarakat berkewajiban memelihara dan melestarikannya. Mengapa 
masyarakat WAJIB? Karena penikmat utama ruang publik adalah masyarakat. 
Untuk mengawasi kualitas udara dapat menggunakan teknologi canggih 
yang dapat memantau kualitas udara sesuai baku mutu. Namun dapat pula 
dengan mengamati indikator alami. Salah satu indikator kualitas udara adalah 
serangga. Alam menyediakan metode sederhana untuk mengukur kualitas 
udara di lingkungan kita. Jika masih menemukan banyak capung beterbangan 
di sekitar rumah kita artinya udara masih bersih. Serangga yang paling sensitif 
terhadap kualitas udara adalah lebah. Jika udara tercemar, tidak akan ada 
lebah yang datang. Bukan cuma petani lebah madu saja yang rugi, melainkan 
kita manusia yang akan menderita lebih banyak kerugian karena banyaknya 
penyakit yang timbul akibat udara yang tercemar. 

Ayo, mari kita bangun kota yang humanis!



DIMENSI PEMBANGUNAN 
KOTA

Kota Palopo berdiri sejak 2 Juli 2002. Kota Palopo seluas Negara Maladewa 
atau sepertiga luas Singapura. Penduduknya mencapai seperlima penduduk 
Negara Bahrain atau sepersepuluh dari penduduk Kota Makassar. Berada 
di lintasan trans-Sulawesi menjadikan kota ini sangat strategis sebagai kota 
perdagangan dan jasa. Palopo memiliki slogan kota idaman (indah, damai, 
aman, dan nyaman). 

Berbagai predikat yang disandang antara lain sebagai Kota Sehat, peraih 
Piala Adipura, Pelayanan Adminsitrasi Terbaik, peraih ICT Pura Kategori 
Utama. Kota Palopo juga merupakan kota di Sulawesi Selatan yang memiliki 
perguruan tinggi terbanyak kedua setelah Kota Makassar. Namun juga sering 
diberitakan karena peristiwa banjir dan longsor serta menjadi perhatian 
nasional akibat kerusuhan pasca-pemilukada. 

Pasangan walikota terpilih memiliki tantangan membangun Kota Palopo lebih 
maju dan lebih baik. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development), ada tiga pilar yang perlu dibangun simultan dan berkelanjutan 
yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pilar Ekologi
Secara geografis, wilayah Palopo terdiri atas pesisir, teresterial, dan pegunungan. 
Karakteristik ini rawan bencana banjir, longsor, dan intrusi air laut. Untuk 
itu, perlu pengelolaan wilayah terpadu agar pembangunan tidak tergerus oleh 
bencana alam. 

Salah satu konsep pembangunan yang akan diimplementasikan di Kota 
Palopo oleh walikota terpilih adalah pembangunan kawasan hijau (green area) 
di sekitar pesisir. Kawasan ini memiliki fungsi sosial sebagai ruang amenity, 
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memiliki fungsi ekologis sebagai daerah serapan air untuk mencegah banjir 
dan perlindungan bagi biota air, serta fungsi ekonomi sebagai kawasan wisata. 
Kawasan ini akan menjadi ikon baru Kota Palopo dan akan menjadi kawasan 
percontohan pengelolaan ekosistem pesisir secara terpadu (integrated coastal 
zone management). Kawasan ini memadukan konsep ruang terbuka hijau 
(RTH) yang berisi vegetasi berpohon dan ruang terbuka biru (RTB) yang 
menampung air. Komitmen walikota terpilih terhadap implementasi gagasan 
ini perlu kita dukung bersama.

Pilar Ekonomi
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai penunjang pembangunan 
sumber daya manusia di Kota Palopo dibutuhkan pembangunan infrastruktur 
yang memadai. Kota Palopo membutuhkan 3 infrastuktur vital dan 2 
infrastruktur pendukung. Infrastruktur vital yaitu jalan, bandar udara, dan 
pelabuhan. Jalan yang diperlukan adalah akses lintas provinsi yang dapat dilalui 
moda transportasi darat berkapasitas tinggi sehingga tidak mengganggu arus 
lalu lintas dalam kota. Rencana jalan ini sudah ada sehingga memudahkan 
pembangunannya. Tentu saja akses transportasi dalam kota terpelihara dan 
lebih baik. 

Bandar udara akan mendorong percepatan pembangunan sumber daya 
manusia melalui peredaran orang dari berbagai kota di Indonesia dan dunia, 
dari dan ke Palopo. Meskipun bandara berada di wilayah Kabupaten Luwu, 
namun Palopo memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi terhadap 
fasilitas ini terutama untuk mendorong sektor industri dan jasa yang telah 
menjadi sektor unggulan Kota Palopo. Pelabuhan dapat berperan sebagai 
pintu masuk-keluar produk inovasi dan karya kreatif masyarakat dan industri 
dengan biaya yang relatif murah dan bersaing. 

Sarana pendukung lainnya yang diperlukan adalah energi listrik dan 
telekomunikasi. Kedua sumber daya teknologi ini sangat dibutuhkan di Kota 
Palopo untuk membuka keterisolasian dari perkembangan teknologi dan 
inovasi produk teknologi tinggi. Pemerintah kota cukup membuka diri untuk 
investasi di kedua bidang ini dengan tata pemerintahan yang baik, jaminan 
keamanan dan keberlanjutan usaha, serta sistem administrasi yang transparan 
dan akuntabel. Untuk mewujudkan ini, kapasitas pasangan walikota terpilih 
untuk membangun jaringan kerja sama provinsi dan pusat menjadi tumpuan 
harapan bersama masyarakat Palopo. 
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Pilar Sosial
Strategi utama pembangunan pilar sosial adalah melalui pendidikan, 
baik formal maupun informal. Strategi ini melalui peningkatan akses dan 
jangkauan. Untuk mempercepat pencapaian strategi ini, pemerintah kota 
perlu memfasilitasi penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan 
pendidikan seperti sarana transportasi massal yang murah, sarana permukiman 
yang terjangkau, serta sarana untuk aktivitas olahraga, seni, dan budaya. 
Langkah selanjutnya memberdayakan masyarakat untuk berkarya, berkreasi,  
dan berinovasi yang bermuara pada peningkatan produktivitas. 

Dalam aspek kelembagaan, sangat perlu mempertimbangkan efisiensi 
dan efektivitas. Semakin banyak lembaga yang dibuat akan semakin besar 
biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan fasilitasnya. Di beberapa daerah 
di Indonesia, 60% APBD-nya tersedot untuk belanja pegawai. Hal ini 
mengakibatkan anggaran untuk pembangunan menjadi sangat sedikit. 
Akibatnya, program pembangunan yang menyentuh langsung ke masyarakat, 
lebih kecil lagi. Pasangan walikota terpilih tentu memiliki kewenangan yang 
besar untuk menata kelembagaan pemerintahan Kota Palopo yang lebih baik 
untuk kesejahteraan rakyat tanpa intervensi pihak-pihak yang berkepentingan 
baik pribadi maupun politik.

Hal berikutnya yang menjadi pemerintah adalah menyediakan anggaran 
yang memadai. Walikota harus dapat meyakinkan pemerintah pusat dan 
dunia usaha untuk menempatkan investasinya di Kota Palopo. Ada dua 
hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah memberikan anggaran 
pembangunan. Pertama, kondisi ekonomi wilayah yang menjanjikan return 
of investment tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Ini berarti bahwa ekonomi 
Kota Palopo harus maju dan membuktikan diri mampu memberikan return 
of investment yang tinggi. Kedua adalah perencanaan pembangunan kota yang 
menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan rakyat yang 
adil dan merata. Hal ini berarti bahwa dokumen perencanaan menjadi bekal 
utama dalam mengusulkan anggaran pembangunan. 

Pemimpin Baru, Harapan Baru
Pemimpin baru telah terpilih melalui proses yang demokratis. Kita berharap 
Walikota Palopo terpilih dapat membangun pilar-pilar pembangunan yang 
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selama ini belum tersentuh optimal. Kita berharap arah pembangunan yang 
lebih baik, bukan hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan 
membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk kesejahteraan 
masyarakat yang lebih maju. 

Kita tentu bangga bila memiliki gedung walikota baru yang megah, tetapi kita 
akan lebih bangga bila memiliki walikota dan wakil walikota yang menjadi 
teladan. Kita semua tentu senang bila melihat gedung sekolah dan rumah sakit 
yang megah beserta fasilitasnya yang canggih, tetapi kita lebih senang kalau 
memiliki masyarakat yang sehat, berkarakter, dan berbudaya. Pemimpin baru 
tentu membawa harapan baru. Harapan untuk Palopo yang lebih baik. Mari 
berharap!



MEMBANGUN INDUSTRI 
BERBASIS KOMODITAS

Sepanjang tahun 2013, Jepang menduduki peringkat tertinggi nilai investasi 
di Indonesia dengan US$4,7 miliar. Investasi Jepang terbesar di industri 
otomotif. Mengapa Toyota membangun industri di Indonesia? Teori lokasi 
menyatakan bahwa penentuan lokasi industri mempertimbangkan faktor 
aksesibilitas, jalur transportasi, aglomerasi, sewa lahan, sumber energi, tenaga 
kerja yang terampil, pasar, budaya masyarakat, dan kelembagaan pemerintah 
setempat. 

