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Makobu di Tanah To’bara

Mempertegas Eksistensi Lembaga Litbang  





Redaksi

Diterbitkan oleh 
BALITBANGDA KABUPATEN LUWU UTARA 

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh…..

Salam Sejahtera

anggal 24 Mei 2018 Media Litbang diluncurkan. 

Layaknya sebuah "barang" baru, majalah ini Tternyata mendapat respon dan sambutan hangat 

dari berbagai pihak. Banyak saran dan komentar positif 

yang telah mengalir ke meja redaksi. Tak ketinggalan, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan 

Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memberikan 

apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 

khususnya Balitbangda sebagai lembaga litbang 

pertama di daerah yang memiliki media cetak. Untuk  

itu, atas nama Tim Media Litbang kami mengucapkan 

terima kasih kepada pihak yang telah memberikan 

perhatian dan kontribusinya, walaupun  sesungguhnya 

beban terbesar di pundak kami adalah bagaimana 

menjaga keberlanjutan media ini yang  memilih slogan 

“ M e n j a d i  Wa h a n a  D e s i m i n a s i  Ke b i j a ka n  

Pembangunan di Luwu Utara"   

Di tengah penyiapan bahan untuk terbitan kedua, niat 

kuat untuk berbuat "lebih" memang terbersit di benak 

kami seiring dengan kekuatiran banyaknya rintangan 

yang akan dihadapi oleh rekan-rekan tim. Tetapi, 

semangat teamwork dan motivasi tinggi ditambah 

dukungan dari Pembina kelitbangan daerah, dalam hal 

ini BPP Kemendagri dan Bupati Luwu Utara, perjalanan 

ini akhirnya terus berlanjut.

Syukur Alhamdulillah, atas  Rahmat dan Karunia Allah 

Subhaanahu Wa Ta'ala, "Media Litbang", Edisi Kedua, 

September 2018, terbit dengan wajah yang sedikit 

berbeda. Di edisi ini jumlah halaman sedikit lebih 

banyak dengan tambahan rubrik baru. 

 

Laporan utama yang diturunkan bertajuk "Ada Apa 

dengan ASN ?",  bersumber  dari hasil kajian yang 

dilakukan oleh Balitbangda bekerjasama dengan 

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga 

Administrasi Negara (STIA-LAN) Makassar 2018. 

Semakin aktual, karena isu sentral yang dipilih 

berbarengan dengan waktu penerimaan CPNS.

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan diadakannya 

penerimaan CPNS adalah untuk menutupi 

kekurangan PNS di berbagai sektor pemerintahan. 

Akan tetapi, kuantitas tanpa diikuti dengan 

peningkatan kualitas, sama halnya dengan 

"penambahan beban, tanpa peningkatan bobot". 

Untuk itu, Media Litbang mencoba berbagi 

gambaran tentang permasalahan disiplin ASN di 

Luwu Utara, sebagai bagian dari ASN Republik 

Indonesia. Hal ini  dimaksudkan untuk menambah 

referensi kebijakan dalam rangka peningkatan 

kinerja ASN  dan secara umum mensukseskan 

reformasi birokrasi menuju birokrasi "kelas dunia". 

Redaksi tetap berharap ada masukan dan saran 

konstruktif dalam edisi ini untuk penyempurnaan 

edisi selanjutnya.  Terima kasih,  Selamat membaca ! 

A s s a l a m u a l a i k u m  W a r a h m a t u l l a a h i  

Wabarakatuh…..

Penanggungjawab,
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Salam Redaksi

Ir. Bambang Irawan, M.Si.
Kepala Balitbangda Kab. Luwu Utara
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Stop HoaksStop Hoaks
"Informatif, Berkualitas, Hindari Hoaks, dan Jangan Lupa…. Promosikan!" 

Harapan Mereka Terhadap Media Litbang

Suara Pembaca

Ir. Muslim Muhtar, M.Si 

(Kepala DP2KUKM):

disi perdana sudah bagus, 

p e m b e r i t a a n n y a  j u g a  

informatif.  Saran saya,  E
supaya tidak monoton, bagusnya 

rubrik juga ditambah. Mungkin ada 

rubrik tentang sastra, olahraga atau rubrik Tips Bugar dan Sehat. Biar lebih variatif lagi 

informasinya. Dan yang paling penting adalah hindari hoaks, karena yang kita sajikan ini 

berbasis data. Jadi, pertahankan yang sudah ada. Yang kita anggap kurang, dibenahi, biar 

kontennya lebih aktual dan terpercaya, serta bisa menjadi bahan bacaan yang edukatif 

dan mencerahkan kepada pembaca, meski majalah itu tidak harus bersifat literatur. 

aya bersyukur ada orang seperti 
pak Bambang yang mengotaki 
lahirnya Majalah Media Litbang S
ini. Saya tahu beliau yang 

merangcang ini. Nah, Media Litbang 
ini adalah tempatnya kita menjual informasi yang sebenarnya. Ini kan 
media kita. Jadi, jangan pernah berhenti. Tidak ada gunanya kita bekerja 
dan melakukan kegiatan besar kalau informasinya tidak sampai ke 
masyarakat. Itu sama saja kita belum melakukan apa-apa. Media ini 
harus berkembang dan dikenal di luar, bukan cuma di lingkup Pemda 
saja, tapi media ini harus sampai di Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 

Mas'ud Masse:
(Kadis Dukcapil)

al paling penting  yang 
harus dijaga dalam 
sebuah media adalah H
bagaimana aktivitas 

redaktur berjalan dengan 
b a i k ,  s e p e r t i  ke g i a t a n  

peliputan harus lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah konten 
dari berita itu sendiri harus betul-betul informatif, aktual, terpercaya 
dan harus menyentuh kepentingan publik secara luas. Satu yang ingin 
saya tekankan adalah coba gaungkan informasi tentang pangan, yakni 
bagaimana mengangkat citra sagu sebagai salah satu komoditi yang 
paling kita banggakan.

Untuk skala daerah, media ini 
sudah sangat bagus. Hanya 
saja memang masih perlu ada 
pembenahan di beberapa sisi, 
salah satunya jumlah halaman 
yang masih kurang tebal, 

seperti yang kita lihat di edisi perdana kemarin. Mungkin bisa dipertebal 
lagi. Selain itu, saran saya adalah kalau bisa ditambah dengan sisipan 
berupa brosur-brosur kelitbangan sesuai tema sentral yang kita angkat, 
dan sedapat mungkin digilir setiap penerbitan untuk masing-masing 
Perangkat Daerah biar informasinya lebih variatif lagi. 

Ir. Alauddin Sukri, M.Si 

(Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara):

Ir. Muharwan
(Kepala Dinas Perikanan):
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Nursalim (Kepala BKPSDM):

embarui perwajahan 
sesuai fungsi dan tujuan 
p e n e r b i t a n n y a .  M
Kontennya harus melihat 

kebutuhan apa yang mendesak 
untuk dikabarkan kepada pembaca. 
A r t i ny a ,  p e r w a j a h a n  h a r u s  
mendukung isi. Satu yang saya minta, hadirkan penulis eksternal untuk menyumbangkan 
buah pikirannya, seperti tulisan dari para pakar. Bahkan kalau bisa ada tulisan dari ASN 
atau Kepala Perangkat Daerah. Yang tidak kalah pentingnya, hadirkan tulisan yang bersifat 
glokalisasi. Artinya, hal-hal mendasar yang menjadi kekuatan kita, harus dipublikasikan.

ajalah Media Litbang 

sudah sangat bagus. Dan 

saya mengapresiasi apa M
yang dilakukan teman-teman dewan 

redaksi karena ada upaya untuk terus bergerak dan berkarya lewat tulisan. 

Saya berharap ke depan, Media Litbang harus mampu mengangkat semua 

pemberitaan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah sesuai porsinya. 

Ini penting, dalam rangka pemerataan informasi agar tidak ada yang merasa 

ditinggalkan oleh pemberitaan. Saya berharap teman-teman redaksi bisa 

mengelaborasi ini. 

Drs. H. Jasrum 
(Kepala Dinas Pendidikan):

ang paling penting yang 

harus dilakukan adalah 

b a g a i m a n a  Y
mempromosikan media ini 

biar menjadi media yang 

betul-betul diketahui publik. Promosi sangat penting karena 60% 

keberhasilan ditentukan oleh cara mempromosikan produk. 

Keberlanjutan itu kan bagian dari promosi. Pepatah klasik mengatakan, 

tidak kenal, maka tak sayang. Olehnya itu, media ini harus diketahui 

publik. Saran saya yang lain, berikan tempat untuk mem-blow up 

informasi yang sifatnya pelayanan. Orang sukses bukan karena ia pintar, 

tapi karena ia tekun. Dan tekun itu akan menunjang keberlanjutan. 

Ir. Ahmad Jani (Kepala DPMPTSP):

Stop HoaksStop Hoaks
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Masamba --- Media Litbang

Dunia penelitian sangat berperan mengubah 
peradaban hidup umat manusia, berbagai persoalan 
yang dihadapi manusia dapat ditemukan jawabannya 
melalui kegiatan riset, di beberapa negara maju seperti 
jepang, korea selatan, Singapura, finlandia 
menempatkan kegiatan penelitian sebagai skala 
prioritas untuk mendukung pembangunan nasional, 
mereka percaya bahwa kegiatan penelitian berperan 
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan dunia penelitian tidak hanya diukur dari segi 
kuantitas jumlah output yang dihasilkan dalam kurun 
waktu tertentu, namun yang tidak kalah pentingnya 
adalah kualitas output itu sendiri, baik dalam 
memajukan ilmu pengetahuan maupun dalam 
penerapannya untuk mendukung dunia industri. 

Cara mudah untuk menilai kualitas hasil penelitian 
ditunjukkan oleh jumlah citation atau kutipan peneliti 
lain terhadap hasil penelitian setelah publikasi, 
sedangkan untuk penelitian terapan tentu saja sejauh 
mana hasil penelitian tersebut mudah diterapkan dan 
dapat memecahkan persoalan yang ada.

Salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas 
hasil penelitian  adalah konsistensi terhadap 
pentahapan atau mekanisme pelaksanaan kegiatan 
sejak penyusunan Idea Concept Paper (ICP) dan Term of 
Reference (ToR) sampai pada penyusunan laporan 
akhir, diantara tahapan-tahapan yang ada terdapat 
beberapa tahapan merupakan titik kontrol untuk 
menguji kualitas proses dan hasil Penelitian yaitu 
Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM), seminar dan 
terakhir adalah proses review atau peninjauan naskah 
jurnal oleh mitra bestari.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
(Balitbangda) Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada 
tahun 2016 dan memulai kegiatan Penelitiaan dan 
pengembangan ditahun berikutnya, seluruh jenis 
Kelitbangan dalam pelaksanaannya dilakukan Sidang 
TPM. 

Amanah Permendagri
Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, mulai banyak terbentuk 
perangkat Balitbangda (Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah) di tingkat Kabupaten/Kota 
yang dahulu merupakan bagian dari urusan Bappeda.

M e k a n i s m e  P e l a k s a n a a n  P e n e l i t i a n  d a n  
Pengembangan (Kelitbangan) di lingkup Kemendagri 
dan pemda seragam yaitu merujuk kepada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 
Jenis kelitbangan yang diatur dalam permendagri 
tersebut yaitu Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, 
Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi 
Kebijakan yang masing-masing memiliki tahapan 
pelaksanaan yang berbeda namun secara garis besar 
terdiri dari penyusunan ICP/TOR, penyusunan desain 
riset, sidang TPM I, pengumpulan data, pengolahan 
data, penyusunan draf laporan akhir, Sidang TPM II, 
seminar dan laporan akhir.
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Aktivitas

SIDANG TIM PENGENDALI MUTU, 
ALAT KONTROL KUALITAS KELITBANGAN
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Pelaksanaan Sidang TPM
Mekanisme pelaksanaan Sidang TPM tidak diatur 
secara rinci dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, 
namun dari uarain tugas masing - masing pihak yang 
terlibat dalam kegiatan kelitbangan dapat memberikan 
gambaran bentuk pelaksanaan sidang TPM. Hal ini 
masih memungkinkan pelaksanaan sidang TPM dalam 
lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah berbeda-beda tergantung penafsiran masing-
masing BPP atau Balitbangda terhadap uraian tugas-
tugas tersebut yang diterjemahkan kedalam bentuk 
sidang TPM.

Sidang TPM dilaksanakan dalam sebuah forum yang 
dihadiri oleh Pimpinan lembaga, Tim Pengendali Mutu, 
Tim Pelaksana Kelitbangan, Moderator, dan Notulen 
Sidang. Pelaksanaannya dimulai dari pembukaan oleh 
Pimpinan lembaga, dilanjutkan dengan penyampain 
materi oleh Tim Pelaksana (peneliti), tanggapan dan 
masukan oleh Tim Pengendali Mutu terutama 
kaitannya dengan kesesuain kaidah-kaidah karya tulis 
ilmiah, penjelasan tim peneliti terhadap tanggapan 
Tim TPM, penyusunan kesimpulan sidang dan penanda 
tanganan Berita Acara Hasil Sidang TPM. -

Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM) dan Seminar 

adalah dua tahapan kruisial yang berfungsi mengontrol 

kualitas dari suatu hasil kelitbangan. Disetiap institusi 

yang melaksanakan fungsi  penel i t ian dan 

pengembangan baik pemerintah maupun swasta, 

sudah menjadi hal umum bahwa hasil penelitian perlu 

diseminarkan, sedangkan sidang TPM hanya 

dilaksanakan oleh beberapa institusi atau dilaksanakan 

dengan nomenklatur dan mekanisme yang sedikit 

berbeda dengan yang tertuang dalam Permendagri 

Nomor 17 Tahun 2016.