Investor tentu saja telah mempertimbangkan berbagai faktor lokasi, namun 
alasan yang paling dominan adalah karena akses pasar, ketersediaan bahan 
baku, dan tenaga kerja murah. Honda membangun pabrik sparepart di 
Cibinong karena mendekati pasar, bahan baku, dan tenaga kerja murah. 
Bridgestone membangun pabrik ban di Bogor karena mendekati bahan baku 
dan tenaga kerja murah. Asean Pulp and Paper membangun industri kertas di 
Karawang juga karena pertimbangan bahan baku dan tenaga kerja. 

Mari kita cermati industri gula di berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 
Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Semua pabrik gula dibangun di kabupaten 
penghasil bahan baku gula dan tebu. Pertimbangan PTPN tentu saja karena 
tersedia lahan yang sesuai untuk tanaman tebu dan petani. Hal yang sama 
untuk  pabrik gula di Bone dan Takalar, Sulawesi Selatan. Alasannya untuk 
mendekati bahan baku industri gula, lahan yang sesuai, dan tersedia tenaga 
kerja.

Apakah dengan hadirnya industri otomatis mendorong kesejahteraan 
masyarakat? Hal ini dapat dijawab dengan melihat karakteristik industri yang 
dibangun. Industri pada umumnya memiliki multiplier effect (efek pengganda) 
yang tinggi, baik penganda tenaga kerja mapun pengganda pendapatan. 
Namun terdapat industri yang backward linkage (penyedia bahan baku) dan 
forward linkage (pemakai hasil produksi)-nya rendah. 
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Pemilihan terhadap pembangunan industri yang tepat akan berdampak luas 
terhadap kesejahteraan (welfare) dan ekonomi wilayah. Dampak ekonomi 
lokal adanya industri di suatu wilayah antara lain peningkatan pendapatan, 
penyerapan tenaga kerja tinggi, industri lainnya yang terkait juga ikut 
berkembang baik penyedia bahan baku maupun pemakai hasil produksi, dan 
sektor jasa akan maju seperti transportasi, restoran, hotel, dan perdagangan. 

Pabrik kelapa sawit di Sumatera dibangun di lokasi kebun kelapa sawit. 
Ekonomi wilayah berkembang baik dari industri CPO maupun industri 
turunannya. Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat. Faktor ini menjadi 
salah satu kontributor pulau Sumatera memberi share ke product domestic bruto 
(PDB) sebesar 24%. Angka ini jauh di atas pulau Sulawesi yang hanya 5% per 
tahun. Di Tana Luwu ada kebun kelapa sawit, namun belum ada pabriknya. 
Tenaga kerja yang diserap hanya di sektor perkebunan dan transportasi saja. 
Kebun kelapa sawit memiliki multiplier effect (dampak pengganda) yang kecil, 
sedangkan industri kelapa sawit memiliki multiplier effect yang besar.

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI) pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan 
berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Ini karena 
Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang unik dan tiap kepulauan besarnya 
memiliki peran strategis masing-masing yang ke depannya akan menjadi pilar 
utama untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025.

Koridor ekonomi Sulawesi mempunyai tema sentra produksi dan pengolahan 
hasil bumi, tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Wilayah Tana 
Luwu jelas sebagai penghasil tambang, kakao, kelapa sawit, rumput laut, 
sagu, dan banyak lagi. Potensi lahannya luas dan subur, produktivitasnya 
tinggi, didukung pula tenaga kerja yang banyak. Komoditas ini juga 
menjadi unggulan nasional, permintaan tinggi, pasar tersedia, dan return of 
investment yang tinggi. Secara teori, pembangunan wilayah dilakukan dengan 
mengembangkan komoditas unggulan dan membangun industri mulai dari 
hulu hingga hilir. Dengan demikian, seharusnya pemerintah dan pengusaha 
fokus untuk membangun industri berbasis komoditas unggulan yaitu 
tambang, kakao, kelapa sawit, rumput laut, dan sagu.

Efek pengganda pendapatan dan tenaga kerja dari pembangunan industri 
berbasis komoditas unggulan sangat tinggi. Mulai dari penyerapan tenaga 
kerja, satu industri menyerap ratusan tenaga kerja. Sektor jasa dan perdagangan 
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ikut tumbuh. Transportasi dan komunikasi bertambah. Sektor pendukung 
lainnya juga ikut terdorong maju. Pendapatan meningkat secara psikologis 
akan meningkatkan semangat usaha tani. Wilayah akan berkembang terarah 
dengan kepastian usaha dan jaminan investasi. Terjadilah yang disebut sebagai 
trickle down effect. 

Tulisan ini bukan bermaksud mengungkit polemik mengenai penempatan 
pabrik tertentu yang sudah ada. Pemerintah tentu memiliki berbagai 
pertimbangan rasional dalam memilih lokasi pabrik. Sebagai warga negara yang 
baik, patut kita syukuri pabrik yang ada dan kita dukung agar berkembang 
dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

Tugas kita bersama adalah mencari jalan terbaik agar dapat terbangun 
industri yang berbasis komoditas unggulan wilayah. Industri ini bisa melalui 
investasi pemerintah, bisa investasi swasta murni, bisa pula dengan pola public 
private partnership (PPP). Langkah pertama bisa dimulai dengan menyusun 
masterplan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan. Menentukan 
komoditas unggulan dapat dilakukan dengan analisis sederhana seperti 
input-output (LQ dan shift-share) atau dengan yang kompleks menggunakan 
Analisis Sistem Dinamik. Masterplan disusun secara partisipatif melibatkan 
semua stakeholder dan shareholder. Dokumen inilah yang menjadi acuan 
pembangunan industri di daerah. Dengan semangat yang baru, kita bersama 
bisa wujudkan kemajuan daerah demi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan 
bangsa Indonesia. Percayalah!





MEMBANGUN PELABUHAN 
YANG MENGUNTUNGKAN

Banyak kota di dunia dibangun dari kawasan pantai. Di antara kota pantai 
tersebut, ada yang berkembang pesat karena dibangun sebagai kota pelabuhan 
seperti Singapura, Shanghai, Yokohama, Rotterdam, dan lainnya. Hal ini 
didukung oleh kontribusi moda transportasi laut terhadap total komoditas 
perdagangan dunia sebesar 77%, sedangkan darat 16%, udara 0,3%, dan 
lainnya 6,7%. 

Itulah sebabnya negara-negara Asia Tenggara hingga Australia bersaing 
membangun pelabuhan bertaraf Internasional. Thailand, dengan konsep 
pembangunan Terusan Kra untuk memperpendek jarak tempuh kapal-kapal 
dari Eropa dan Afrika ke Asia. Malaysia menampilkan Tanjung Pelepas, 
Sabah dan Sarawak (Pelabuhan Bintulu), Filipina mengedepankan Davao 
dan General Santos, Subic dan Clark, serta Australia tampil dengan Darwin 
Port. Padahal Australia sudah punya Pelabuhan Internasional Adelaide, 
namun demi efisiensi dan demi kepentingan nasionalnya, Australia fokus 
mengedepankan Darwin.

Praktik mengelola pelabuhan di negara maju memang berbeda dengan yang 
kita lakukan. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus dilakukan untuk 
membangun pelabuhan yang maju. Pertama, transportasi laut memerlukan 
by design atau dirancang dan dilaksanakan. Tentunya diikuti dengan 
komitmen dan keberanian pemerintah. Kedua adalah tujuan dan objektivitas. 
Tujuan terkait dengan armada dan sistem pelabuhan yang kuat serta sistem 
transportasi nasional yang terintergasi baik. Jika hal tersebut dapat terlaksana, 
transportasi laut menjadi lebih murah dan memiliki daya saing penjualan di 
luar negeri. Ketiga adalah passanger flow dan cargo flow. Transportasi laut itu 
unggul dibanding transportasi lain. Keunggulannya, bisa mengangkut barang 
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dengan volume besar, dibandingkan dengan transportasi darat dan udara, lalu 
biaya pasti lebih murah, pemakaian BBM pasti murah, dan bisa lintas pulau, 
negara, dan benua.

Model Pengelolaan Pelabuhan
Pelabuhan Shanghai, China merupakan pelabuhan kontainer tersibuk 
di dunia. Pelabuhan ini menangani 29,05 juta peti kemas ukuran 20 kaki  
(twenty foot equivalent units/TEU) pada tahun 2010 meningkat terus hingga 
pada tahun 2012 menjadi tertinggi di dunia. Bagaimana pelabuhan ini bisa 
melampaui Pelabuhan Singapura? Pengelolaan pelabuhan ini diserahkan 
kepada Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. (SIPG), perusahaan 
publik yang sahamnya dimiliki Pemerintah Kota Shanghai sebesar 44,23%. 
Perusahaan ini mempekerjakan orang-orang terbaik dan berkomitmen kuat 
untuk memajukan Pelabuhan Shanghai. Hasilnya, saat ini Pelabuhan Shanghai 
sangat vital dalam transportasi di daerah Sungai Yangtze dan gerbang paling 
penting dalam perdagangan internasional. Melayani daerah sekitarnya dengan 
penduduknya yang padat, daerah industri yang kuat, dan sektor pertanian 
yang maju.