Unsur keanggotaan Tim Pengendali Mutu terdiri dari 

kepala badan litbang, pejabat eselon III dan tenaga 

ahli/pakar/praktisi. Fungsi pejabat internal badan 

litbang ini adalah mengontrol pelaksanaan kelitbangan 

dari segi kemajuan pekerjaan dan memastikan hasil 

kelitbangan sesuai dengan kebutuhan organisasi, 

sedangkan tenaga ahli/pakar/praktisi adalah 

memastikan jalannya kelitbangan memiliki standar 

mutu dari sisi metodologi dan substansial.
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akan diteliti, minimal keahlian atau kepakaran yang 
miliki selevel dengan tim peneliti agar dapat menjadi 
penyeimbang tatkala ditemukan hal unlogic dalam 
kerangka berpikir yang digunakan.

Penyempurnaan Sistem
Sistem dan mekanisme kelitbangan yang berlaku di 
lingkup BPP dan Balitbangda terbilang cukup lengkap 
diuraikan dalam permendagri nomor 17 tahun 2016, 
namun berdasarkan pengalaman selama ini khususnya 
pelaksanaan sidang TPM masih perlu diuraikan 
mekanisme pelaksanaannya dalam regulasi untuk 
menghindari ketidak seragaman pelaksanaan sidang 
TPM pada Badan Litbang lingkup Kemendagri dan 
Pemerintah Daerah. Selain perlu tertuang dalam 
aturan pelaksanaan juga perlu dilakukan bimtek dan 
simulasi pelaksanaannya, tidak hanya sidang TPM 
bahkan simulasi juga dapat dilaksanakan untuk seluruh 
forum yang dilaksanakan pada setiap tahapan 
pelaksanaan.  (BSR)

Khusus untuk jenis kelitbangan penelitian, kajian 
strategis  dan pengembangan,  S idang TPM 
dilaksanakan 2 (dua) kali sedangkan kelitbangan lain 
hanya sekali. Sidang TPM pertama dilaksanakan 
sebelum pengumpulan data untuk menilai ide yang 
ingin di teliti, tujuan yang ingin dicapai, metode 
penelitian yang digunakan, tehnik pengumpulan data 
dan tehnik analisis, sedang sidang TPM kedua 
dilaksanakan sebelum seminar untuk menilai hasil 
analisis, pembahasan dan kesimpulan.-

Alat Kontrol Kualitas
Tenaga ahli/pakar/praktisi yang masuk dalam susunan 
tim TPM perannya sangat menentukan  kualitas 
kelitbangan, sehingga dalam penentuan nama tenaga 
ahli/pakar/praktisi perlu dilakukan secara selektif yaitu 
dengan mempertimbangkan kapasitas, keahlian, dan 
pengalaman terhadap isu atau materi yang -



ada Hari Senin tanggal 

9 Juli 2018  Pemda 

Kabupaten Luwu Utara P
melakukan  penandatanganan 

perjanjian kerjasama (MoU) 

dengan Badan Penelitian dan 

P e n g e m b a n g a n  ( B P P )  

Kemendagri RI dalam rangka 

pelaksanaan program Pusat 

Jejaring Inovasi Daerah (PUJA 

I N D A H ) .  K e g i a t a n  i n i  

berlangsung di Gedung BPP 

Kemendagri, Jl. Kramat Raya 

132, Jakarta.

Penandatanganan MoU ini dihadiri langsung oleh 
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani dan 
Kapuslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP 
Kemendagri, Horas Mauritz Panjaitan sebagai pihak 
yang mewakili BPP Kemendagri. Bupati Luwu Utara 
mengungkapkan bahwa  "Luwu Utara salah satu 
daerah pemekaran yang dianggap berhasi l  
berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri. 
Olehnya itu, Kemendagri tidak salah memberikan 
kepercayaan kepada kami untuk membangun 
kerjasama melalui program Puja Indah ini," ujarnya.

adalah program nasional yang diinisiasi oleh BPP 
Kemendagri. Adapun tujuan dari Puja Indah adalah 
u nt u k  m e m p e rc e p at  p e n i n g kata n  k i n e r j a  
penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan 
peningkatan daya saing daerah. Puja Indah ini 
diluncurkan bersamaan dengan Rakornas Kelitbangan 
pada tanggal 8 – 9 Mei 2018 di Hotel Mercure Ancol 
Jakarta.

Lebih jauh Bupati Luwu Utara menjelaskan bahwa di 
Kabupaten Luwu Utara, inovasi sudah dijadikan 
sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dalam rangka mengatasi semua keterbatasan yang 
dimiliki pemerintah daerah.  

PUJA INDAH (Pusat Jejaring Inovasi Daerah)

Olehnya itu, "Untuk menjaga kesinambungan inovasi, 
kami mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) 
tentang Pengembangan Inovasi Daerah dan kami 
memperlombakannya antar SKPD guna menjamin 
keberlangsungan inovasi ini," lanjut Indah.

Inovasi daerah sebagai amanat PP No.38 Tahun 2017 
adalah semua bentuk pembaharuan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, inovasi 
daerah tersebut berbentuk inovasi tata kelola 
pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan 
inovasi daerah lainya sesuai dengan sesuai dengan 
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah”

Indah katakan bahwa Inovasi ini dimaksudkan bukan 
hanya sekadar mengejar apresiasi, tapi sebenarnya 
bagian dari upaya pemerintah daerah mengatasi 
keterbatasan yang dimiliki daerah, baik dari segi 
anggaran maupun keterbatasan sumber daya 
manusia di dalam pemberian pelayanan. 
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan 
kami memohon kerjasama dan dukungan ini terus 
berlanjut melalui pembinaan-pembinaan lainnya," 
pungkas Indah.

Dengan kedatangan Bupati Luwu Utara di kantor BPP 
Kemendagri, Kapuslitbang Pembangunan dan 
Keuangan Daerah BPP Kemendagri, Horas Mauritz 
Panjaitan, sangat memberikan apresiasi. 

"Selain program Puja Indah, Pemda Luwu Utara juga 
cocok dijadikan sampel pemetaan indeks keuangan 
daerah (Keuda) yang tengah menjadi program kita 
saat ini. Ini jika dilihat dari karakteristik Luwu Utara 
yang cukup memenuhi," ucap Mauritz. (DR)

MoU Puja Indah
Jakarta --- Media Litbang

Kapuslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri, 

Horas Mauritz Panjaitan dan Indah putri Indriani didampingi Kepala Balitbanda Luwu Utara
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Aktifitas
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Aktivitas

RISET PENGALENGAN, PECAHKAN MASALAH BANJIR BUAH

udah menjadi pemahaman umum bahwa banjir 
adalah sebuah masalah, tidak hanya berlaku 
pada i st i lah  yang  bermakna na iknya  S
permukaan/volume air, namun kata "banjir" 

dapat pula disematkan pada sesuatu yang berarti 
berlebihan atau memiliki ketersediaan yang melimpah 
seperti banjir buah, pada perspektif ekonomi banjir 
buah dapat menjadi masalah tersendiri jika tidak 
dikelola dengan baik.

Buah adalah anugerah Allah SWT yang wajib disyukuri. 
Selain untuk konsumsi warga, buah patut 
diperhitungkan sebagai penggerak ekonomi 
masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, mampu 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
penyumbang PDRB Kabupaten dari sektor pertanian.

Selama bertahun-tahun Luwu Utara selalu mengalami 
banjir buah pada musim buah-buahan, terutama buah 
rambutan, langsat, mangga, dan durian. Namun, apa 
jadinya jika banjir buah ini berbalik menjadi masalah 
bagi warga petani. Ketika buah melimpah berlaku 
hukum ekonomi, yaitu harga menjadi rendah bahkan 
sampai tak berharga sama sekali. Kondisi ini menjadi 
dilema bagi petani buah. Di satu sisi mengharapkan 
pendapatan dari penjualan buah, namun di sisi lain 
harga rendah, sedangkan biaya pasca panen 
meningkat seiring dengan bertambahnya produksi 
buah. Tidak jarang terjadi hasil penjualan hanya 
mampu menutupi biaya panen. Bahkan jika dianalisa 
secara seksama petani mengalami kerugian, biaya 
tenaga kerja dari petani pemilik kebun jarang disadari 
dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya 
produksi. 

Pada keadaan normal, buah rambutan dijajakan 
dengan di kisaran harga Rp 10.000/kg, bahkan pada 
saat buah langka (di awal/di akhir musim buah), harga 
dapat mencapai Rp 20.000/kg, namun pada saat banjir 
buah, rambutan hanya dijual dikisaran Rp 3.000/kg -

 di tingkat pengecer, artinya produksi rambutan 1 Ton 
di waktu normal sama nilainya ± 3,3 Ton saat musim 
banjir buah.

Sebagian warga pemilik kebun yang menyadari 
inefisiensi tersebut saat banjir buah tidak melakukan 
pemanenan  dan membiarkan buah matang sampai 
membusuk dan jatuh sendiri dari pohonnya. 
Pemandangan ini sudah menjadi pemandangan umum 
dan terkesan mubazir.
Khusus kelima jenis buah di atas, sampai saat ini belum 
dilakukan pengolahan menjadi produk makanan lain 
atau penjualannya hanya untuk konsumsi langsung, 
kecuali buah durian yang hanya diolah dengan cara 
tradisional menjadi produk makanan yang disebut 
dompo. Namun peminatnya masih sangat terbatas. 

Pengalengan Buah 
Permasalahan harga di atas perlu penanganan, 
sehingga banjir buah dalam konotasi negatif dapat 
menjadi berkah bagi warga Luwu Utara, utamanya 
petani buah. Dengan sentuhan teknologi, berbagai hal 
dapat dilakukan seperti pengaturan musim berbuah, 
perluasan dan percepatan jalur distribusi pemasaran, 
pengawetan buah, pengalengan  dan pengolahan 
menjadi bahan baku makanan atau produk makanan 
lainnya. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui 
Balitbangda tahun ini melaksanakan riset-

Hasil Riset
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan 
gizi buah rambutan yang dikalengkan akan mengalami 

openurunan vitamin C sampai 66% pada suhu 100 C 
o

pada 15 menit sterilisasi, sedangkan pada suhu 90 C 
pada 5 dan 10 menit sterilisasi masih dapat 
dipertimbangkan, karena pada perlakuan ini vitamin C 
pada buah rambutan dalam kaleng masih cukup tinggi, 
atau kerusakan yang dialaminya kurang dari 1%. Hal ini 
terjadi karena pada suhu tersebut vitamin C masih 
dapat dipertahankan, sedangkan uji kecukupan panas 
yang dinyatakan aman atau steril diperoleh pada nilai 
sterilisasi sebesar 11,47 menit, artinya pada nilai 
tersebut penurunan vitamin C dapat dihambat. 
Kemudian untuk pengujian kadaluarsa dengan metode 
Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) didapatkan pada 

o
suhu 28 C rambutan yang dikemas dalam kaleng kuat 

oselama 1.060 hari = 35 bulan sedang pada suhu 30 C 
rambutan yang dikemas dalam kaleng kuat selama 907 
hari = 30 bulan.

September 2018 mediaLITBANG | 13

Berbagai pihak menyambut baik hasil riset  
pengalengan rambutan ini, salah satunya Sekda 
Kabupaten Luwu Utara, Abdul Mahfud, yang berharap 
agar industri pengalengan ini dapat hadir di Luwu 
Utara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat, mendorong terbukanya lapangan kerja 
baru serta dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat.  "Jika industri ini telah ada di Luwu Utara, 
kita tidak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta mengalengkan 
buah. Bahkan jika mungkin industri ini dapat dikelola 
oleh Perusda, sehingga selain dapat memfasilitasi 
masyarakat, juga dapat menjadi sumber pendapatan 
bagi daerah," jelasnya.

Biaya investasi  untuk membangun industri  
pengalengan buah menurut bocoran peneliti BPTBA-
LIPI  adalah sebesar ± 3 Milyar Rupiah sudah termasuk 
peralatan dan bangunannya.  (BSR)

“Kualitas produk makanan ditentukan oleh empat hal, 
yaitu keamanan, rasa, nutrisi dan penampilan, 
sehingga dalam riset ini kita tentu saja memperhatikan 
hal-hal tersebut," kata Asep.