Pelabuhan Singapura tercatat sebagai pelabuhan terbesar kedua dunia setelah 
Pelabuhan Shanghai. Produktivitas dicapai berkat sempurnanya infrastruktur, 
suprastruktur, infrastruktur lunak, serta manajamen dengan visi dan komitmen 
yang kuat. Hal yang paling fundamental dari sempurnanya Pelabuhan 
Singapura adalah didudukkannya orang-orang terbaik negeri itu dalam 
Maritime and Port Authority of Singapore (MPA). Pelabuhan Singapura bisa 
tumbuh karena by design transportasi laut oleh Lee Kuan Yew.

Otoritas Pelabuhan Rotterdam Belanda juga mempekerjakan orang-orang 
terbaik. Luas Pelabuhan Rotterdam mencapai 10.500 hektare atau 10 kali 
lebih besar dari Tanjung Priok. Tidak heran jika di Rotterdam dapat dibangun 
klaster industri kimia, industri maritim, hingga industri agribisnis. 

Bagaimana dengan Indonesia? Pergerakan peti kemas di Tanjung Priok 
hanya 6,4 juta peti kemas ukuran 20 kaki (twenty foot equivalent units/TEU) 
dibandingkan dengan Pelabuhan Singapura yang menangani 31,6 juta TEU 
di tahun 2012. Dulu desain Pelabuhan Tanjung Priok pernah dibuat oleh 
Belanda, di mana industri dibangun tidak jauh dari pelabuhan. Namun, 
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orang kita kemudian membangun kawasan permukiman dan komersial di 
antara pelabuhan dan kawasan industri. Sekarang jadi semrawut. 

Di Sulawesi, ada dua pelabuhan utama yang menjadi andalan PT Pelindo 
yakni Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Bitung. Kedua pelabuhan ini 
dicanangkan menjadi international hub, namun hingga kini belum mampu 
mengambil alih peran Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebagai pintu 
gerbang keluar-masuknya barang dari Singapura dan negara lainnya. 

Strategi ke Depan
Dalam teori ekonomi, berlaku hukum supply induced demand. Siapkan 
infrastruktur maka permintaan akan muncul. Namun faktanya, tidak 
selamanya infrastruktur yang dibangun pemerintah dapat termanfaatkan 
dengan optimal dan mendorong munculnya permintaan. Diperlukan 
manajemen yang baik melibatkan praktisi dan profesional. Intinya, tidak 
cukup hanya membangun fisik, tetapi diperlukan pengelolaan yang baik. 

Membangun pelabuhan akan menghadapi berbagai tantangan. Pertama, 
kawasan pesisir telah terbangun menyebar (sprawl) tanpa arah dan perencanaan 
yang saksama. Kecenderungan perkembangannya ditentukan oleh pemilik 
lahan yang peruntukan lahan diserahkan pada mekanisme pasar. Hal ini tentu 
saja dapat menimbulkan banyak masalah tata guna lahan, masalah ekologi, 
dan masalah sosial. Kedua, biaya untuk membangun pelabuhan berkelas 
internasional itu sangat tinggi. Diperlukan sistem manajemen yang baik agar 
investor dapat berpartisipasi. Selain itu, perlu iklim investasi yang kondusif. 
Ketiga, kurang memadainya infrastruktur dan suprastruktur. Keluhan 
investor dalam pembangunan pelabuhan antara lain perizinan yang berbelit-
belit, perpajakan (pabean), dan miskinnya infrastruktur pendukung berbagai 
kegiatan investasi. 

Guna mengantisipasi hal tersebut, alangkah bijaknya jika kita melakukan 
praktik baik (best practises) dari negara lain yang sudah berhasil. Pertama, 
aturlah ruang yang memadai untuk pengembangan pelabuhan. Beri 
ruang untuk kawasan industri dan jasa perdagangan yang cukup. Kedua, 
tempatkanlah orang-orang terbaik untuk mengelola pelabuhan, kawasan 
pendukung, beserta fasilitasnya. 
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Satu lagi syarat untuk menjadi pelabuhan kelas dunia adalah penggunaan 
teknologi informasi yang minimal menghubungkan seluruh komunitas 
pelabuhan. Bangun teknologi informasi yang memadai agar akses seluruh 
komunitas pelabuhan lebih terjangkau, cepat, dan akurat. 

Marilah kita belajar pada pengelolaan pelabuhan yang sudah maju. 
Manajemen pelabuhan diserahkan kepada ahlinya, lalu pemerintah berperan 
dalam bentuk kepemilikan pengelolaan (saham) yang ideal dan berkelanjutan. 
Keterlibatan pemerintah terkait dengan pengawasan dan pengawalan kebijakan 
pengembangan pelabuhan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, kita akan 
menjadi kota pesisir yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Semoga!



MEMILIH PEMIMPIN YANG 
MEMBANGUN





PENDEKATAN PARTISIPATIF

Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-
metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian 
konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian 
yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian 
etnometodologis. Sebagai alternatif dimunculkan pendekatan partisipatif. 
Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat. Pendekatan ini 
menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara penentu kebijakan 
dan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat. 
Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk 
selanjutnya disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini 
adalah terjadinya perubahan sosial.

Pada level yang paling sederhana, pendekatan partisipatif menciptakan 
kesempatan kepada stakeholder yang memiliki kepentingan langsung pada 
suatu wilayah perencanaan untuk memberikan kontribusi informasi kepada 
perencana. Pada level yang lebih tinggi pendekatan partisipatif menekankan 
kekuatan pada stakeholder untuk memerhatikan proses perencanaan dan 
membuat keputusan. 

Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ada empat tahapan, yaitu 
(1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, 
(3) partisipasi dalam pemanfaataan, dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Keempat 
partisipasi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Partisipasi dalam 
pembuatan keputusan adalah partisipasi dengan memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya dalam 
menilai suatu rencana yang akan ditetapkan. Masyarakat diberi kesempatan 
untuk menimbang suatu keputusan yang akan diambil.
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Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah mengikutsertakan 
masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan rencana yang telah 
disepakati bersama. Pengikutsertaan masyarakat dalam bentuk kegiatan yang 
sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Hal ini akan semakin 
menumbuhkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilannya. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan 
adalah menggunakan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, 
ikut menikmati atau menggunakan sarana hasil pembangunan termasuk 
memelihara dan menjaganya. Partisipasi dalam mengevaluasi pembangunan 
adalah bentuk keikutsertaannya menilai serta mengawasi kegiatan 
pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

Dengan mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan 
kemandirian mengandung konsekuensi, suatu kegiatan sebaiknya merupakan 
perwujudan dari tanggapan masyarakat atas masalah-masalah yang cukup 
dimengerti masyarakat dan dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat diterima 
masyarakat tersebut. Melibatkan masyarakat secara aktif berarti memberikan 
tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat untuk merumuskan 
masalah-masalah mereka, memobilisir sumber-sumber setempat, dan 
mengembangkan kelompok organisasi setempat. Pemberian tanggung jawab 
ini tidak mudah sehingga dilakukan secara bertahap melalui suatu proses yang 
membutuhkan pengetahuan dan keterampilan sendiri.

Kunci Sukses Partisipasi
Pembangunan partisipatif penting untuk dapat mengetahui kebutuhan dan 
opini stakeholder terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan. 
Dalam kaitan ini terdapat empat elemen kunci menuju kesuksesan 
pembangunan partisipatif oleh stakeholder yaitu informasi, intermediasi, 
institusionalisasi, dan inisiatif.

Peran informasi sangat esensial sebagai wahana untuk memfasilitasi partisipasi. 
Tanpa informasi, stakeholder tidak dapat mengetahui apa, kapan, di mana, 
siapa, serta bagaimana berpartisipasi dalam proses perencanaan kebijakan 
dan implementasinya. Informasi yang baik dan tepat sasaran sering kali 
menjadi pionir bagi keberhasilan suatu program. Intermediasi berguna untuk 
memfasilitasi partisipasi sehingga di dalamnya membutuhkan individu atau 
organisasi guna memainkan fungsi intermediasi.
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Mekanisme partisipasi harus diinstitusionalisasi. Hak-hak dan proses partisipasi 
didefinisikan dalam pedoman teknis, regulasi, atau kebijakan pemerintah. 
Dalam taraf pelaksanaan misalnya dengan melakukan “forum lintas pelaku” 
sebagai bentuk dari institusionalisasi partisipasi stakeholder. Prinsip pokoknya 
adalah agar dapat memfasilitasi partisipasi stakeholder dalam perencanaan dan 
implementasi pembangunan maka dibutuhkan kesediaan di antara stakeholder 
untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan negosiasi.

Inisiatif stakeholder untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan sangat 
krusial kaitannya dengan proses pembangunan tersebut. Dalam hal ini 
pemerintah harus menyediakan dan memberdayakan stakeholder agar mampu 
menempatkan perannya dalam membuat inisiatif. Informasi mengenai 
kasus-kasus partisipasi yang sukses merupakan insentif bagi masyarakat untuk 
melakukan aksi yang serupa.

Keuntungan Partisipasi
Tiga keuntungan jika menggunakan proses partisipatif dalam pembangunan 
yakni (1) hasilnya bersifat alamiah dan tidak merupakan rekayasa, (2) 
masyarakat yang menjadi target pembangunan merasa lebih memiliki dan 
memberikan kontribusi secara signifikan guna kesuksesan pembagunan, serta 
(3) pemantauan kegiatan lebih mudah dilaksanakan dan lebih transparan. 