Lebih lanjut Asep menjelaskan, dalam penelitian ini 
tidak menggunakan bahan pangawet dari bahan kimia. 
Namun d igunakan tehnik  ster i l i sas i  yang  
dikembangkan BPTBA-LIPI. "Proses sterilisasi 
merupakan proses yang paling penting dalam 
pengalengan makanan. Proses ini bertujuan untuk 
menghancurkan mikroba pembusuk dan patogen, 
untuk membuat produk menjadi cukup masak, tekstur 
dan cita rasa sesuai dengan yang diinginkan" jelasnya.
Kelemahan dari teknik sterilisasi ini, menurut 
penelitian yang ada, dapat menurunkan zat gizi yang 
dikandung oleh rambutan, yaitu vitamin C, sehingga 
menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk 
menemukan hasil percobaan dengan pengurangan 
nilai gizi terendah.-

Menurut Peneliti BPTBA-LIPI, Dr. Asep Nurhikmat, baru 
baru ini di Masamba, bahwa pengalengan makanan, 
selain dapat menambah umaur makanan juga dapat 
meningkatkan prestise dengan merk yang dimiliki serta 
dapat meningkatkan nilai jual produk minimal 3 kali 
lipat.

Riset ini dilaksanakan di Laboratorium Proses 
Pengalengan – (BPTBA-LIPI) Yogyakarta dengan 
menggunakan bahan utama buah rambutan 
(Nephelium Sp) dari Kabupaten Luwu Utara Sulawesi 
Selatan. Tujuan dari riset pengalengan rambutan ini 
adalah untuk mengemas rambutan dalam kemasan 
kaleng, mengoptimasi proses pengalengan rambutan, 
manganalisa nilai gizi rambutan dalam kaleng dan  
menghitung nilai kadaluwarsa rambutan dalam kaleng.

Potensi buah rambutan di Kabupaten Luwu Utara 
terbilang besar. Menurut data BPS pada 2016 produksi 
buah rambutan di kabupaten ini sebesar ± 6.329,10 
ton. Data tersebut bisa jadi hanya berdasarkan buah 
yang panen petani, sehingga sebenarnya bisa lebih 
besar jika dihitung seluruh buah termasuk yang tidak 
dipanen. Potensi buah sebesar ini, dengan umur yang 
hanya mampu bertahan 3-4 hari, memerlukan 
penanganan pasca panen, salah satunya dengan 
penggunaan teknologi pengalengan.

pengalengan rambutan sebagai tahap awal upaya 
pengalengan buah. Diharapkan di masa akan datang 
juga dapat dilaksanakan riset pengalengan untuk buah 
lainnya dan pangan lokal. Riset pengalengan rambutan 
ini dilaksanakan Balitbangda Kabupaten Luwu Utara 
bekerja sama dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan 
Alam (BPTBA-LIPI).

Proses pengalengan dalam riset ini dilaksankan dengan 
tahapan: 1) Preparasi dan pengisian bahan ke dalam 
kaleng; 2) Penghampaan udara pada kaleng; 3) 
Penutupan kaleng; 4) Sterilisasi dan pendinginan 
produk; dan 5) Karantina Produk.



Hasil Riset
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan 
gizi buah rambutan yang dikalengkan akan mengalami 

o
penurunan vitamin C sampai 66% pada suhu 100 C 

opada 15 menit sterilisasi, sedangkan pada suhu 90 C 
pada 5 dan 10 menit sterilisasi masih dapat 
dipertimbangkan, karena pada perlakuan ini vitamin C 
pada buah rambutan dalam kaleng masih cukup tinggi, 
atau kerusakan yang dialaminya kurang dari 1%. Hal ini 
terjadi karena pada suhu tersebut vitamin C masih 
dapat dipertahankan, sedangkan uji kecukupan panas 
yang dinyatakan aman atau steril diperoleh pada nilai 
sterilisasi sebesar 11,47 menit, artinya pada nilai 
tersebut penurunan vitamin C dapat dihambat. 
Kemudian untuk pengujian kadaluarsa dengan metode 
Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) didapatkan pada 

osuhu 28 C rambutan yang dikemas dalam kaleng kuat 
o

selama 1.060 hari = 35 bulan sedang pada suhu 30 C 
rambutan yang dikemas dalam kaleng kuat selama 907 
hari = 30 bulan.

September 2018 mediaLITBANG | 13

Berbagai pihak menyambut baik hasil riset  
pengalengan rambutan ini, salah satunya Sekda 
Kabupaten Luwu Utara, Abdul Mahfud, yang berharap 
agar industri pengalengan ini dapat hadir di Luwu 
Utara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat, mendorong terbukanya lapangan kerja 
baru serta dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat.  "Jika industri ini telah ada di Luwu Utara, 
kita tidak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta mengalengkan 
buah. Bahkan jika mungkin industri ini dapat dikelola 
oleh Perusda, sehingga selain dapat memfasilitasi 
masyarakat, juga dapat menjadi sumber pendapatan 
bagi daerah," jelasnya.

Biaya investasi  untuk membangun industri  
pengalengan buah menurut bocoran peneliti BPTBA-
LIPI  adalah sebesar ± 3 Milyar Rupiah sudah termasuk 
peralatan dan bangunannya.  (BSR)

“Kualitas produk makanan ditentukan oleh empat hal, 
yaitu keamanan, rasa, nutrisi dan penampilan, 
sehingga dalam riset ini kita tentu saja memperhatikan 
hal-hal tersebut," kata Asep.

Lebih lanjut Asep menjelaskan, dalam penelitian ini 
tidak menggunakan bahan pangawet dari bahan kimia. 
Namun d igunakan tehnik  ster i l i sas i  yang  
dikembangkan BPTBA-LIPI. "Proses sterilisasi 
merupakan proses yang paling penting dalam 
pengalengan makanan. Proses ini bertujuan untuk 
menghancurkan mikroba pembusuk dan patogen, 
untuk membuat produk menjadi cukup masak, tekstur 
dan cita rasa sesuai dengan yang diinginkan" jelasnya.
Kelemahan dari teknik sterilisasi ini, menurut 
penelitian yang ada, dapat menurunkan zat gizi yang 
dikandung oleh rambutan, yaitu vitamin C, sehingga 
menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk 
menemukan hasil percobaan dengan pengurangan 
nilai gizi terendah.-

Menurut Peneliti BPTBA-LIPI, Dr. Asep Nurhikmat, baru 
baru ini di Masamba, bahwa pengalengan makanan, 
selain dapat menambah umaur makanan juga dapat 
meningkatkan prestise dengan merk yang dimiliki serta 
dapat meningkatkan nilai jual produk minimal 3 kali 
lipat.

Riset ini dilaksanakan di Laboratorium Proses 
Pengalengan – (BPTBA-LIPI) Yogyakarta dengan 
menggunakan bahan utama buah rambutan 
(Nephelium Sp) dari Kabupaten Luwu Utara Sulawesi 
Selatan. Tujuan dari riset pengalengan rambutan ini 
adalah untuk mengemas rambutan dalam kemasan 
kaleng, mengoptimasi proses pengalengan rambutan, 
manganalisa nilai gizi rambutan dalam kaleng dan  
menghitung nilai kadaluwarsa rambutan dalam kaleng.

Potensi buah rambutan di Kabupaten Luwu Utara 
terbilang besar. Menurut data BPS pada 2016 produksi 
buah rambutan di kabupaten ini sebesar ± 6.329,10 
ton. Data tersebut bisa jadi hanya berdasarkan buah 
yang panen petani, sehingga sebenarnya bisa lebih 
besar jika dihitung seluruh buah termasuk yang tidak 
dipanen. Potensi buah sebesar ini, dengan umur yang 
hanya mampu bertahan 3-4 hari, memerlukan 
penanganan pasca panen, salah satunya dengan 
penggunaan teknologi pengalengan.

pengalengan rambutan sebagai tahap awal upaya 
pengalengan buah. Diharapkan di masa akan datang 
juga dapat dilaksanakan riset pengalengan untuk buah 
lainnya dan pangan lokal. Riset pengalengan rambutan 
ini dilaksanakan Balitbangda Kabupaten Luwu Utara 
bekerja sama dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan 
Alam (BPTBA-LIPI).

Proses pengalengan dalam riset ini dilaksankan dengan 
tahapan: 1) Preparasi dan pengisian bahan ke dalam 
kaleng; 2) Penghampaan udara pada kaleng; 3) 
Penutupan kaleng; 4) Sterilisasi dan pendinginan 
produk; dan 5) Karantina Produk.



Tindaklanjut kebijakan di atas, memang ditunggu 

hasilnya. Suatu hasil kelitbangan bagaimanapun 

harus memiliki peta jalan sebagai penunjuk arah 

sejauhmana suatu produk kelitbangan itu bermuara 

dan memberikan outcome nyata bagi masyarakat. 

Kajian kebijakan pendidikan tentang angka putus 

sekolah hanyalah satu di antara sekian kegiatan 

kelitbangan yang telah dihasilkan oleh Balitbangda 

sejak resmi beroperasi tahun 2017. Output 

kelitbangan apapun yang dihasilkan, maka jalan 

menuju implementasi hingga keberlanjutannya, baik 

melalui desiminasi maupun evaluasi harus tetap 

dilakukan agar fungsi penunjang pemerintahan tidak 

hanya terhenti ketika suatu kegiatan kelitbangan itu 

selesai. 

(2) kewajiban menempuh jenjang PAUD/TK/RA bagi 

calon siswa sebelum menempuh pendidikan dasar; 

(3) pengetatan pemberian bantuan sosial atau grand 

kepada keluarga yang memiliki anak putus sekolah; 

dan (4) pembentukan Satpol Pendidikan. Ketentuan-

ketentuan ini harus didukung oleh regulasi guna 

memberi penguatan kepada aspek hukum dan 

politis. Khusus Kajian Angka Putus Sekolah ini, 

s e p a n j a n g  r e ko m e n d a s i  d i  a t a s  b e l u m  

terlembagakan dalam bentuk regulasi maka peran 

Balitbangda akan  tetap dibutuhkan sampai hasil 

kelitbangan itu berdayaguna 
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Berkaitan dengan hasil kajian angka putus sekolah, 

saat ini sedang dilakukan updating data anak putus 

sekolah, khusus yang berusia wajib belajar. 

Pendataan ini dilakukan melalui Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap desa dengan 

mel ibatkan para  kepala  desa  setempat .  

Pemutakhiran ini di bawah koordinasi Dinas 

Pendidikan. Dari hasil pendataan ini diperoleh 

jumlah anak usia sekolah yang sudah tidak 

bersekolah sebanyak 1.245 anak. Jumlah ini 

kemungkinan masih akan terus bertambah karena 

beberapa kecamatan belum tuntas melakukan 

pendataannya.  Balitbangda turut melakukan 

pemutakhiran pendamping guna mengcrosschek 

data faktual yang terindikasi selama kajian dilakukan. 

Hasilnya tidak jauh berbeda yakni sekira 1.279 anak 

yang tidak bersekolah (Litbang Pemerintahan, Juli 

2018). Apa yang akan dilakukan selanjutnya 

terhadap angka-angka ini ? Tentu membutuhkan 

program dan langkah yang lebih teknis. Ada aksi  lain 

yang dilakukan untuk menghentikan laju angka ini, 

antara lain dengan menyosialisasikan yel-yel "Ayo 

Sekolah" pada berbagai media dan alat peraga.  Aksi 

seperti ini sudah dapat kita lihat melalui pemasangan 

sticker di ruang-ruang publik dan tempat yang 

mudah terlihat.  Yang belum tampak adalah 

pembentukan perda atau perbup tentang 

pendidikan. Dalam  wawancara Media Litbang 

dengan Bupati Luwu Utara beberapa waktu lalu, ada 

sejumlah kebijakan teknis yang perlu dimuat dalam 

regulasi tentang pendidikan ini. Kebijakan-kebijakan 

tersebut adalah, (1) pemberian kewenangan kepala 

kepala desa untuk melakukan audit pendidikan; 

Jendela Balitbangda

ada Edisi Pertama, majalah "Media Litbang" 

telah menurunkan laporan utama bertema 

pendidikan dengan tagline "Menuju Zero P
Angka Putus Sekolah". Tema ini berlatarbelakang 

fenomena anak putus sekolah di Luwu Utara. Olehnya 

itu, salah satu upaya untuk berkontribusi dalam 

perumusan kebi jakan,  maka Ba l i tbangda 

bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di 

Sulawesi Selatan melakukan kajian untuk 

menuntaskan persoalan ini. Tolak ukur keberhasilan 

kajian ini adalah sejauhmana rekomendasi kebijakan 

yang dihasilkan mampu diadopsi, dirujuk dan 

dijabarkan oleh komponen sasaran dalam bentuk 

kebijakan, program, kegiatan atau aksi.

Ada empat rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian 
yang bertujuan  membawa Luwu Utara menuju zero 
angka putus sekolah pertama di Indonesia ini. 
Rekomendasi  tersebut di antaranya yang pertama; 
menerbitkan regulasi, baik dalam bentuk perda 
maupun perbup tentang pendidikan yang antara lain 
memuat pemberian reward kepada keluarga yang 
memiliki siswa berprestasi di sekolah dan 
punishment bagi keluarga yang memiliki anak putus 
sekolah, Kedua; mewajibkan para kepala desa/lurah 
dan kepala sekolah untuk mendata, memantau, 
mengadvokasi, dan melaporkan anak putus sekolah 
yang ada di wilahnya kepada pemerintah melalui 
dinas terkait, Ketiga;  melibatkan seluruh 
stakeholders ekosistem pelaku pendidikan untuk 
mengumandangkan yel-yel "ayo sekolah & hidup 
sekolah" melalui media cetak dan elektronik atau 
banner/spanduk/baliho. Setahun setelah kajian ini 
dilakukan, kebijakan konkrit apa yang telah diambil ?.
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Luwu Utara---Media Litbang

Sebuah hasil penelitian, rekomendasi yang dihasilkan 
tidaklah bersifat mutlak dan mengikat. Namun 
demikian, latar belakang dilakukannya sebuah 
pengkajian strategis tidak terlepas dari permasalahan 
empirik yang ada.  Dinas Pendidikan sebagai salah 
satu stakeholder ekosistem edukasi, beberapa bulan 
lalu telah memberikan feedback terhadap kajian 
tersebut. Feedback atau umpan balik ini memang 
sangat dibutuhkan dalam proses implementasi suatu 
hasil kelitbangan. 

Dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2016 tentang 
Pedoman Litbang di Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah, peran lembaga litbang 
sebagai dapur perumusan kebijakan,  tidak boleh 
terhenti pada lahirnya sebuah rekomendasi. 
Dibutuhkan suatu peta jalan (Road Map) untuk 
mengawal rekomendasi, terutama yang berupa 
kebijakan. Dalam permendagri tersebut, ada empat 
tahapan yang harus dilalui hingga suatu hasil 
kelitbangan itu terimplementasi dan menghasilkan 
inovasi. Salah satunya adalah proses internalisasi.  
Dalam proses ini, Balitbangda sebagai dapur 
perumusan kebijakan, melakukan komunikasi 
strategis dengan berbagai komponen sasaran terkait. 
Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah evaluasi 
dan pemantauan terhadap tindak lanjut pasca 
kelitbangan. Khusus untuk kajian kebijakan 
pendidikan angka putus sekolah ini, ada sejumlah 
progress yang terindikasi dari dinas terkait. Progress 
ini terukur melalui sistem kelitbangan berbasis 
website yang saat ini coba dikembangkan oleh 
Balitbangda yang disebut  Sistem Kelitbangan "Three 
In One". Dari sistim inilah diperoleh feedback dari 
komponen sasaran. -





What We 
Far
Have 

Done So 

ejak berdirinya Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Balitbangda) SKabupaten Luwu Utara pada tahun 2017, 

maka Balitbangda telah melakukan berbagai hal yang 

mendukung tugas dan fungsi kelitbangan. 

Di 2017 Tim Balitbangda melakukan rintisan 

kerjasama dengan berbagai instansi. Instansi pertama 

yang dijajaki adalah Badan Penelitian dan 

Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) sebagai induk dari Balitbangda 

Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Kunjungan 

selanjutnya adalah ke Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), berikutnya dengan Balitbang 

Kemenkes, Balitbang Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang, Balitbang Kementerian Perindustrian, dan 

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Diantara semua rintisan kerjasama dengan 

mitra, maka LIPI merupakan lembaga mitra yang 

paling progresif. Sebagai contoh ditahun 2017 

dilakukan kerjasama Kajian Indeks Persepsi Korupsi 

(IPK). Sedangkan untuk peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Manusia kerjasama dengan LIPI  

dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Terkhusus 

untuk tahun 2018 ada 2 (dua) kerjasama yang 

dilakukan dengan Balai Penelitian Teknologi Bahan 

Alam (BPTBA) LIPI Jogjakarta, yaitu : (1) Pengalengan 

Buah dan Pangan Lokal (Rambutan, Kapurung, Jamur, 

Durian, dan Ikan Gabus),  dan (2) Diseminasi 

Pengembangan Pakan Ternak dari bahan local dan 

Pengolahan Rumput Laut menjadi bahan kertas 

pembungkus kue.

Kerjasama yang ditindak lanjuti yang lain adalah 

dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

bersama dengan Balai Penelitian Kehutanan 

Makassar, yaitu kerjasama Penelitian Tumbuhan 

Aromatik di tahun 2018. 

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan pada 

tahun 2017 untuk Bidang Kajian Sosial dan 

Pemerintahan adalah; (1) Kajian Kebijakan Pendidikan 

terhadap Angka Putus Sekolah (APS), (2) Kajian Indeks 

Persepsi Korupsi (IPK), (3) Kajian Strategi 

Pengendalian kantramtibmas, dan (4) Kajian Dampak 

Ekonomi Pengalihan Kewenangan Pengelolaan 

Tambang Galian Bukan Logam.

U n t u k  B i d a n g  Ka j i a n  E ko n o m i  d a n  

Pembangunan Daerah,  kegiatan yang dilakukan di 

tahun 2017 adalah; (1) Kajian Pengembangan 

Lingkungan Sehat, (2) Kajian Potensi Investasi, dan (3) 

Kajian Potensi Sumber-Sumber Penerimaan Daerah. 

Dan untuk Bidang Kajian Inovasi dan Teknologi 

kegiatan yang dilakukan di tahun 2017 adalah; (1) 

Kajian Strategi Kebijakan Kepemudaan, (2) Kajian 

Ketahanan Budaya/Kearifan Lokal, dan (3) Pengujian 

Lapangan Efikasi Fungisida Alami Phymar C SL untuk 

Pengendalian Penyakit Busuk Buah dan kanker Batang 

Kakao.

Dari 10 (sepuluh) kegiatan di 2017, maka 

kegiatan Kajian Kebijakan Pendidikan terhadap Angka 

Putus Sekolah (APS) adalah kegiatan yang telah 

m e m b e r i k a n  r e ko m e n d a s i  y a n g  s a n g a t  

menggembirakan, sehingga Dinas Pendidikan telah 

memembuat strategi untuk meminimalisisr Angka 

Putus Sekolah. 

Untuk 2018 pula telah diterbitkan Media 

Litbang Kabupaten Luwu Utara yang pertama kali, 

yang disaksikan berbagai unsur, termasuk pihak LIPI 

dan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sed a n gka n  u nt u k  J u r n a l  " J u r n a l  B a n gd a  

Simpurusiang" juga akan diluncurkan di  2018. (DRN)

Luwu Utara --- Media Litbang
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ebagai perangkat daerah yang melaksanakan 
fungsi penunjang pemerintahan, ada dua event 
penting yang dihadiri oleh Balitbangda S
sepanjang 2018 ini. Event tersebut adalah 

penandatanganan Puja Indah  (Pusat Jejaring Inovasi 
Daerah) dan Rakornas Kelitbangan yang dilaksanakan 
oleh BPP Kemendagri. Sebagai lembaga yang 
mengemban tugas kelitbangan pada level Pemerintah 
Daerah, kedua acara tersebut tak dilewatkan begitu 
saja oleh Balitbangda mengingat keduanya memuat 
dua misi penting pembentukan Balitbangda.  Misi 
tersebut yaitu penguatan kelitbangan sebagai mesin 
utama perumusan kebijakan dan penguatan inovasi 
sebagai muara utama output kelitbangan.

Rakornas Kelitbangan yang juga merupakan 
agenda tahunan BPP Kemendagri, pada tahun ini 
mengusung tema "Penguatan Kelembagaan Penelitian 
dan Pengembangan dalam Mendorong Inovasi 
Daerah". Rakornas bertempat di Mercure Convention 
Center, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Pusat, 8 dan 
9 Mei 2018.

Meskipun tema acara ini terintegrasi dalam satu 
statement, namun di dalamnya mengandung dua 
penguatan, yaitu kelitbangan dan inovasi. Benar saja, 
Kepala BPP Kemendagri ,  Dody Riyadmadji  
mengatakan tujuan diselenggarakannya kegiatan 
rakornas kelitbangan ini adalah untuk mewujudkan 
profil kelembagaan litbang Pusat dan Daerah yang 
mampu menjadi thin thank dalam perumusan 
kebijakan dan implementasi inovasi daerah. 

Tujuan ini sesungguhnya telah mewacana dan 
menggaung sejak dilaksanakannya Rakornas 
Kelitbangan 2017 dan dihadiri untuk pertama kalinya 
Balitbangda Kabupaten Luwu Utara. Kelitbangan dan 
inovasi sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda 
tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.   

Kelitbangan adalah suatu proses, sementara 
inovasi adalah output. Rakornas Kelitbangan yang diikuti 
beberapa kementerian dan seluruh lembaga litbang 
provinsi dan daerah se-Indonesia dengan jumlah peserta  
sekira 600 orang ini hendak mempertegas eksistensi 
lembaga litbang melalui strategi mencapai standar 
kompetensi aparatur kelitbangan, baik struktural 
maupun fungsional. 

Selain itu, rakornas yang dibuka oleh Menteri 
Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tersebut juga menekankan 
sinergitas antar lembaga pemerintah dan dunia 
perguruan tinggi dalam mendukung inovasi 
berkelanjutan. Strategi ini hanya dapat diwujudkan jika 
lembaga litbang ditunjang oleh sistem kebijakan 
nasional di bidang penelitian dan pengembangan serta 
ko n d u s i f i ta s  ke p e m i m p i n a n  n a s i o n a l  ya n g  
mengkolaborasikan  seluruh stakeholder terkait, 
khususnya di jajaran kementerian dan lembaga 
pemerintah lainnya. Upaya bersinergi ini memang 
diperlukan untuk mempercepat transformasi lembaga 
litbang menjadi lembaga yang diperhitungkan, baik 
secara nasional maupun internasional yang didukung 
oleh pendanaan yang memadai.

Lembaga litbang di Indonesia agaknya  patut 
bercermin pada perkembangan dunia riset di Eropa yang 
menanamkan strategi open innovation, open science, 
dan open to the world. Kompetensi hanya akan dicapai 
jika kita membuka mata terhadap perkembangan dunia 
ilmu pengetahuan yang begitu massif saat ini.



Standar kompetensi aparatur kelitbangan boleh saja 
mengacu kepada standar nasional yang ditetapkan oleh 
Pembina kelitbangan di Indonesia, tetapi wawasan 
pengetahuan dan kebijakan kelitbangan perlu berkaca 
kepada budaya riset di negara maju di dunia. 

Acara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari 
rakornas adalah penandatanganan Pusat Jejaring 
Inovasi Daerah (Puja Indah) yang dilakukan langsung 
oleh Bupati Luwu Utara bersama Kepala Balitbangda 
Kabupaten Luwu Utara, 5 Juli 2018 di Kantor BPP 
Kemendagri, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan 
prasyarat dari upaya membangun komitmen bersama 
antara Badan Litbang Kemendagri dengan lembaga 
litbang daerah guna mewujudkan pusat jejaring inovasi 
melalui sistim desiminasi dan replikasi inovasi di seluruh 
Indonesia. Puja Indah yang juga dilaunching pada 
Rakornas  Kelitbangan, dianggap dapat menjadi simpul 
koordinasi antar lembaga litbang dalam memperkuat 
inovasi di daerah. Inovasi adalah hasil akhir dari sebuah 
proses kerja kelitbangan yang tidak hanya berupa 
produk tetapi juga dapat berupa kebijakan atau regulasi 
tentang permasalahan-permasalahan  tertentu. Hal ini 
sangat jelas termuat dalam Permendagri Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Pedoman Litbang di Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sendiri menilai 
perlunya ikut serta dalam jejaring tersebut mengingat 
tingginya komitmen pemda dalam mendorong inovasi, 
khususnya pada aspek pelayanan publik. Sejak terbitnya 
Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi 

Inovasi Pelayanan Publik, Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara melalui kepemimpinan 
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, demikian 
gencar memacu dan memotivasi segenap jajaran 
untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing. Inovasi adalah suatu upaya kreatif 
dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, dan peran lembaga litbang 
lagi-lagi tak dapat diabaikan dalam proses ini. 

Untuk adanya pengembangan dan  penyebarluasan 
manfaat suatu inovasi memang dibutuhkan adanya 
sinergi dan kerjasama antar stakeholder kelitbangan 
dan non kelitbangan. 
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Puja Indah adalah media yang sengaja 

d i h a d i r ka n  o l e h  B P P  Ke m e n d a g r i  u nt u k  

m e m p e rc e p at  p e m b a h a r u a n  tata  ke l o l a  

pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat 

menuju pemerintahan modern-futuristik. Puja Indah 

dengan berbagai aplikasi yang dibawanya diharapkan 

dapat memfasilitasi dan mewadahi seluruh calon-

calon kreator atau inovator pemda di Indonesia 

untuk saling bertukar informasi mengenai metode-

metode terbaru pengelolaan pemda dan pelayanan 

publik. Walaupun jejaringnya hanya digunakan oleh 

jajaran pemda, khususnya actor kelitbangan, namun 

masyarakat luas juga dapat mengakses kontennya 

guna didesiminasikan melalui komunitas tertentu. 

Lebih jauh dari itu, Puja Indah diharapkan menjadi 

mainstream inovasi dan menjadi pintu masuk yang 

akan menggairahkan kegiatan kelitbangan di negara 

ini. Dengan demikian, penguatan kelitbangan dan 

penguatan inovasi akan saling menunjang dalam satu 

mata rantai yang tidak berujung.  (RM)



Laporan Utama
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da tiga sasaran reformasi birokrasi dalam Road Map 

Reformasi Birokrasi 2015-2019 dalam pemerintahan 

Jokowi – JK : (1) Birokrasi yang Bersih  dan Akuntabel; A
(2) Birokrasi yang Efektif dan Efisien ; (3) Birokrasi yang 

Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. Untuk mewujudkan 

sasaran tersebut, ditetapkan 8 (delapan) area perubahan 

reformasi birokrasi, dua di antaranya bersentuhan dengan 

aspek manusianya : (1) perubahan mental aparatur dan ; (2) 

perubahan SDM aparatur. Yang pertama bertalian erat 

dengan aspek perilaku, dan  yang kedua, berkaitan dengan 

sistem pelembagaan dalam rangka pengembangan kualitas 

dan kuantitas aparatur dalam lembaga birokrasi. 