Keuntungan lain partisipasi adalah proses ini menjadi kunci transparansi dan 
akuntabilitas dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan. Di samping 
itu juga dapat mempromosikan efektivitas penggunaan sumber daya lokal dan 
menjadi aspek penting untuk mencapai kebijakan yang tepat. 

Sebagai penutup mari kita renungkan pesan bijak dari para negarawan. 
Jadilah warga negara yang memberi masukan dalam proses pembangunan 
untuk kebaikan bersama, jangan menjadi warga negara yang bisanya hanya 
mengkritik apa yang telah dilakukan pemerintah. Akhirnya, mari kita 
berpartisipasi dalam pembangunan agar hasil-hasil pembangunan dapat kita 
nikmati secara berkelanjutan.





KEDAULATAN RAKYAT DI 
PEMILU

Rakyat berdaulat hanya 1 hari, yaitu pada hari pemilu. Selanjutnya, tidak 
punya kedaulatan. Rakyat ada, tetapi tidak ada (Azra 2014). Selama 5 tahun 
rakyat menjadi angka-angka statistik, objek laporan kegiatan pembangunan. 
Rakyat tidak menjadi penentu pembangunan. 

Muhammad Hatta menyataka bahwa “menegakkan kedaulatan rakyat 
adalah mendidik rakyat supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek 
di belakang pemimpin-pemimpin. Supaya keinsyafan rakyat akan hak dan 
harga bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum, dan 
pemerintahan bertambah luas” (Hatta, Ra’jat 1933).

Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran, 
haruslah rakyat insaf akan hak dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia 
berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup 
dan bergaul. Pendeknya, cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun 
perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan 
mufakat (Hatta 1932). 

Berdasar paradigma inilah perlunya membangun jiwa dan raga rakyat. 
Membangun jiwa melalui pendidikan, khususnya pendidikan karakter. 
Membangun raga melalui ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi berbasis 
sumber daya lokal dengan asas kekeluargaan. 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya 
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah 
hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik 
secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, 
dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan 
budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas 
dan setara (wikipedia). 
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Demokrasi adalah lawan kata dari aristokrasi (kekuasaan berada di tangan 
elite). Pemerintahan demokrasi berbeda dengan pemerintahan monarki 
(kekuasaan dipegang oleh satu orang) dan oligarki (kekuasaan dipegang oleh 
sekelompok orang). 

Pada sistem demokrasi kita, hak rakyat untuk mengambil keputusan secara 
langsung terwujud pada pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota 
legislatif. Suara rakyat yang menentukan presiden dan kepala daerah. Rakyat 
pula yang memilih wakilnya yang duduk di legislatif. Suatu hak yang luar 
biasa istimewanya. Hak ini digunakan sekali dalam 5 tahun. Setelahnya, 
selama 5 tahun rakyat dituntut menunaikan kewajibannya. Selama itu pula, 
hak rakyat dipegang dan digunakan oleh wakil rakyat. 

Sebagai sebuah sistem pemerintahan, keberhasilan sistem demokrasi 
ditentukan oleh faktor input dan proses. Faktor input dalam sistem demokrasi 
di negara kita adalah peraturan perundang-undang, penyelengggara, partai 
politik, para kandidat, dan pemilih. Semua faktor input ini berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas proses demokrasi. Semakin berkualias input-nya, 
semakin terjamin proses demokrasinya.

Di sistem demokrasi, rakyat yang memilih pemimpin. Proses ini sesungguhnya 
adalah setiap rakyat menyerahkan haknya kepada pasangan calon untuk 
mengambil keputusan agar kehidupan rakyat tersebut lebih makmur dan 
sejahtera. Hak rakyat ini diserahkan untuk jangka waktu lima tahun. 

Proses penyerahan hak rakyat hanya dalam waktu kurang dari 1 menit di dalam 
bilik suara. Cukup dengan energi yang sederhana, mencoblos. Namun pilihan 
kita menentukan kualitas kehidupan kita dalam jangka panjang. Pemimpin 
pilihan kita akan menentukan kesejahteraan hidup kita, arah pembangunan 
daerah kita. Bahkan lebih jauh berpengaruh pada aspek sosial dan budaya 
seperti lapangan kerja, sekolah, fasilitas, ruang, dan sebagainya. 

Apabila kita salah memilih kepala daerah, kita akan menerima kesalahan itu 
dan menerima risiko dari kesalahan itu selama minimal 5 tahun, bahkan bisa 
sampai 10 hingga 20 tahun karena kepala daerah yang kita pilih bisa maju 
kembali periode berikutnya atau mengajukan pengganti yang sealiran dengan 
dirinya. 
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Kelompok Pemilih
Dalam konteks pemilihan, setiap orang memiliki pertimbangan tertentu 
menentukan pilihan. Ada pemilih cerdas (rational voter) yang menentukan 
pilihan mengutamakan pertimbangan rasional, analisis yang cermat, dan 
menjangkau masa depan. Pemilih ini bukan hanya memikirkan kepentingan 
dirinya, melainkan juga kepentingan daerahnya dan masyarakat. Mereka 
memilih bukan karena penampilan fisik seperti yang terpajang pada baliho 
calon, melainkan mereka memerhatikan prestasi dan kinerja (track record) 
calon selama ini. Pemilih ini tidak tergoda dengan iming-iming sesaat. Ini 
adalah pemilih yang ideal untuk sistem demokrasi. 

Ada pemilih awam (swing voter) yang pertimbangannya dalam memilih lebih 
pada pendekatan emosional seperti hubungan kekerabatan, persahabatan, 
pertemanan, atau karena gaya dan penampilan. Bisa juga karena status sosial, 
suku, agama, dan golongan. Pemilih ini cenderung tidak konsisten, bisa 
berubah-ubah sesuai isu yang beredar di masyarakat dan dipercaya sebagai 
suatu kebenaran. Mereka ini menentukan pilihan pada detik-detik terakhir 
pemilihan. Mereka inilah yang rawan terhadap praktik kecurangan dalam 
demokrasi seperti money politic.

Ada pemilih egaliter yang memilih pemimpin karena ikatan partai, kesamaan 
visi, atau komitmen yang dibangun sebelumnya. Pemilih ini loyal pada 
calonnya, dan berjuang semampunya untuk kemenangan calonnya. Mereka 
ini sangat diperlukan dalam pemenangan calon, namun sangat perlu dibina 
dan diarahkan karena rawan terhadap konflik antar pendukung. 

Adapula kelompok yang memiliki hak pilih, tetapi tidak menggunakan 
hak pilihnya (abstain). Mereka ini ada yang tidak percaya terhadap sistem 
pemilihan, ada yang tidak peduli, ada pula yang merasa tidak tahu harus 
memilih siapa. Kelompok ini menyerahkan pilihan kepada orang lain dan 
bersedia menerima hasil pilihan orang lain. Mereka ini juga menerima 
konsekuensi dari pilihan orang lain. 

Ada pula cerita lain yang muncul seiring dengan sistem pemilihan langsung, 
yaitu mendorong mobil mogok. Kalau mobil kita mogok, kita berteriak 
memanggil orang lain untuk membantu dengan tenaga, mendorong mobil 
dalam kecepatan tertentu. Pemilik mobil duduk di dalam mobil, berharap 
dapat segera menghidupkan mesin mobil. Begitu mesin mobil hidup, pemilik 
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mobil berhenti sejenak, memberikan tip ala kadarnya, mengucapkan terima 
kasih lalu pergi dan tak kembali. Semoga ini tidak dialami oleh rakyat kita 
yang telah mendorong mobil calon pemimpin kita hingga sukses menjadi 
pemimpin, lalu kemudian meninggalkan rakyatnya. 

Epilog
Kualitas demokrasi bisa diukur dari kualitas pemilu. Faktor penentu utama 
kualitas pemilu adalah moral dan etika para penyelenggara. Semakin kuat 
moral dan etika penyelenggara semakin berkualitas proses pemilu. 

Marilah kita bijaksana memilih pemimpin agar kehidupan rakyat kita menjadi 
tenteram dan sejahtera.



MENYIKAPI CALEG 
PASCA-PILEG

Pada sistem demokrasi Pancasila, hak rakyat untuk mengambil keputusan 
secara langsung terwujud pada pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota 
legislatif. Suara rakyat yang menentukan presiden dan kepala daerah. Rakyat 
pula yang memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. Suatu hak 
yang luar biasa istimewanya. 

Proses demokrasi baru saja kita lalui. Hak rakyat dalam pengambilan kebijakan 
pembangunan telah diserahkan ke wakil rakyat melalui pemilihan legislatif 
(Pileg). Kewajiban kita semua adalah mengawal proses selanjutnya agar hasil 
pileg ini bersih, jujur, adil, dan terpercaya. Pemenang dari pesta demokrasi ini 
adalah rakyat. Rakyat telah menggunakan kekuasaannya menentukan siapa 
yang menjadi wakilnya 5 tahun ke depan. 

Pileg kita ketahui sebagai ajang ‘perebutan’ kursi dewan melalui perolehan 
suara pemilih. Tentu saja ada yang mendapat jatah kursi dewan adapula 
yang tidak mendapatkannya. Berdasarkan penetapan KPU tentang caleg 
dan jumlah kursi, bahwasanya sekitar 7–10 caleg yang akan memperebutkan 
1 kursi. Artinya ada 6–9 lainnya tidak dapat kursi alias akan menjadi caleg 
gagal.