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku efektif, birokrat yang 

diistilahkan dengan sebutan tunggal Pegawai Negeri Sipil 

(PNS),  sangat identik dengan citra negatif yang amat kuat 

sebagai aparatur yang feodalistik, lamban, kurang profesional 

dan kurang kreatif. Namun, pasca terbitnya undang-undang 

ini, banyak optimisme  baru yang muncul di pundak ASN 

(khusus yang berkategori PNS) agar menjadi penyelenggara 

negara yang handal guna mewujudkan cita-cita Negara 

sebagaimana yang diinginkan oleh konstitusi. Harapan ini 

tumbuh seiring dengan "ramai"nya wacana kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN antara lain 

melalui sistem renumerasi,  penerapan Sistem Merit (Merit 

System Principles) dalam proses rekruitmen dan sistem 

Manajemen Talenta yang sebenarnya secara prinsip 

diteorisasi pertama kali sejak 1978 di Amerika Serikat.  Kondisi 

ini kemudian diikuti dengan meningkatnya minat pemuda 

untuk menjadi ASN walaupun  sorotan terhadap alat negara 

ini tak pernah surut, baik di zaman Orde Baru maupun 

Reformasi. 

Dari aspek normatif, sejak 1999, terdapat kurang lebih lima 

peraturan perundang-undangan krusial yang telah 

diterbitkan pemerintah untuk membenahi performa ASN 

sebagai pelayan publik (public servant). Kelima ketentuan 

perundang-undangan tersebut antara lain : (1) Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN; (2) PP Nomor 42 

Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; 

(3) PP Nomor 53 Tahun 2010  tentang Disiplin PNS; (4) PP 

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 

dan (5) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 

Untuk mengukur sejauhmana dampak regulasi  ini terhadap 

peningkatan performa ASN bukanlah sesuatu hal yang 

mudah. 

Tetapi dari sekian banyak 

indikator untuk melihat 

keberhasilan kebijakan 

tata kelola ASN tersebut, 

m a k a  t i n g k a t  

kedis ip l inan adalah 

indikator kasat mata 

yang mudah dilihat. 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Balitbangda 

bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 

Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) pada tahun 2018 ini 

telah berupaya menemukan deskripsi kedisiplinan PNS 

menurut konsep kebijakan yang selama ini merupakan area 

kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia 

dengan apa yang dinamakan "Manajemen ASN". Manajemen 

ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen PNS secara menyeluruh mengatur 14 

(empat belas) aspek. Di antara aspek yang mengemuka dalam 

Diskusi Terarah pada tanggal 6 Juni 2018 adalah aspek 

kedisiplinan ASN (PNS). Dan sebagai bagian dari hasil kajian 

ini, Media Litbang kembali mengulas secara umum beberapa 

gambaran tentang tingkat kedisiplinan PNS di Kabupaten 

Luwu Utara, baik dalam hal disiplin waktu maupun sejumlah 

implikasi kedisiplinan lainnya yang berkaitan dengan 

kebijakan-kebijakan tata kelola PNS di Luwu Utara. 

Ada tiga hal yang melatarbelakangi dilakukannya kajian 

kedisiplinan PNS ini. Pertama, secara teoritik,  bahwa 

pemerintahan yang baik sebagaimana konsep ideal "good 

governance" mustahil untuk dicapai apabila ASN sebagai 

aktor utama pelaku kegiatan pemerintahan tidak dikelola 

dengan baik oleh suatu sistem manajemen ASN yang tepat. 

Yang kedua, secara yuridis empirik, bahwa Manajemen ASN 

dan atau manajemen PNS sebagaimana diatur dalam 

UU/5/2014 dan PP/11/2017 sesungguhnya merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari upaya dan sasaran 

pemerintah melakukan transformasi reformasi birokrasi ASN    

di samping upaya-upaya lainnya seperti pada aspek 

kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan, dan 

regulasi deregulasi birokrasi, serta SDM (Lembaga 

Administrasi Negara, 2018). Yang ketiga, bahwa meskipun 

kedisiplinan ASN telah diatur secara spesial dalam PP Nomor 

53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, kedisiplinan PNS diakui 

masih "jauh panggang dari api".-  

Isu Strategis ASN

ASN?

LAPORAN UTAMA
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Terlepas dari adanya kelemahan dalam PP Nomor 53 Tahun 

2010, RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 menjadikan 

permasalahan PNS sebagai bagian dari isu strategis bidang 

kepegawaian yang wajib dituntaskan dalam periode ini. Isu-

isu tersebut antara lain : (1) Rendahnya tingkat 

pendayagunaan PNS di tempat kerjanya (under employment); 

(2) Rendahnya kinerja (under performance); (3)  Banyaknya 

terjadi inkonsistensi penyelenggaraan manajemen PNS 

terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa isu ini 

ditengarai merupakan bagian dari dampak rendahnya 

kedisiplinan PNS itu sendiri secara keseluruhan. Maka dari itu, 

bisa dikatakan, bahwa kunci perubahan wajah dan image PNS 

kita berada pada ketiga isu tersebut, dan kunci penyelesaian 

permasalahan ketiga isu tersebut terletak pada satu kata : 

"Disiplin". Apabila ketiga isu ini dapat diatasi, maka Misi 

Pertama RPJMD, "Mewujudkan masyarakat yang religius, tata 

kelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang 

berdaya" diyakini akan mampu diwujudkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang 

Pencegahan yang telah melakukan kunjungan ke Luwu Utara 

pada tanggal 6 Desember 2017, bersamaan dengan 

dilakukannya Penyusunan Instrumen Tools Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK), menemukan adanya kebijakan yang belum 

optimal dalam memacu kinerja ASN sekaligus mencegah 

tindakan-tindakan melawan hukum. Kebijakan dimaksud 

adalah belum diterapkannya sistim pemberian tunjangan 

berbasis kinerja dan kehadiran PNS.  Berdasarkan 

rekomendasi KPK tersebut, maka efektif terhitung sejak April 

2018, seluruh PNS di Kabupaten Luwu Utara memperoleh 

tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Tetapi, 

apakah penerapan kebijakan ini berbanding lurus dengan 

peningkatan kinerja ?  

Berdasarkan data absensi manual PNS, periode Januari – April 

2018 (sebelum TPP), rata-rata persentase kehadiran PNS per-

perangkat daerah berada di antara 80-90% dimana 

persentase rata-rata seluruh instansi di Luwu Utara sekitar 

85,00%. Jika ini dijadikan salah satu unsur Indeks Kepatuhan 

PNS di Luwu Utara, maka tingkat ketaatan PNS di daerah ini 

tergolong "tinggi". Menariknya, di beberapa perangkat 

daerah tingkat kehadiran PNS-nya bahkan ada yang hampir 

mencapai 100% (99%). Sementara pada periode Mei – Juli 

2018 (saat penerapan TPP), tingkat rata-rata kehadiran PNS 

sekitar 85,93% (hampir sama dengan periode sebelum 

penerapan TPP), hanya selisih sekitar 0,93%, dan beberapa 

perangkat daerah/unit kerja ada yang mencapai persentase 

kehadiran 100%

Dari data di atas, maka di atas kertas,  tingkat persentase 

kehadiran PNS menurut hari kerja normatif tidak 

menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, baik 

sebelum maupun saat penerapan TPP (selisih hanya 0,93%).-  

Bahkan persentase kehadiran di atas 80% dapat dikategorikan 

sebagai tingkat kehadiran yang "tinggi". Namun apakah 

tingkat kehadiran tersebut betul-betul representasi dari fakta 

empirik yang ada ?

Berdasarkan temuan awal dari  hasi l  kaj ian ini,  

mengindikasikan adanya fakta lain. Salah satunya adalah 

bahwa sistim absensi PNS sebelum penerapan TPP sebagian 

besar masih dilakukan secara manual, sangat fleksibel, 

tingginya toleransi waktu, tidak konsisten terhadap jam kerja 

normatif atau jam kerja efektif, dan jauh dari prinsip-prinsip 

penegakan disiplin serta kurang akuntabel. Oleh karena itu, 

data tingkat persentase kehadiran PNS sebesar 80-90% masih 

dapat dipertanyakan kebenarannya. Di salah satu perangkat 

daerah, ditemukan adanya PNS yang sering tidak masuk 

kantor dalam jangka waktu lama tetapi menurut catatan 

absensi pada instansi tersebut, yang bersangkutan justru 

selalu dinyatakan hadir. Instansi kepegawaian terkait 

mengkonfirmasi, bahwa kondisi ini seringkali dijumpai di 

beberapa perangkat daerah lainnya dimana secara tertulis 

absensi kehadiran PNS di instansi yang bersangkutan sekitar 

90-100%, tetapi jika dilihat secara kasat mata atau fisik, baik 

berdasarkan kehadiran apel pagi maupun penyelenggaraan 

pelayanan pada jam-jam kantor, maka persentase dari 

absensi tersebut seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. 

Hal ini tentu saja, memberikan gambaran bahwa sistim 

pencatatan kehadiran PNS di daerah ini sebenarnya belum 

dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun 

administratif. Parahnya lagi, PNS yang secara fisik melakukan 

pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja dan masuk 

kantor ini, tidak pernah atau jarang memperoleh sanksi 

disiplin atau pembinaan dari atasannya.  Ini berarti bahwa 

sistim absensi yang tidak berdampak pada perhitungan 

penghasilan atau tanpa sanksi tegas akan menjadikan sistim 

absensi itu hanya formalistik belaka dan dibuat seadanya alias 

asal-asalan, sehingga wajar saja jika kurang berdampak pada 

peningkatan disiplin PNS.

Hal yang sedikit berbeda ketika kebijakan pemberian TPP 

diterapkan. Terhitung sejak Mei 2018, sebagian besar 

perangkat daerah lingkup Kabupaten Luwu Utara mulai 

memperketat pencatatan dan mengaktifkan pelaporan 

kehadiran PNS, walaupun masih terdapat sejumlah praktek-

praktek pelanggaran yang masih sering ditolerir. Sistim 

absensi dalam rangka penerapan TPP di perangkat daerah 

sebagian besar telah menerapkan sistim pinger print (sidik 

jari), meskipun masih terdapat sejumlah keterbatasan teknis. 

Lagi-lagi, keterbatasan teknis ini masih menjadi kendala di 

sejumlah perangkat daerah untuk membangun positive 

thinking terhadap kebijakan pendisiplinan PNS yang ada. 

Kendala ini muncul karena terkadang keterbatasan teknis 

tersebut justru menimbulkan kerugian kepada PNS tertentu 

dalam hal pencatatan kehadiran. Hal ini antara lain 

disebabkan adanya kegagalan koneksitas antar perangkat 

teknis terkait dalam  jaringan pencatatan sistim -  

Ada Apa dengan ASN Kita ? ”. 

“
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absensi on line. Hingga Agustus 2018, kurang dari lima 

perangkat daerah di Luwu Utara yang belum terkoneksi 

secara online dalam sistim ini. 

Dari segi penegakannya,  setiap perangkat daerah tentu 

memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Penegakan disiplin 

memang diperlukan sebagai  suatu proses pembinaan 

terhadap aparatur yang dianggap melakukan pelanggaran 

disiplin guna memberikan efek jera, baik dalam bentuk 

penindakan, pemberian reward dan punishment maupun 

pengawasan. 

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan pada 

tanggal 6 Juni 2018, terungkap bahwa beberapa perangkat 

daerah lebih memilih pendekatan personal dalam mendalami 

permasalahan aparaturnya, dan yang lainnya memilih 

pendekatan formal berjenjang melalui pendelegasian 

pejabat di bawahnya untuk melakukan pembinaan dan 

pengendalian. Sesuai dengan hasil FGD penelitian ini, hampir 

seluruh perangkat daerah di Kabupaten Luwu Utara belum 

dapat menerapkan sistim penegakan disiplin secara full dan 

konsisten sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS. Ketidakkonsistenan ini antara lain 

banyak terjadi terutama dalam hal penjatuhan hukuman 

disiplin ringan seperti akumulasi ketidakhadiran pegawai 

selama lima hari kerja dalam setahun. Salah satu hal yang 

menyebabkan minimnya penjatuhan hukuman disiplin 

terhadap pelanggaran ringan seperti ini adalah masih 

beragamnya persepsi kepala perangkat daerah dalam 

menjabarkan konsep "disiplin" terhadap aparaturnya. 

Keragaman ini antara lain nampak dari masih adanya 

pimpinan perangkat daerah yang cenderung lebih 

memprioritaskan konsep "disiplin" itu dalam hal ketepatan 

dan kecepatan pelaksanaan tugas dibanding ketaatan PNS 

yang bersangkutan terhadap jam kerja, terlebih lagi jika PNS 

dimaksud memiliki kedekatan emosional dengan 

pimpinannya. Tentu, kurangnya penegakan disiplin ringan 

seperti ini akan berdampak pada besarnya potensi 

pelanggaran tingkat sedang dan berat yang dilakukan oleh 

PNS di masa yang akan datang. Hal ini karena kurang  adanya  

pembinaan dini secara berjenjang oleh para atasan langsung 

atau pimpinan perangkat daerah di instansi tersebut. 