Efek Pileg terhadap para caleg menarik untuk dicermati. Ada (tidak semua) 
caleg gagal cenderung menunjukkan perilaku yang berbeda pasca-Pileg. Sikap 
ini kadang bertolak belakang dengan sikap sebelum pileg (masa kampanye). 
Di antaranya ada yang meminta kembali harta yang telah diberikan kepada 
orang lain, ada yang memutuskan hubungan silaturahmi bahkan ada yang 
memutuskan jaringan distribusi sembako. Ada pula yang kemudian malu 
bergaul dengan keluarga dan kerabat, semangat hidupnya menjadi surut, 
galau hingga kebahagiaannya terenggut.
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Sikap dan perilaku para caleg selama masa kampanye sesungguhnya adalah 
sikap pejuang. Para caleg tentu telah banyak menjalin silaturahmi. Rasa 
persaudaraan lebih dekat, menjadi lebih akrab. Ada yang sebelumnya kita 
tidak tahu bahwa mereka keluarga kita, tetapi pada masa ini akhirnya mereka 
memperkenalkan diri kepada kita bahwa kita ini keluarga, kita ini saudara. 
Dari sudut pandang agama tentu ini adalah perbuatan baik, membangun 
silaturahmi. Dari sudut pandang bisnis, ini juga sangat baik, terjalinnya 
jaringan (networking) dan kerja sama yang makin meluas. Rasa keakraban dan 
silaturahmi ini perlu terus dipertahankan, terutama bagi mereka yang gagal 
jadi anggota dewan.

Pada proses Pileg tentu saja ada biaya yang dikeluarkan. Biaya ini bersumber 
dari berbagai aset yang dimiliki para caleg, baik yang bergerak maupun aset 
yang tidak bergerak. Pemanfaatan dan pemberdayaan aset ini telah mendorong 
tumbuhnya ekonomi wilayah. Tentu saja kita semua telah menerima manfaat 
dari kemajuan ekonomi wilayah ini. Hal ini pun patut kita sukuri.

Begitu banyak peran para caleg dalam kehidupan kita selama proses pileg. 
Untuk itu sepatutnya kita menjadi sahabat terbaik bagi caleg khususnya para 
caleg gagal. Hargailah niat baik caleg ini. Mereka telah berjuang menjadi 
wakil kita di legislatif. Jika mereka berhasil, tentu kita yang memperoleh 
manfaatnya, kita bisa fokus bekerja dan menjalani kehidupan, tanpa harus 
dibebani pikiran tentang banyak hal dalam kebijakan pembangunan. 

Bagaimana bersikap kepada caleg gagal? Tetaplah menjadi sahabat. Apa pun 
kondisinya kita tetap perlu menjadi sahabat bagi mereka. Mungkin kita 
diabaikan, tetapi percayalah bahwa itu hanya sindrom sesaat. Cepat atau lambat 
akan pulih. Perlakukanlah sebagai seorang pejuang kepentingan rakyat yang 
rela berkorban demi kebaikan negeri ini. Sedapat mungkin hindari bertanya 
tentang dana. Kita tahu bersama bahwa ada dana yang telah dikeluarkan. 
Mari kita anggap sebagai investasi dan sumbangan.

Bagaimana dengan caleg yang berhasil? Kita sebagai rakyat harus bersyukur 
dan ikhlas menerima hasil demokrasi dan menyerahkan hak kita kepada siapa 
pun yang memperoleh suara terbanyak. Kesyukuran dan keikhlasan kita seperti 
ketika mendorong mobil mogok. Sebagai ilustrasi, kalau ada mobil mogok, 
pemilik mobil berteriak memanggil orang-orang untuk membantu dengan 
tenaga untuk mendorong mobil hingga kecepatan tertentu. Pemilik duduk 
di dalam mobil, berharap dapat segera menghidupkan mesin mobil. Begitu 
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mesin mobil hidup, pemilik mobil berhenti sejenak, kadang memberikan tip 
ala kadarnya, kemudian mengucapkan terima kasih lalu pergi. Kita berharap 
tidak bertemu lagi dengannya dalam keadaan mobil mogok. Jikapun bertemu, 
kita tidak lagi berharap akan diberikan sesuatu yang sebanding dengan energi 
dan waktu yang telah kita berikan ketika mobilnya mogok. 

Hak telah disalurkan, selanjutnya mari menjalankan kewajiban masing-
masing. Yuk!





PEMUDA PADA PEMILU

‘Pemimpin yang baik dihasilkan dari pemilih yang cerdas’

Sistem Demokrasi 
Prof Scott Smith dari Columbia University menyatakan proses demokrasi 
sangat penting bagi suatu negara sehingga semua orang wajib belajar mengenai 
demokrasi agar dapat menciptakan masyarakat yang jauh lebih baik.  

Para ahli meyakini bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan 
merupakan prasyarat bagi kondisi berfungsinya demokrasi di suatu negara 
(Dahl 1998; Milner 2002). Lebih lanjut, Kirchgassner, Feld, dan Savioz 
(1994) menyatakan bahwa informasi level tinggi merupakan kondisi penting 
bagi stabilitas demokrasi karena bila para pemilih tidak memiliki pemahaman 
tentang apa yang akan mereka pilih akan terjadi kesenjangan ekspektasi dari 
warga negara yang akan mengarah pada erosi kepercayaan dalam demokrasi.

Pada sistem demokrasi, ada proses pemilihan di mana rakyat memilih anggota 
legislatif. Proses ini sesungguhnya adalah setiap rakyat menyerahkan haknya 
kepada seseorang untuk mewakili dalam proses pengambilan keputusan agar 
kehidupan rakyat lebih makmur dan sejahtera. Hak rakyat ini diserahkan 
untuk jangka waktu lima tahun. Proses penyerahan hak rakyat hanya dalam 
waktu kurang dari 1 menit di dalam bilik suara. Cukup dengan energi yang 
sederhana, mencoblos. 

Proses singkat itu menentukan kualitas kehidupan seluruh rakyat dalam jangka 
panjang. Anggota legislatif pilihan rakyat akan diberi gaji dan tunjangan dari 
pajak yang dibayar oleh rakyat untuk menentukan kesejahteraan hidup kita, 
arah pembangunan daerah kita. Bahkan lebih jauh berpengaruh pada lapangan 
kerja, pendidikan, kesehatan, fasilitas, ruang, dan sebagainya. Apabila kita 
memilih figur yang tepat, kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik 
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dan merasakan manfaat dari hasil pilihan kita selama minimal 5 tahun bahkan 
bisa sampai 10 hingga 20 tahun ke depan karena kebijakan yang dibuat akan 
berdampak jangka panjang. 

Kelompok Pemilih
Dalam suatu pemilihan, setiap orang memiliki pertimbangan tertentu 
menentukan pilihan. Dalam konteks pemilu, terdapat empat kategori 
pemilih yakni pemilih rasional, pemilih apatis, pemilih egaliter, serta pemilih 
mengambang (swing voters). 

Pemilih rasional (rational voters) menentukan pilihan mengutamakan 
pertimbangan rasional, analisis yang cermat, dan menjangkau masa depan. 
Pemilih ini bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya, melainkan juga 
kepentingan daerahnya dan masyarakat. Mereka memilih bukan karena 
penampilan fisik seperti yang terpajang pada baliho, melainkan mereka 
memerhatikan prestasi dan kinerja (track record) calon selama ini dan program 
kerja yang ditawarkan. Pemilih ini tidak tergoda dengan iming-iming sesaat. 
Ini adalah pemilih yang ideal untuk sistem demokrasi. 

Pemilih egaliter, pertimbangannya dalam memilih lebih pada pendekatan 
emosional seperti hubungan kekerabatan, persahabatan, pertemanan, atau 
karena gaya dan penampilan. Bisa juga karena suku, agama, golongan, 
partai, atau komitmen bersama yang dibangun sebelumnya. Mereka ini 
sangat diperlukan dalam pemenangan calon, namun sangat perlu dibina dan 
diarahkan karena rawan konflik antar pendukung. 

Pemilih mengambang (swing voter) tidak terang-terangan mendukung 
seseorang, cenderung tidak konsisten, bisa berubah-ubah sesuai isu yang 
beredar di masyarakat dan dipercaya sebagai suatu kebenaran. Mereka ini 
menentukan pilihan pada detik-detik terakhir pemilihan. Mereka inilah yang 
rawan terhadap praktik kecurangan dalam demokrasi seperti politik uang. 

Pemilih apatis yang memiliki hak pilih, tetapi tidak memilih (abstain), kalaupun 
memilih itu karena ikut-ikutan. Mereka ini ada yang tidak percaya terhadap 
sistem demokrasi, ada yang juga yang acuh tak acuh dengan kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, bahkan terhadap kehidupan keluarganya.
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Pemuda bisa masuk pada salah satu kategori pemilih tersebut. Secara 
psikologis, pemuda memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-
orang tua pada umumnya. Pemuda cenderung kritis, mandiri, independen, 
anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, pro-perubahan, dan 
sebagainya. Karakteristrik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas 
pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan 
rasional dalam menentukan pilihannya. 

Pemuda perlu mendapatkan pendidikan politik yang baik. Pemuda perlu 
mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya 
untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang 
boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana tata cara menggunakan hak pilih 
dalam pemilu, apa risiko yang diterima setelah pemilu, dan konsekuensi hasil 
pemilu terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

Hal-hal yang Perlu Dicermati
Ada beberapa alasan mengapa para pemilih pemula berpartisipasi dalam 
pemilu. Alasan pertama, sebagian besar pemilih pemula masih menaruh 
kepercayaan kepada pemerintah untuk mengubah bangsa ini ke arah lebih 
baik. Alasan kedua, mereka berpartisipasi karena diajak orang lain. Alasan 
ketiga karena diiming-imingi hadiah atau honor, alasan keempat hanya 
sekadar ikut-ikutan.

Alasan pula yang mendasari pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi dalam 
pemilu yaitu ketidakpercayaan kepada partai politik dan kandidat yang ada, 
kesalahan pada administrasi data pemilih, dan kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan KPU. 

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam Pemilu menjadi tangung jawab 
seluruh rakyat yang dipercayakan kepada KPU sesuai UU Nomor 8 Tahun 
2010. Namun yang paling gencar melakukan upaya itu adalah para kandidat. 
Upaya ini patut diapresiasi, namun patut pula diwaspadai. Hal yang patut 
diwaspadai adalah adanya kampanye yang sifatnya mobilisasi peserta pemilu, 
bukan memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan pemilih.

Menggalang pemuda dalam partisipasi politik sering dilakukan melalui 
berbagai media dan cara di antaranya:



MEMBANGUN KOTA BERKELANJUTAN98

1. Media promosi baliho dan spanduk. Media ini memengaruhi opini 
pemilih karena tampilan wajah dan slogan yang sangat menggoda. 
Bahkan ada yang wajhnya sedikit diedit menggunakan photoshop. Hal ini 
sesungguhnya bertujuan untuk memperkenalkan si calon kepada pemilih, 
bukan memperkenalkan kualitas dan karakter calon yang sesungguhnya.

2. Media cetak dan elektronik. Koran dan TV mampu menunjukkan 
karya nyata seorang calon. Akhir-akhir ini kita saksikan para calon 
rajin blusukan ke masyarakat. Perlu dicermati bahwa yang seharusnya 
berbuat seperti itu untuk rakyat adalah para anggota legislatif, bukan 
calon anggota legislatif. Kegiatan dilakukan sepanjang masa periode 
keanggotaan, bukan menjelang pemilu saja.

3. Media online: Facebook, Twitter, handphone. Media ini sangat banyak 
digunakan. Lalu lintas informasi sangat ramai. Efektif untuk menguji 
kemampuan calon, melihat kinerja nyata para calon. Sayangnya, pemilih 
masih kurang memanfaatkan media ini untuk pendidikan politik.

4. Kampanye terbuka: mendatangkan artis, bagi-bagi hadiah. Media ini 
terbukti sukses di beberapa ajang pemilukada. Para pemilih pemula 
terpesona dengan kehebatan calon karena bisa mendatangkan artis idola 
ke fans-nya. Bagi-bagi hadiah juga sangat efektif mendatangkan massa 
yang banyak. Kesempatan bagi calon untuk promosi diri dan partainya. 
Kedua aktivitas ini sesungguhnya perlu diwaspadai karena cenderung 
membawa massa ke pemikiran semu dan tidak mendidik. 

Peran Strategis Pemuda
Pemuda merupakan salah satu segmen pemilih potensial dalam pemilu. 
Pada Pemilu 2004, jumlah Pemilih Pemula sekitar 27 juta dari 147 juta 
pemilih. Pada Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih. 
Data BPS 2010: Penduduk usia 15–19 tahun: 20.871.086 orang, usia 
20–24 tahun: 19.878.417 orang. Dengan demikian, jumlah pemilih muda 
sebanyak 40.749.503 orang. Dalam pemilu, jumlah itu sangat besar dan 
bisa menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu yang 
berkompetisi dalam pemilihan umum.

Sayangnya tidak sedikit pemuda yang masih belum bisa memilih dengan tepat 
dan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Data BPS tahun 2010 menyebutkan 
tahun 1999 sebesar 92 persen pertisipasi pemuda. Sementara tahun 2004 



PEMUDA PADA PEMILU 99

hanya 84 persen. Mulai tahun 2009 anjlok lagi 71 persen.

Pemuda saat ini memiliki kecenderungan tertarik pada pemerintahan ketika isu-
isu yang dibawa membawa kepentingan mereka. Misalnya tentang penyediaan 
lapangan kerja dan pendidikan. Edukasi politik tentang demokrasi dan pemilu 
penting untuk diberikan kepada pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi dalam pemilu. Edukasi dapat dilakukan melalui 
berbagai cara, salah satunya melalui sekolah dengan memasukkan nilai-nilai 
demokrasi dan pemilu dalam kurikulum pendidikan. 

Peran Pemuda dalam Pemilu 2014 sangatlah penting. Pemuda merupakan 
ujung tombak dari perubahan sebuah negara. Perilaku pemilih pemuda 
menjadi indikator kualitas demokrasi secara substansial. Partisipasi pemuda 
dalam pemilu akan menjadi legitimasi berkembangnya proses demokrasi. 
Pemuda merupakan salah satu pilar dalam mengembangkan Demokrasi. 

Kesimpulan
Efek kupu-kupu (Butterfly effect) adalah istilah dalam “Teori Chaos” yang 
berhubungan dengan ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal 
(sensitive dependence on initial conditions), di mana perubahan kecil pada 
satu tempat dalam suatu sistem non linear dapat mengakibatkan perbedaan 
besar dalam keadaan selanjutnya. Edward Norton Lorenz (1972) menyatakan 
bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil secara teori dapat 
menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Fenomena ini juga 
dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi 
awal. Perubahan yang hanya sedikit pada kondisi awal dapat mengubah 
secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Jika suatu sistem dimulai 
dengan kondisi awal misalnya 2, hasil akhir dari sistem yang sama akan jauh 
berbeda jika dimulai dengan 2,000001 di mana 0,000001 sangat kecil sekali 
dan wajar untuk diabaikan. Dengan kata lain, kesalahan yang sangat kecil 
akan menyebabkan bencana di kemudian hari.

Dalam konteks pemilu, 1 suara yang dimiliki seorang pemuda memang 
kelihatannya kecil. Jika 1 suara itu (mencapai 40% dari total pemilih) memilih 
calon yang tepat, suara itu dapat mengantarkan seseorang menjadi presiden 
yang dapat mengubah negara menjadi lebih baik. Keputusan di tangan 
pemuda. Mari memilih!
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Boks: Tangan Rakyat
Menurut wikipedia, rakyat terdiri atas beberapa orang yang mempunyai 
ideologi sama dan tinggal di daerah/pemerintahan yang sama dan mempunyai 
hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. 
Berarti semua kita ini adalah rakyat. Lalu rakyat (kita) diwakili oleh orang 
tertentu untuk menyuarakan aspirasi kepada yang disebut anggota legistlatif 
(DPR). Rakyat (kita) juga memberikan kedaulatan kita kepada pihak tertentu 
yang disebut eksekutif (pemerintah) untuk menjamin kesejahteraan kita dan 
memajukan daerah/pemerintahan kita. 

Kelompok di eksekutif dan legislatif sesungguhnya adalah rakyat. Anak, 
cucu, kakek, nenek, dan saudaranya juga adalah rakyat. Jika demikian 
adanya, mengapa harus terjadi politik transaksional? Bukankah kita ingin 
menyerahkan hak penting kita kepada seseorang untuk memperjuangkan 
kemakmuran kita semua? Marilah berpikir ulang, demokrasi itu untuk 
pembangunan dan kesejahteraan bangsa, bukan untuk kepentingan sesaat. 
Lagipula perlu diingat, pemberian yang mengandung niat tidak baik, atau 
proses yang sembunyi-sembunyi itu termasuk perbuatan dosa. 



MEMILIH PRESIDEN DAN 
WAKIL PRESIDEN

Rakyat sangat berdaulat hari ini, hari pemilihan presiden. Suara rakyat 
menentukan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Besok, rakyat 
tidak punya kedaulatan. Rakyat ada, tetapi tidak ada (Azra 2014). Selama 
5 tahun rakyat menjadi angka-angka statistik, objek laporan kegiatan 
pembangunan. Rakyat tidak menjadi penentu pembangunan. 

Pemilihan presiden sesungguhnya adalah penyerahan mandat rakyat kepada 
seseorang. Proses penyerahan mandat rakyat ini hanya dalam waktu kurang 
dari 5 menit di dalam bilik suara. Namun pilihan kita menentukan kualitas 
kehidupan rakyat dalam jangka panjang. Pemimpin pilihan kita akan 
menentukan kesejahteraan hidup rakyat, arah pembangunan negara. Bahkan 
lebih jauh berpengaruh pada aspek sosial dan budaya seperti lapangan kerja, 
sekolah, fasilitas, ruang, dan sebagainya. 

Apabila kita salah memilih presiden, kita akan menerima kesalahan itu dan 
menerima risiko dari kesalahan itu selama minimal 5 tahun. Bahkan bisa 
sampai 10 hingga 20 tahun karena presiden yang kita pilih bisa maju kembali 
periode berikutnya atau mengajukan pengganti yang sealiran dengan dirinya. 
Memilih pemimpin perlu cermat dan saksama, jangan asal pilih. Apa saja 
yang perlu dipikirkan sebelum menentukan pilihan? Mari kita simak.