Data penjatuhan hukuman disiplin PNS memperlihatkan 

bahwa sejak tahun 2014 hingga pertengahan 2018, 

penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS, baik ringan, 

sedang  maupun berat terjadi sebanyak 52 kasus atau kurang 

lebih terhadap 45 orang PNS, dengan catatan bahwa terdapat 

beberapa di antaranya memperoleh lebih dari satu jenis 

hukuman disiplin. Fakta lainnya yang cukup mengkuatirkan 

adalah meningkatnya PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 

kategori sedang dan berat dalam empat tahun terakhir (2015-

2018) dengan tingkat rata-rata 7 kasus setiap tahunnya, -

sejumlah di antaranya terjerat kasus narkoba dan tindak 

pidana. Data ini kemudian dikombinasikan dengan  fakta yang 

umum ditemui di lapangan bahwa komitmen  PNS terhadap 

tanggungjawabnya sebagai aparatur Negara masih jauh dari 

harapan yakni berada di kisaran 56% (idealnya 80 – 90 %), 

yang diukur pada tingkat kehadiran PNS pada setiap 

pelaksanaan apel dan upacara kedinasan. Komitmen ini 

diukur dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Bupati 

Luwu Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman  

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan 

CPNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Menguji hubungan tingkat kedisiplinan PNS dengan kebijakan 

tunjangan tambahan penghasilan memang membutuhkan 

perhitungan secara analitik dan ilmiah berbasis waktu untuk 

mengetahui hubungan logic antara kedua faktor tersebut. 

Mengapa berbasis waktu ? Sebab terkadang dijumpai di 

lapangan, semangat kedisiplinan karena peningkatan gaji 

atau penghasilan hanya bertahan di awal-awal kebijakan. 

Namun, seiring berjalannya waktu, efek psikologis 

peningkatan gaji atau penghasilan ini menyusut beriringan 

dengan semakin banyaknya daftar kebutuhan atau keinginan 

PNS yang bersangkutan. Pada titik ini, peningkatan tunjangan 

tidak lagi "terasa" atau "nyaris tak berpengaruh" bagi 

peningkatan disiplin. Guru Besar STIA LAN, yang juga mantan 

Ketua STIA LAN Makassar, Prof.Ismail Said, kepada Media 

Litbang berpendapat, bahwa peningkatan kesejahteraan PNS 

tanpa disertai perubahan perilaku tidak akan memberi 

dampak jangka panjang terhadap komitmen PNS untuk 

berdisiplin. Walaupun banyak aturan yang telah dibuat dan 

tunjangan yang diberikan kepada PNS cukup tinggi tanpa 

dibarengi dengan perubahan persepsi yang tepat terhadap 

"disiplin", maka perilaku disiplin PNS sulit untuk menjadi lebih 

baik. "Oleh karena itu, perlu ada upaya besar dan terpadu dari 

pemerintah setempat untuk menjadikan disiplin sebagai 

suatu budaya dan kebiasaan, termasuk budaya reward dan 

punishment."   

Pemberian tunjangan adalah suatu bentuk penghargaan, dan 

memang ketidakdisiplinan dalam hal kehadiran dapat 

membuat berkurangnya besaran tunjangan. Tetapi 

pemberian tunjangan tanpa disertai penerapan sanksi atas 

ketidakdisiplinan itu seperti teguran dan pernyataan tidak 

puas juga dapat menjadi preseden yang buruk. Seseorang  

bisa saja beranggapan bahwa mangkir kerja hanya berakibat 

pada pengurangan tunjangan tapi status kepegawaian tidak 

apa-apa. Terlebih lagi, jika pemotongan tunjangan itu kurang 

berefek jera atau dianggap kecil, maka hal ini dapat 

memunculkan anggapan yang keliru bahwa perilaku yang 

tidak taat pada jam kerja bukanlah sesuatu yang perlu 

dikuatirkan. Dengan demikian, maka seharusnya tunjangan 

hanyalah salah satu stimulus untuk memacu kehadiran, tetapi 

bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan 

disiplin dan kinerja.  

Penegakan Disiplin

Kompensasi
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yang baik dari seorang pemimpin atau pimpinan tidak akan 

memberi pengaruh berarti terhadap pembentukan disiplin 

sepanjang tidak disertai dengan pendekatan lainnya. 

Pendekatan dimaksud misalnya melakukan sidak secara rutin 

di tengah-tengah aktivitas aparaturnya disertai komunikasi 

persuasif secara intens. Di samping tentu saja melakukan 

formal meeting secara berkala untuk mengevaluasi 

kedisiplinan PNS. Dengan demikian, kepemimpinan di sini 

tidak selamanya hanya sebatas memberi teladan, meskipun 

keteladanan merupakan unsur penting dalam kepemimpinan. 

Selain kultural, upaya struktural juga dapat dilakukan antara 

lain dengan mempertegas dan menjabarkan secara rinci 

regulasi tentang disiplin yang ada, membentuk tim  patroli 

disiplin, melakukan razia secara berkala, dan dalam bentuk 

pemodelan atau percontohan penegakan disiplin. Kedua 

upaya ini perlu dilakukan secara paralel agar perilaku disiplin 

dapat berevolusi menuju ke arah yang lebih baik.

Citra perilaku birokrasi Indonesia yang  terkesan personal dan 

kental dengan  nuansa kekeluargaan memang menjadi 

tantangan luar biasa dalam melakukan terobosan kultural 

mendisiplinkan PNS. Saking berakarnya budaya "kurang 

disiplin" ini, baik di lingkungan masyarakat maupun kantor, 

maka perilaku tidak disiplin lebih mudah menjadi suatu 

kepribadian dibanding menjadikan "disiplin" sebagai suatu 

karakter. Menjadikan perilaku disiplin sebagai suatu karakter 

memang bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi tidak 

mustahil untuk diwujudkan. Butuh waktu lama untuk 

mengejar ketertinggalan kita dari  Negara-negara yang sudah 

menjadi "Dewa"nya Disiplin seperti Jepang, Singapura, 

Jerman dan Selandia Baru. Negara-negara tersebut telah 

menjadikan "disiplin" sebagai suatu kepribadian, meskipun 

beberapa pakar psikologi dalam ilmu psikologi, mengatakan 

bahwa kepribadian itu bersifat menetap, dipengaruhi oleh 

faktor keturunan dan sulit untuk dirubah dibanding karakter. 

Membentuk karakter (character building) disiplin 

berdasarkan hasil kajian ASN ini memang tidak cukup 

dilakukan di lingkungan birokrasi saja tetapi membutuhkan 

keterlibatan masyarakat atau lingkungan di luar birokrasi. 

Selain secara terpadu, pendisiplinan PNS juga dilakukan 

secara berjenjang dan menyentuh seluruh aspek kedisiplinan. 

Menyederhanakan konsep "disiplin" hanya sebatas pada 

ketaatan jam kerja dan masuk kantor akan mempersempit 

implikasi kedisiplinan PNS terhadap citra PNS secara umum. 

Seseorang PNS bisa saja taat dalam hal jam kerja tetapi kurang 

efektif dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, kedisiplinan 

dalam berbagai aspek seperti disiplin waktu, tugas, etika dan 

korps harus ditanamkan dan dibiasakan pada seluruh lapisan, 

termasuk keluarga, lingkungan masyarakat dan berjenjang 

pada semua tingkatan pemerintahan. Kita mungkin lebih 

mudah membuat dan merubah aturan secara konseptual, 

tetapi belum tentu dapat memperbaiki keadaan pada tataran 

aktual.   (R.M) 

Tantangan

Dari hasil observasi, banyak bentuk dan jenis pelanggaran 

disiplin ringan yang sering dijumpai di beberapa instansi 

daerah, khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Indisipliner 

dalam bentuk ketidaktaatan kepada jam kerja, bersikap santai 

dan tidak masuk kantor tanpa keterangan adalah contoh 

pelanggaran disiplin ringan yang paling mudah dan banyak 

menjangkiti PNS. Ibarat sebagai suatu penyakit, perilaku-

perilaku indisipliner seperti ini bahkan mudah menular di 

kalangan PNS.  Sebagai  contoh, datang terlambat pulang 

cepat, datang cepat tetapi juga pulang lebih cepat, mengikuti 

apel setelah itu pulang atau bolos dan tidak melaksanakan 

tugas. Sayangnya,  PNS yang terbiasa dengan praktek 

pelanggaran seperti ini tidak memandang, apakah atasan 

langsungnya lebih disiplin atau tidak. Bahkan fakta lainnya, 

PNS yang sering datang terlambat, malas atau kurang disiplin 

justru terkadang lebih trampil dan lebih efektif dibanding 

yang lebih rajin. Hal ini yang terkadang menyulitkan para 

pimpinan untuk menegakkan sanksi secara konsisten, tepat 

dan benar. 

Salah satu hal yang menyebabkan sehingga ketidakdisiplinan 

lebih cepat menjadi suatu "penyakit menular" adalah karena 

kurangnya penegakan disiplin (discipline enforcement) secara 

terpadu. Ucapan-ucapan sinisme dan negasi seperti : "Saya 

dihukum kenapa yang lain tidak ?", "Saya tidak melakukannya 

karena yang lain juga begitu", "Mengapa cuma saya  yang 

ditegur?", "Banyak orang yang melanggar tetapi tidak diapa-

apakan," merupakan ucapan-ucapan sederhana yang mudah 

dicerna dan mudah ditularkan, tetapi sulit dihilangkan. Oleh 

karena itu, mengadopsi pepatah kesehatan, "Lebih Baik 

Mencegah daripada Mengobati", mungkin merupakan sikap 

yang lebih utama dalam memaksimalkan penegakan disiplin.  

Pencegahan di sini tidak hanya dilakukan secara struktural 

tetapi yang terpenting adalah upaya kultural.

Kepemimpinan dan keteladanan seringkali menjadi 

penekanan para pembijak Negara dalam menularkan sesuatu 

hal yang baik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.  

Hingga saat ini keteladanan dari pemimpin masih diyakini 

sebagai suatu metode ampuh membina kedisiplinan PNS. 

Namun dalam beberapa kasus dan hasil wawancara, contoh 

“
Inhilklik.com, meranti
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STABILKAN HARGA, SISTEM RESI GUDANG SOLUSINYA

ebanyak 200 petani yang tergabung dalam 
Kelompok Tani di tiga kecamatan, masing-masing 
Sukamaju, Bonebone dan Tanalili, mengikuti S
Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang 

(SRG) kerja sama Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra 
Setia dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) 
Kabupaten Luwu Utara, Selasa (25/9), di Kantor Latihan 
Kerja Kecamatan Tanalili. 

Dalam Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Resi 
Gudang ini, juga dilakukan Penandatanganan Kerja 
Sama (MoU) antara Ritel Modern Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara dengan Usaha Kecil Menengah 
(UKM), serta peninjauan gudang oleh Bupati Luwu 
Utara, Indah Putri Indriani, bersama Kepala DP2KUKM 
Muslim Muhtar, Plt. Camat Tanalili Abdul Hakim 
Bukara, dan Pimpinan BRI Cabang Masamba Bayu 
Adityo

Bupati Indah Putri Indriani dalam sambutannya 
mengatakan bahwa gudang yang belum termanfaatkan 
karena belum lengkap, tahun ini sudah bisa 
dimanfaatkan. 

" K i ta  p u ny a  ke w a j i b a n  m e m b e r i ka n  
perlindungan kepada produsen supaya produksi yang 
dihasilkan harganya bisa terjaga dan salah satu strategi 
yang dianggap cukup efektif,  yaitu dengan 
memfungsikan gudang SRG ini," tutur Indah. 

Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan 
ini berharap, setelah kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan 
Sistem Resi Gudang ini berakhir, para peserta 
diharapkan mampu memanfaatkan gudang tersebut 
dengan sebaik-baiknya. "Kita mengadakan sosialisasi 
ini dalam rangka menyamakan persepsi. Namun yang 
paling penting adalah kita berharap setelah sosialisasi 
ini pemanfaatkan gudang SRG bisa segera dilakukan 
dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Kepala DP2KUKM Muslim Muhtar, 
menyampaikan bahwa kegiatan Sosialisasi SRG 
dilaksanakan untuk menyosialisasikan pemanfaatan 
sistem resi gudang. "Sistem resi gudang diperlukan 
dalam rangka menunda penjualan komoditi petani. 
Saat produksi melimpah, harga pasti akan turun. Nah, 
dengan adanya SRG ini diharapkan ada tunda jual tadi. 
Bukan itu saja, SRG ini juga dalam rangka menstabilkan 
harga," ujar Muslim. (LH)
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inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) rupanya mampu menangkap pesan 
inovatif Bupati Luwu Utara, Indah Putri D
Indriani. Di mana Bupati perempuan pertama 

di Sulawesi Selatan ini berkeinginan agar roda 
pemerintahan yang ia jalankan bersama Wakil Bupati 
Muhammad Thahar Rum berjalan on the track, yakni 
pemerintahan yang melayani, bukan dilayani. 
Melayani maksudnya adalah bagaimana pemerintah 
dan masyarakat harus akrab tanpa sekat. Berangkat 
dari motivasi sang Bupati, Dinas PMD melahirkan 
program unik dan menginspirasi, Semalam di Desa.