Pasangan presiden dan wakil presiden yang disajikan pada Pilpres 2014 ini 
hanya ada 2. Tentu lebih mudah memilih salah satunya karena lebih sederhana 
dalam membandingkan. Untuk memilih berdasarkan perbandingan, kita perlu 
banyak informasi yang akurat dan sah. Sumber informasi kita untuk kedua 
pasangan ini sudah tersedia banyak, namun kesempatan ini kita kelompokkan 
menjadi 5 kategori sebagai bahan pertimbangan dalam memilih yakni debat, 
kinerja selama ini, visi dan misi, rancangan kabinet yang akan disusun, serta 
kepribadian para calon.
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Kepribadian seseorang menentukan kualitas kepemimpinannya. Oleh karena 
itu, kita perlu menjadikan karakter kepribadian calon menjadi pertimbangan. 
Sayangnya, informasi ini sulit kita peroleh. Kedua pasang calon ini tentu 
tidak dapat kita kenal secara utuh kepribadiannya. Sosok yang kita tahu 
hanya melalui media yang tentu saja tidak sepenuhnya memberikan gambaran 
profil yang sesungguhnya. Hanya si calon dan Tuhan yang tahu. Namun dari 
informasi di media massa, tentu banyak yang benar. Kepribadian ini bisa 
diberi bobot 10%.

Visi dan misi calon. Ini menjadi informasi yang penting. Visi dan misi 
menentukan arah pembangunan. Rakyat akan tahu ke depan bangsa ini akan 
seperti apa bila pemimpin yang bersangkutan terpilih.  Kita perlu melihat ini 
secara saksama dan teliti. Visi yang baik tentu yang menjangkau masa depan 
dan realistis untuk dicapai. Visi dan misi ini bisa diberi porsi 15%.

Pada debat kita dapat mendengar langsung bagaimana kemampuan calon 
presiden dan wakil presiden dalam berpidato dan berargumen. Informasi 
ini baik, namun tidak dapat diberi porsi yang tinggi sebagai pertimbangan. 
Berbicara yang baik itu mudah, tetapi berbicara yang benar mungkin sulit. 
Tentu pada debat kita akan melihat siapa yang pore dalam berbicara, tetapi 
tidak bisa melihat kenyataan seperti yang dikatakan. Debat ini memberi kita 
informasi kualitas pemimpin dalam berpendapat. Debat ini bisa diberi porsi 
20%.

Rancangan kabinet dan komposisi partai pendukung menjadi aspek yang 
perlu dipertimbangkan. Presiden dan wakil presiden akan bekerja dibantu 
oleh banyak orang lain. Tentu yang banyak ini juga sangat menentukan. 
Orang-orang ‘di belakang’ presiden dan wakil presiden menentukan jalannya 
pembangunan. Orang-orang ini perlu jadi pertimbangan. Aspek ini bisa 
diberi porsi 25%.

Kinerja selama ini merupakan informasi yang penting dan akurat. Orang 
yang telah berbuat banyak tidak canggung lagi untuk bekerja lebih keras dari 
sebelumnya. Kinerja adalah bukti yang valid dalam mengukur kemampuan 
kepemimpinan seseorang. Karya nyata lebih kuat menjadi bukti daripada 
karya kata. Kinerja ini bisa diberi bobot 30%

Semua pertimbangan tersebut adalah alasan logis. Jika kita tidak memiliki 
informasi yang cukup, pertimbangan ini menjadi tidak berguna. Untuk itu, 
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hal yang bisa dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan agar ditunjukkan pilihan 
yang tepat agar kita bisa memilih dengan kata hati. 

Selanjutnya, pilihan rakyat ini harus dijaga agar pemilu berkualitas. Faktor 
penentu utama kualitas pemilu adalah moral dan etika para penyelenggara. 
Semakin kuat moral dan etika penyelenggara semakin berkualitas proses 
pemilu. Di bulan puasa ini kita berharap, penyelenggara juga menahan diri 
dari godaan, terutama godaan dari tim sukses. Setan di belenggu, tetapi tim 
sukses tidak.  

Marilah kita bijaksana memilih pemimpin agar kehidupan rakyat kita menjadi 
tenteram dan sejahtera.





WAKIL RAKYAT ATAU WAKIL 
PARTAI?

Leadership is not about STYLE, but about PRINCIPLE

Memimpin itu adalah seni memengaruhi orang lain. Orang melakukan 
sesuatu tanpa merasa diperintah. Pemimpin yang baik mampu memengaruhi 
meski tanpa punya kewenangan. Pemimpin punya tugas melayani, memberi 
keteladanan, dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan.

Kepemimpinan bukan hanya sekadar kemampuan (ability), tetapi lebih pada 
tanggung jawab (responsibility). Tanggung jawab pemimpin mencakup dua 
hal, yaitu tanggung jawab untuk membuat kebijakan yang benar (responsibility 
to make a right policy) dan bertanggung jawab jika telah membuat keputusan 
yang ternyata salah (responsibility for wrong decision). 

Dalam konteks kepemimpinan publik, seorang pemimpin dihadapkan 
pada proses pembuatan kebijakan. Dalam menyusun kebijakan, perlu 
memerhatikan banyak aspek dan wajib melibatkan stakeholder. Seorang 
pemimpin yang ideal sebaiknya memahami masyarakatnya, siap menerima 
kritikan, mampu membimbing dan memotivasi, displin, loyal, dan dapat 
memberi ketaladanan.

Pesta Demokrasi
Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di negeri kita biasa disebut 
pesta demokrasi. Pesta berarti kegiatan yang bergembira, riang, penuh dengan 
keceriaan dan kebahagiaan. Pesta demokrasi berarti rakyat memilih pemimpin 
dengan suasana gembira, ceria, bahagia. Jika ada pesta yang mencekam, 
menakutkan, atau menegangkan, sesungguhnya itu bukan pesta. Silakan 
memberi istilah yang tepat. Sebagai warga yang beretika dan berbudaya, mari 
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kita berpesta demokrasi secara santun dan bijak. Berpesta dengan baik tanpa 
menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa sesal yang mendalam. 

Di sistem demokrasi, rakyat yang memilih pemimpin. Proses ini sesungguhnya 
adalah setiap rakyat menyerahkan haknya kepada pasangan calon untuk 
mengambil keputusan agar kehidupan rakyat tersebut lebih makmur dan 
sejahtera. Hak rakyat ini diserahkan untuk jangka waktu lima tahun. Proses 
penyerahan hak rakyat hanya dalam waktu kurang dari 1 menit di dalam bilik 
suara. Cukup dengan energi yang sederhana, mencoblos. Namun pilihan kita 
menentukan kualitas kehidupan kita dalam jangka panjang. Pemimpin pilihan 
kita akan menentukan kesejahteraan hidup kita, arah pembangunan kota kita. 
Bahkan lebih jauh berpengaruh pada lapangan kerja, sekolah, fasilitas, ruang, 
dan sebagainya. Bagaimana kalau tidak memilih? Itu berarti menyerahkan 
pilihan kepada orang lain dan bersedia menerima hasil pilihan orang lain. 
Mereka ini juga menerima konsekuensi dari pilihan orang lain.

Memilih kepala daerah jauh berbeda risikonya dengan memilih kepala desa 
atau ketua organisasi apalagi Ketua RT. Apabila kita salah memilih kepala 
daerah, kita akan menerima kesalahan itu dan menerima risiko dari kesalahan 
itu selama minimal 5 tahun bahkan bisa sampai 10 hingga 20 tahun karena 
kepala daerah yang kita pilih bisa maju kembali periode berikutnya atau 
mengajukan pengganti yang sealiran dengan dirinya. 

Mendorong Mobil Mogok
Fenomena yang muncul setelah proses pemilihan selesai yaitu lupa. Ada 
yang lupa karena terlalu senang setelah menang, ada pula yang lupa karena 
sangat lelah setelah kalah. Ada yang lupa tim suksesnya, ada yang lupa janji 
politiknya. 

Ada cerita yang muncul seiring dengan sistem pemilihan langsung, yaitu 
mendorong mobil mogok. Kalau ada mobil mogok, pemilik mobil akan 
berteriak memanggil orang lain untuk membantu, mendorong mobil dalam 
kecepatan tertentu. Pemilik mobil duduk di dalam mobil, berharap dapat 
segera menghidupkan mesin mobil. Begitu mesin mobil hidup, pemilik mobil 
berhenti sejenak, memberikan tip ala kadarnya, mengucapkan terima kasih 
lalu pergi dan tak kembali. Orang-orang yang mendorong mobil tinggal 
kelelahan, menikmati tip yang habis dalam sekejap, lalu kemudian kembali 
merenungi nasibnya yang kembali seperti semula. 
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Lingkaran Setan
Sudah jamak dibenak publik bahwa dalam pesta demokrasi akan muncul 
politisi yang dermawan. Politisi yang suka memberi sesuatu kepada rakyat 
untuk kebutuhan sehari-hari. Rakyat tentu saja banyak yang suka cita 
menerima begitu saja tanpa berpikir konsekuensinya. 

Rakyat menerima pemberian politisi, tetapi tetap berharap politisi ini idealis, 
mewakilinya di legislatif, dan menyuarakan aspirasi rakyat demi kesejahteraan 
rakyat. Di benak rakyat, mereka menerima sesuati itu tetapi bukan untuk 
dibeli. Sementara di benak politisi, mereka memberi dalam pengertian 
membeli. Ketidaksinkronan persepsi inilah yang merusak demokrasi di negera 
kita.

Proses tersebut berlangsung di depan mata, tetapi tidak ada yang protes, 
sepertinya kita kurang peduli. Dari sisi etika politik hal ini tentu tidak beretika. 
Demokrasi itu bukan proses transaksional. Namun, itulah kenyataannya. 
Masyarakat bosan dijanji, sehingga lebih memilih pemberian yang sifatnya 
instan daripada menunggu janji yang tak pasti atau janji yang pasti tidak 
ditepati. 

Ironisnya, bila ada politisi yang mengambil sesuatu dari negara yang tidak 
hak, meskipun lebih sedikit dari sesuatu yang dikeluarkan saat kampanye 
maka rakyat akan marah, protes, serta menganggap politisi busuk, korup, dan 
berbagai istilah tidak bermoral lainnya. Terjadilah fenomena maling teriak 
maling. 

Siapa Itu Rakyat?
Pertanyaan ini sulit dijawab. Menurut wikipedia, rakyat terdiri atas beberapa 
orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah/pemerintahan 
yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk 
membela negaranya bila diperlukan. Berarti semua kita ini adalah rakyat. 
Lalu rakyat (kita) diwakili oleh orang tertentu untuk menyuarakan aspirasi 
kepada yang disebut anggota legistlatif (DPR). Rakyat (kita) juga memberikan 
kedaulatan kita kepada pihak tertentu yang disebut eksekutif (pemerintah) 
untuk menjamin kesejahteraan kita dan memajukan daerah/pemerintahan 
kita. 
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Kelompok yang di eksekutif dan legislatif sesungguhnya adalah rakyat. 
Anak, cucu, kakek, nenek, dan saudaranya juga adalah rakyat. Jika demikian 
adanya, mengapa harus terjadi politik transaksional? Bukankah kita ingin 
menyerahkan hak penting kita kepada seseorang untuk memperjuangkan 
kemakmuran kita semua? Marilah berpikir ulang, demokrasi itu untuk 
pembangunan dan kesejahteraan bangsa, bukan untuk kepentingan sesaat. 
Lagipula perlu diingat, pemberian yang mengandung niat tidak baik, atau 
proses yang sembunyi-sembunyi itu dosa. 

Marilah kita bijaksana memilih wakil kita agar kehidupan rakyat kita menjadi 
tenteram dan sejahtera.



JANGAN BACA TULISAN INI





Pembaca yang budiman. Mohon jangan membaca tulisan 
ini karena penulis tidak bertanggung jawab kalau nanti 

Anda tersinggung atau emosional. Terima kasih atas 
pengertian dan kebijaksanaan Anda.

Dalam berbagai forum diskusi yang membahas tentang karakter, sering 
kita dicontohkan karakter masyarakat di berbagai negara atas suatu hal dan 
membandingkan dengan perilaku masyarakat kita atas hal serupa. Di negara 
maju, kalau ada orang yang melanggar di tempat umum maka selalu ada orang 
lain yang menegur bahwa perilaku tersebut melanggar aturan. Sementara 
di negeri kita, jarang sekali orang mau menegur karena merasa takut akan 
risiko menegur orang lain yang berbuat salah. Bahkan ada yang ikut-ikutan 
melanggar. Ini menunjukkan kita kurang peduli terhadap kedisiplinan 
menjalankan peraturan yang ada. Kebiasaan inilah yang kemudian membentuk 
karakter kita. 

Dilarang Melarang
Kita sering menyaksikan, anak kecil sedang belajar jalan. Dia terus berusaha 
meskipun sering jatuh. Bahkan kadang ke tempat yang menurut logika dewasa 
‘berbahaya’. Kadang orang tua melarang karena khawatir membahayakan si 
anak. Untungnya, anak kecil tidak mengerti peraturan, tidak tahu larangan. 
Dia terus berusaha dan akhirnya bisa berjalan normal. Itulah naluri anak, 
naluri untuk selalu mencoba agar bisa tumbuh dan berkembang. Seiring 
dengan perkembangan kemampuan otaknya, anak mulai mengerti batasan 
yang disebut peraturan. 

Ketika dewasa, terkadang seseorang melanggar aturan karena berpikir bahwa 
aturan tersebut tidak semestinya begitu. Merasa bahwa konsepnya lebih baik 
dibandingkan dengan peraturan yang ada. Biasanya orang ini kalau ketahuan 
melanggar akan memberikan banyak argumen pembenaran atas apa yang 
dilakukannya. Tetap saja melanggar peraturan. 

Ada juga yang melanggar karena ikut-ikutan. Alasannya, orang lain juga 
begitu. Seolah-olah bahwa kalau banyak orang yang melakukannya, maka itu 
juga boleh dia lakukan meskipun jelas-jelas ada aturan yang dilanggar. Lalu 
jika yang melanggar pembesar, rakyat kecil juga ikut melanggar. Fenomena 
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ini biasa terjadi di jalan tol, begitu ada ‘petugas’ yang melanggar jalur darurat, 
pengemudi lain ikut di belakangnya. Ini juga pemikiran yang keliru, tetap 
saja melanggar.

Bagaimana kalau melanggar aturan karena tidak tahu bahwa itu pelanggaran? 
Idealnya, pelanggaran pertama karena ketidaktahuan diberi sanksi ringan 
berupa teguran dan peringatan. Ada kewajiban bagi kita untuk mencari 
tahu. Sebagai warga negara yang baik, perlu mengetahui hak dan kewajiban, 
termasuk perintah dan larangan. Sebagai orang beragama, kita juga wajib 
tahu mana yang baik dan yang buruk. Melakukan hal buruk tentunya adalah 
pelanggaran atas ketentuan Tuhan.

Paradoks Peraturan
Ada paradoks yang beredar di kalangan awam yaitu ‘peraturan dibuat untuk 
dilanggar’. Kalau ini dibenarkan, mari hapuskan saja semua peraturan yang 
ada. Pasti tidak ada pelanggaran. Namun, kalau tidak ada peraturan yang 
terjadi adalah ketidak-aturan. Bahkan pada tingkat tertentu akan terjadi 
pelanggaran terhadap hak-hak oran lain. Semrawut dan kacau balau.

Lantas bagaimana kalau kita buat peraturan sebanyak-banyaknya. Kita atur 
semua hal secara detail sehingga tidak ada celah untuk berbuat salah. Ini 
juga bukan solusi karena banyaknya peraturan, bukan jaminan teraturnya 
kehidupan. Seperti kata filsuf kepada senator Yunani, semakin banyak 
peraturan kalian buat, semakin merajalela korupsi di negeri ini. Itulah 
paradoks, selalu bernilai salah, serba salah. 

Lalu idealnya bagaimana? Sun Tzu dalam bukunya Art of War menyatakan 
segala macam kebijakan tidak akan mempunyai arti jika tidak didukung oleh 
disiplin dan pelaksanaannya. Jadi idealnya, kehidupan yang teratur indah 
itu apabila kita bisa berlaku tertib dan disiplin karena kesadaran kita, bukan 
karena dipaksa oleh peraturan. 

Disiplin adalah kuncinya. Sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang 
teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha, pantang mundur dalam 
kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat 
pamrih. Arti disiplin bila dilihat dari segi bahasanya adalah latihan ingatan dan 
watak untuk menciptakan pengawasan (kontrol diri) atau kebiasaan mematuhi 
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ketentuan dan perintah. Jadi, disiplin adalah kesadaran untuk melakukan 
sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan 
yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapa pun. 

Terpaksa Patuh  
Coba perhatikan beberapa jalan di sekitar kita, terutama jalan di kompleks 
perumahan. Jalan mulus beraspal tiba-tiba ada gundukan melintang yang kita 
beri nama “polisi tidur”. Entah siapa yang memberi nama ini yang pasti proyek 
pembangunannya oleh swadaya masyarakat. Bagi pengendara, sesungguhnya 
ini cukup mengganggu kenyamanan berkendara. Lalu mengapa mesti ada 
polisi tidur? 

Pengalaman membuktikan jika kita hanya memasang rambu lalu lintas 
maksimum 20 km/jam, tidak efektif mencegah kendaraan bermotor untuk 
pelan-pelan. Jadi pengendara dipaksa pelan-pelan dengan gundukan tadi, si 
polisi tidur. Hasilnya efektif membuat pengendara pelan, meski dengan sedikit 
terpaksa dan mengalami ketidaknyamanan. Fakta ini mengisyaratkan bahwa 
kita sulit mendisiplinkan diri sendiri untuk mengikuti peraturan normatif 
yang dibuat untuk kepentingan bersama. 

Apakah kita harus dipaksa baru mau disiplin? Para pembaca, penulis sarankan 
berhentilah membaca tulisan ini. Iya, berhentilah. Kalau melanjutkan, itu 
pertanda bahwa Anda termasuk tidak disiplin! Maaf, jangan tersinggung 
dulu, coba baca kembali judul tulisan ini. Iya, judulnya JANGAN BACA 
TULISAN INI. Namun, kok Anda masih terus saja membacanya? 

Mohon berhentilah karena kalau Anda sampai membaca bagian ini, Anda 
betul-betul keterlaluan. Waduh, Anda masih meneruskannya? Anda benar-
benar tidak patuh. Kalau begitu, penulis akan mendisiplinkan Anda. Penulis 
mengakhiri saja tulisan ini. Sekian. 
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