Program "Semalam di Desa" diharap mampu 
mendekatkan pelayanan di berbagai sektor dan lini 
kehidupan masyarakat di desa, agar masyarakat bisa 
lebih dekat dengan pemerintahnya. Dalam program ini, 
ada silaturahmi yang terjalin indah antara masyarakat 
dan pemerintah. Intinya, silturahmi pemerintah dan 
masyarakat tidak boleh terputus. Tentu motivasinya 
tak cuma itu. Ada hal lain yang menginspirasi Dinas 
PMD menjalankan program inovatif ini, yaitu 
bagaimana pemerintah mampu menyerap seluruh 
aspirasi warga untuk kemudian ditindaklanjuti secara 
proporsional.

Kepala Dinas PMD, Misbach, mengatakan, desa adalah 
pusat kegiatan pemerintah, dan itu harus diketahui 
masyarakat desa. Itulah dasar kenapa program 
"Semalam di Desa" diluncurkan pemerintah. "Di desa 
itu banyak program yang mesti masyarakat ketahui,-

dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif 
di dalamnya" ujar Misbach. Ia mengungkapkan, 
anggaran pembangunan di desa (dana desa) sangat 
besar karena diperuntukkan untuk pengembangan 
sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas 
sumber daya manusia di desa.

Penguatan ekonomi di desa harus kuat agar 
m a s y a r a k a t  d e s a  m a m p u  b e r d a y a  d a n  
mengembangkan potensinya. Semangat agar desa 
menjadi lokomotif pembangunan terus digalakkan biar 
desa menjadi kekuatan sejati. Untuk itu, pemerintah 
harus berpihak pada masyarakat desa. Semalam di 
Desa bukan sekadar program kumpul-kumpul sambil 
berdiskusi, tapi jauh lebih penting adalah masyarakat 
diperkenankan menyampaikan keluh kesah dan 
masukannya kepada pemerintah. Ini yang kemudian 
disebut Masyarakat Bertanya, Pemerintah Menjawab 
atau Mata Pintar Menjawab.

Semalam di Desa tidak sekadar menyerap aspirasi 
tanpa aplikasi. Semua narasi warga yang terbangun 
lewat diskusi akan diserap dengan menentukan skala 
prioritas untuk ditindaklanjuti. Jika aspirasi itu sifatnya 
emergency, maka menjadi pertimbangan khusus untuk 
ditindaklanjuti. Nah, dengan melibatkan seluruh 
Perangkat Daerah ikut terlibat dalam program ini, maka 
harapan melihat langsung apa yang menjadi keinginan 
warga menjadi besar. Masyarakat berharap ada 
feedback dari narasi-narasi konseptual yang 
disampaikan ke pemerintah untuk mendapat jawaban 
dan tindakan. (LH) 

SEMALAM DI DESA, 
ADA "MATA PINTAR" MENJAWAB  

SEMALAM DI DESA, 
ADA "MATA PINTAR" MENJAWAB  
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Desa Dandang Kecamatan Sabbang

Dulu Rawan Konflik, Kini Jadi Desa Berkembang 

Tangga menuju puncak pesona pun dimulai. 

Menjadi desa terbaik di Sulsel adalah mimpi yang mesti 

diwujudkan. Meski pada kenyataannya menjadi desa 

terbaik di Sulsel belum memihak desa Dandang, tapi 

apresiasi sebagai desa yang dulunya akrab dengan 

stigma negatif tetap mengalir karena ada kemauan 

untuk berubah menjadi desa yang berkembang. 

Adalah juara harapan satu menjadi apresiasi terbaik 

untuk desa Dandang. "Awalnya kami tidak menyangka 

akan sampai sejauh ini (juara harapan satu). Capaian ini 

menurut saya sudah sangat membanggakan," ujar 

Djahidin seperti dikutip tribun-timur.com (17/9) lalu.

Di awal 1990-an desa Dandang adalah sebuah 

wilayah yang masuk ke dalam wilayah Desa Buangin 

Kecamatan Sabbang yang saat itu dipimpin M. Jibu 

selaku Kepala Desa saat itu. Pada 1994, Dandang mekar 

menjadi sebuah desa yang terdiri dari lima (5) dusun, 

yaitu -

TEROPONG DESA
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agi masyarakat Tana Luwu, mendengar kata 

"Dandang" pasti ingatan akan tertuju pada 

sebuah wilayah yang sudah telanjur dicap B
sebagai daerah rawan konflik. Tapi itu dulu. Stigma 

tersebut sudah tidak berlaku lagi. Desa Dandang 

Kecamatan Sabbang kini berubah 180 derajat menjadi 

desa yang penuh inovasi lagi berkembang. Perubahan 

ini pun menjadi sempurna tatkala Dandang ditetapkan 

sebagai desa paling berkembang di Luwu Utara pada 

2017 lalu, sehingga berhak mewakili Kabupaten Luwu 

Utara pada Perlombaan Perkembangan Desa Tingkat 

Provinsi Sulawesi Selatan.

Desa Dandang pun bersolek. Bukan lantaran 
ikut lomba di tingkat provinsi, tapi jauh sebelum 
ditetapkan sebagai desa berkembang, desa ini 
sudah bersiap diri merubah wajah menjadi desa 
inovatif. 

Kepala Desa Dandang, Djahidin Patadari, 
sejak menjabat Kepala Desa langsung memberikan 
pengaruh positif. Konflik diminimalisir, bahkan 
sudah tidak ada lagi hingga saat ini. Dan yang 
paling terasa adalah sentuhan inovasi dalam hal 
pemetaan wilayah, pemetaan lahan, pemetaan 
keluarga miskin, pemetaan penerima raskin dan 
rastra. Bahkan Pemetaan wilayah mendapat 
pengakuan dari Badan Pertanahan Nasional.



Secara geografis, desa Dandang di sebelah utara 

berbatasan dengan desa Buangin. Sebelah selatan 

berbatasan dengan desa Kampung Baru. Sebelah timur 

berbatasan dengan desa Buangin. Dan sebelah barat 

berbatasan dengan desa Pararra. Desa Dandang yang 

terletak 35 meter di atas permukaan laut, memiliki luas 

wilayah 9,62 km² atau 962 ha yang terdiri dari 214 

jiwa/km². Dandang juga kaya akan potensi alamnya. 

Luas persawahan 159 ha, luas tanah kering 51 ha. Luas 

tanah basah yang belum tergarap 10 ha. Luas 

Perkebunan juga mencapai 348 ha, dengan tanah 

lindung seluas 285 ha. (LH)
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Dusun Dandang I, Dandang II, Salu Ipo, Salu 

Karondang dan Pangalli, dengan Kepala Desa dijabat 

oleh H. Muin. Dan satu dekade terakhir, Dandang 

dipimpin oleh Kepala Desa yang telah banyak 

memberikan sentuhan perubahan sehingga Dandang 

bisa mempercantik diri menjadi sebuah desa yang 

inovatif. 

Adalah Djahidin Patadari, Kepala Desa yang 

telah banyak berkontribusi masif dalam merubah 

wajah Dandang menjadi desa yang berkembang di 

Kabupaten Luwu Utara. Di bawah kepimpinannya, 

Desa Dandang telah banyak mengalami perubahan di 

berbagai sektor, baik pendidikan, pertanian, sosial, 

ekonomi dan keamanan. Saat ini, Desa Dandang 

memiliki lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat 

PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK, serta pendidikan 

non fomal, berupa Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). 

Di sektor ekonomi, juga telah dibangun pasar sore. 

Di antara sekian banyak perubahan, yang paling 

fenomenal adalah perubahan di sektor keamanan. 

Seperti yang diulas di awal tadi, Dandang dahulu 

dikenal sebagai desa rawan konflik. Namun, saat ini 

telah menjadi desa yang kondusif. Para pemuda 

diarahkan pada kegiatan positif. Djahidin paham betul 

apa yang diinginkan para pemuda di Dandang. Yang 

paling dikenang adalah saat ia membuka ruang kepada 

mereka untuk berkreasi, dengan cara membuat 

lapangan sepak bola, melengkapinya dengan peralatan 

olahraga dan kesenian, sehingga bakat mereka 

tersalurkan pada saluran yang benar. 
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SOSOK BIROKRAT NAN SEDERHANA 
Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum 

BIODATA: 
RIWAYAT HIDUP
· Nama : Muhammad Thahar Rum
· Tempat/Tanggal Lahir : Luwu, 31 Januari 1955
· Agama : Islam
· Nama Isteri : Enny Abadi Djoko, SE
· Nama Anak : Siti Syafiqah Thahar
· Alamat : Kelurahan Marobo Kec. Sabbang

RIWAYAT PEKERJAAN

· CPNS 1 Oktober 1983 Pemda Kab. Luwu 

· PNS 1 April 1985 Pemda Kab. Luwu

TOKOH

amanya mungkin tidak begitu akrab di dunia 
maya, karena sosok yang satu ini bukanlah 
pengguna aktif media sosial. Tercatat, ia N
hanya memiliki satu akun aplikasi jejaring 

sosial, whatsApp. Meski terdapat nama identik di 
jejaring sosial paling populer di dunia (Facebook), 
tetapi setelah dikonfirmasi, akun tersebut bukanlah 
dirinya. Meski demikian, namanya begitu dikenal di 
dunia nyata, khususnya di Luwu Utara. 

Siapa sih yang tidak mengenal sosok familiar bernama Muhammad Thahar Rum. Seorang birokrat tulen 
nan sederhana yang sudah malang melintang berkarier di pemerintahan.

Di balik sosoknya yang sederhana, bahkan terkadang "bersembunyi" di balik kebesaran namanya, 
rupanya ia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini bukan rekaan, bukan pula lips service semata, bukan pula untuk 
membangun stigma "asal bapak senang', tetapi ini bukti sahih yang tersaji di hadapan orang-orang yang pernah 
berinteraksi langsung dengannya, baik sebagai bawahan maupun rekan sejawat ataupun koleganya. Sekali lagi, ini 
bukti bahwa bapak satu anak ini adalah pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Tidak hanya kepada 
keluarga, tetapi juga kepada daerah, bangsa dan negaranya.

Thahar Rum adalah sosok yang begitu peduli dengan dunia pendidikan, khususnya di Luwu Utara. Tidak 
salah ketika pria yang genap berusia 65 tahun pada 31 Januari 2019 ini dipercaya menduduki jabatan sebagai 
Kepala Dinas Pendidikan di awal terbentuknya Kabupaten Luwu Utara pada 1999 silam. Kepercayaan ini pun 
dibalas Thahar dengan kinerja yang berbuah apresiasi dan prestasi. Jika sebelum Luwu Utara terbentuk, sekolah 
hanya bisa dihitung dengan jari, maka sejak diberi kepercayaan oleh Bupati Luthfi Andi Mutty kala itu, bangunan 
sekolah seperti antri berdiri di hampir seluruh wilayah kecamatan. 

Soal gaya kepemimpinan, terlebih setelah menjadi orang nomor satu di Dinas Pendidikan, ia juga begitu 
disenangi orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinannya yang egaliter menjadi magnet tersendiri baginya. Tidak 
heran ia begitu akrab dengan semua orang tanpa memandang strata sosial, pangkat dan jabatannya. Pun jiwa 
sosial yang begitu melekat menjadikannya sebagai pribadi yang suka menolong. Ini bukan cerita dongeng atau 
mimpi yang bermain pada tataran ilusi, melainkan fakta yang tidak terbantahkan. Semacam legacy atau warisan 
berharga yang dimiliki pria kelahiran Luwu 1955 silam ini.  

Simple dan sederhana. Dua kata ini melekat bak 
magnet. Filosofi kepemimpinannya, melayani bukan 
dilayani. Sebagai pamong senior, ia memberikan 
semangat perubahan dan mendorong peningkatan 
profesionalisme, serta keteladanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dan yang tidak kalah 
pentingnya, transparansi pelayanan kepada 
masyarakat yang begitu kental melekat. Pola 
komunikasi yang ia terapkan juga efektif. Tidak bertele-
tele, apalagi penuh basa-basi. Semuanya mengalir dan 
dapat dipahami secara baik. "Bapak itu tidak suka ribet. 
Beliau lebih senang yang praktis," ucap Enny, yang tak lain 
adalah isteri Thahar sendiri. 



PENGALAMAN JABATAN
· Kasubag Tata Hukum 27 Juni 1985 Pemda Kab. Luwu
· Kasubag Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1989 Pemda Kab. Luwu
· Kabag Hukum 1 Agustus 1990 Pemda Kab. Luwu
· Camat Sabbang 25 November 1993 Pemda Kab. Luwu
· Camat Lamasi 2 November 1998 Pemda Kab. Luwu
· Kadis Pendidikan dan Kebudayaan 17 Juni 1999 – 2010 Pemda Kab. Luwu Utara 
· Wakil Ketua DPRD Luwu Utara 2014
· Wakil Bupati Luwu Utara 2016 – Sekarang.

Bersama Bupati Indah Putri Indriani, 
harapan dan ekspektasi masyarakat Luwu Utara ada 
di pundak kedua pemimpin ini. Berbagai karya 
dengan nilai gemilang berupa apresiasi dan prestasi 
telah terukir indah di buku catatan prestasi Luwu 
Utara. 

Ini bukti keduanya adalah pilihan yang tepat untuk 
Luwu Utara guna mewujudkan mimpi yang telah 
ditanamkan sejak keduanya berkomitmen 
membangun Luwu Utara yang "keren", konsisten 
bergerak dan energik. Ibarat sepasang sepatu, 
keduanya  sa l ing  melengkapi .  Keduanya  
membuktikan diri sebagai pemimpin sederhana 
dengan loncatan-loncatan yang besar. (LH)

Suatu ketika, di hari lahirnya pada 31 
Januari 2018 lalu, saat ditemui di ruang kerjanya, 
dengan wajah semringah dan penuh senyum, ia 
mengatakan bahwa di sisa usianya, ia ingin 
memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif 
dan bermanfaat bagi orang banyak, khususnya 
untuk keluarga yang ia cintai. "Hidup ini terus 
berputar dengan segala dinamikanya, serta suka 
dan dukanya. Untuk itu, kita harus menghadapinya 
dengan lebih banyak bersyukur kepada Allah Swt. 
Hanya dengan begitu, hati dan jiwa kita menjadi 
tenang." Sebuah ungkapan bijak yang melahirkan 
rasa haru bagi orang-orang yang ia cintai. 

Thahar yang pensiun di Golongan IV/d 
dengan pangkat Pembina Utama Madya pernah 
menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Luwu Utara 
2014. Hanya setahun menjadi legislator, mantan 
Camat Sabbang ini ikut kontestasi politik, 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara 
pada 2015 berpasangan dengan Calon Bupati 
Indah Putri Indriani dikala itu. 

Keduanya  berhas i l  memenangkan 
pertandingan politik tersebut, dan hingga kini 
pasangan ber-tagline "PINTAR" ini tengah 
menjalankan roda pemerintahan menuju 
masyarakat Luwu Utara yang religius dengan 
p em b a n gu n a n  b erku a l i ta s  d a n  m erata  
berlandaskan kearifan lokal. 
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by  aldhy 

Mimpi Kita, Luwu Utara yang Religius



ajalah Media Litbang Luwu Utara akhirnya 
resmi diluncurkan Bupati Luwu Utara, 
Indah Putri Indriani, Kamis (24/5), di Aula M
La Galigo Kantor Bupati. Peluncuran 

perdana media internal Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten 
Luwu Utara ini ditandai dengan pengguntingan pita 
oleh Bupati dan disaksikan beberapa pejabat teras 
dan pimpinan perguruan tinggi se-Tana Luwu. 
Menariknya, beberapa pejabat dari LIPI juga hadir 
menyaksikan peluncuran perdana ini.

Sebelum pengguntingan pita, terlebih dahulu diawali 
pemutaran TVC Media Litbang, semacam video pra 
produksi, kemudian pada detik ke-10 hitungan 
mundur, seluruh tamu undangan yang hadir secara 
serempak menyebut angka pada detik ke-10 hingga 
detik ke-2. Dan pada detik pertama, Bupati Indah 
Putri Indriani menggunting pita, dan selembar kain 
hitam yang menutupi baligho ukuran 2 x 3 itu pun 
langsung lepas dan muncullah cover Media Litbang. 
Para tamu pun langsung memberikan applaus dan 
standing ovation. 

Cover Media Litbang edisi perdana ini terlihat keren. 
Dalam cover tersebut, Bupati Indah bersama enam 
bocah berseragam SD terlihat berlari menaiki sebuah 
lereng pada daerah terpencil di Kecamatan Seko. 
"Gambar cover ini diambil dari salah satu daerah 
remote area di Kecamatan Seko, dan ini dilakukan di 
sebuah lereng. Cover ini bukan tanpa pesan. Kalau 
kita ingin berlari, maka jangan berlari di tempat 
datar, tapi berlarilah di tempat-tempat yang 
menantang," ujar Indah dalam sambutannya. 

Masamba - Media Litbang

Indah mengatakan, media litbang adalah sebuah 
media yang me-review kebijakan pemerintah daerah 
sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan, 
khususnya di sektor-sektor tertentu. Olehnya itu, dia 
berharap seluruh pembaca media ini tidak 
menjadikannya sebagai barang pajangan di ruang-
ruang kerja. 

Indah mengatakan, media litbang adalah sebuah 
media yang me-review kebijakan pemerintah daerah 
sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan, 
khususnya di sektor-sektor tertentu. Olehnya itu, dia 
berharap seluruh pembaca media ini tidak 
menjadikannya sebagai barang pajangan di 
ruangSementara itu, Kepala Pusat Informasi dan 
Dokumentasi Ilmiah LIPI, Hendro Subagyo, 
mengapresiasi kehadiran Media Litbang Luwu Utara. 
"Kehadiran media ini adalah yang pertama di 
Sulawesi Selatan. Selamat buat Luwu Utara yang 
telah memulainya. Juga selamat kepada Balitbangda 
Luwu Utara atas terbitnya Media Litbang. Media ini 
adalah implementasi visi dari LIPI, di mana 
peningkatan iptek  yang output -nya  k i ta  
diseminasikan dalam bentuk majalah. Semoga 
Balitbangda daerah lain juga bisa melakukannya," 
jelas Hendro.

Sebelumnya, Kepala Balitbangda Sulsel, Iqbal 
Suhaeb, dalam sambutannya memberi motivasi 
kepada seluruh Tim Redaksi Media Litbang. Katanya, 
Tim Redaksi jangan pernah takut untuk kekurangan 
tulisan. "Yang perlu diperhatikan dan dijaga oleh Tim 
Redaksi adalah soal maintenance. Penerbitan juga 
harus ter-schedule dengan baik, dan yang paling 
penting, jangan pernah takut kekurangan tulisan. 
Bekerja saja terus, jalin komunikasi dengan berbagai 
pihak, utamanya dari pihak universitas," tandas 
Iqbal.

Selain Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Tim 
dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
Kepala Balitbangda Sulawesi Selatan Iqbal Suhaeb, 
Tim Dewan Redaksi Media Litbang Luwu Utara, juga 
turut hadir para Kepala Balitbangda se-Luwu Raya, 
para Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Perguruan 
Tinggi se-Luwu Raya, insan pers, dan para ASN 
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
(LH)  

MAJALAH 
MEDIA LITBANG LUWU UTARA 
RESMI DILUNCURKAN

KILAS BERITA

Dewan redaksi media litbang saat berfoto bersama usai peluncuran
Perdana media litbang

Ketua STISIPOL 
Menerima Majalah Edisi Perdana dari Bupati

Media ini bukan barang pajangan, tapi harus dimanfaatkan dengan 
baik karena media ini adalah jendela kebijakan pemerintah daerah”,
tegas Indah. 
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Masamba---Media Litbang

erdasarkan data BPS 3 tahun terakhir, 
ekonomi Luwu Utara tumbuh di kisaran 
7,66%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan B
ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh di 

kisaran 7% dan nasional yang hanya tumbuh di 
kisaran 5%. Angka ini salah satu yang tertinggi di 
Sulsel. Demikian diungkapkan Kepala Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku dan 
Papua, Zulmi, di acara Pengukuhan Tim Percepatan 
Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu (1/8), di Aula 
La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara.

Sementara itu, Bupati Indah Putri Indriani, 
dalam sambutannya mengapresiasi apa yang 
diungkapkan Kepala OJK, Zulmi, terkait pertumbuhan 
ekonomi. Data BPS yang diungkap Zulmi, kata Indah, 
menunjukkan bahwa ter jad i  pemerataan 
pendapatan di Luwu Utara dengan gini rasio yang 
rendah. "Ekonomi kita bertumbuh 7,6% di atas 
provinsi dan nasional. Ini artinya bahwa kita 
sementara berlari kencang. Dengan gini rasio yang 
rendah, menunjukkan bahwa di Luwu Utara terjadi 
pemerataan pendapatan," tutur Indah. 

H a l  s e n a d a  d i kata ka n  Ke p a l a  B i ro  
Perekonomian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan, Since Erna Lamba. Menurutnya, dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan gini rasio yang 
rendah menunjukkan bahwa pembangunan yang 
dilakukan di Luwu Utara dari aspek pemerataan itu 
cukup bagus karena pembangunan ekonominya 
dilakukan secara inklusif,  artinya melalui  
pemberdayaan masyarakat. "Ekonomi di Luwu Utara 
ini ditopang oleh masyarakat bawah, bukan segelintir 
pengusaha-pengusaha besar," ujar Since.

Ke depan, kata Since, harus dipikirkan 
bagaimana melahirkan ekonomi kreatif, yaitu 
ekonomi yang disupport oleh ide. "Ekonomi kreatif 
bisa menyangkut kuliner, fashion, dan lain-lain, bukan 
hanya di sektor pertanian saja. Ekonomi yang 
dibangun harus ekonomi produktif yang lahir dari 
bawah," katanya. Ia mengatakan, yang perlu 
dicermati dalam RPJMD adalah membangun program 
dari hulu ke hilir. "Kalau kita ingin memajukan 
UKM/IKM yang berkelanjutan, maka bangun dulu 
hulunya, baru kemudian kita olah dengan teknologi 
inovasi yang ada, sehingga mengantar produk kita ke 
hilirisasi yang kompetitif," pungkasnya. (LH)  

"Kinerja industri jasa keuangan di Kabupaten 
Luwu Utara terus menunjukkan perkembangan yang 
positif. Hal ini tidak terlepas dari kinerja 
perekonomian di Kabupaten Luwu Utara yang terus 
tumbuh cemerlang," ungkap Zulmi, di hadapan 
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Bupati 
Muhammad Thahar Rum, Sekretaris Daerah Abdul 
Mahfud, para Kepala Perangkat Daerah Lingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, para 
Camat, Lurah, Pelaku Usaha serta para peserta Rapat 
Koordinasi TPAKD lainnya.

Zulmi menambahkan, struktur perekonomian 
Kabupaten Luwu Utara terlihat sangat dominan pada 
sektor pertanian, yang juga mencakup perkebunan, 
kehutanan, dan perikanan dengan pangsa 51,79% 
terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu 
Utara. "Sektor lainnya juga turut menyumbang andil 
besar dalam perkonomian Luwu Utara, yaitu sektor 
konstruksi dengan pangsa 11,07%, sektor 
perdagangan 8,59%, dan sektor jasa pendidikan 
5,77%," terang Zulmi. 

EKONOMI LUWU UTARA TUMBUH CEMERLANG 

DI ATAS PROVINSI DAN NASIONAL 
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Kilas Berita

MENINGKATKAN DISIPLIN PNS 
TIDAK BISA DENGAN "SIM SALABIM"

MENINGKATKAN DISIPLIN PNS 
TIDAK BISA DENGAN "SIM SALABIM"

egawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang 

disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) 

berdasarkan Undang-undang Nomor 5 P
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), 

adalah sebuah profesi pekerjaan yang sudah 

menjadi primadona dari generasi ke generasi. Boleh 

dikata, PNS adalah profesi idaman masyarakat 

Indonesia, sehingga ungkapan ini pula yang 

"mendegradasi"  pekerjaan lain yang bertebaran di 

muka bumi. 

Bukan tanpa sebab jika profesi ini menjadi 

ladang pencarian kerja. Dibukanya pendaftaran 

CPNS membuka peluang masyarakat umum untuk 

berlomba-lomba mendapatkan SK Pengangkatan 

PNS lewat sebuah proses penerimaan CPNS secara 

selektif dan kompetitif. Mengapa demikian 

tingginya antusiasme masyarakat terhadap profesi 

yang satu ini, sehingga "mendegasi" profesi lainya, 

yang sebenarnya juga menjanjikan kesejahteraan? 

Pertama, PNS terjamin rasa aman karena 

mendapatkan gaji bulanan, bahkan sampai pensiun. 

Kedua, SK PNS dapat dijadikan jaminan peminjaman 

dana di bank untuk keperluan tertentu. Intinya, 

jaminan kehidupan di hari tua pasti ada. Apalagi 

sekarang, PNS mendapatkan privilese berupa 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang 

pembayarannya berdasarkan disiplin (masuk kantor 

dan pulang kantor), komitmen (hadir apel dan 

upacara) serta kinerja.

Masamba---Media Litbang
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

30 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gaji 

PNS, bahwa gaji PNS kurang lebih Rp 1,49 juta per 

bulan untuk gaji pokok terendah dan Rp 5,62 juta 

per bulan untuk gaji pokok tertinggi. Berdasarkan 

data BPS 2018, rerata gaji masyarakat Indonesia Rp 

2,65 juta per bulan. Data tersebut menjadi acuan 

orang Indonesia berlomba-lomba mengejar 

pekerjaan PNS karena ada jaminan kehidupan di 

hari tua.  

Namun, apakah segala keistimewaan yang 

diterima PNS berbanding lurus dengan performa 

kerja, profesionalitas dan disiplin PNS itu sendiri? 

Jawabannya, belum. Hal ini diungkap Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Utara, 

Nursalim Ramli. Menurutnya, performa kerja, 

profesionalitas dan disiplin PNS belum berjalan 

sempurna seperti yang diharapkan.  

"Berbicara tentang PP 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS, secara normatif, semuanya 

sudah paham, bahwa disiplin itu bukan hanya 

p ers o a la n  ker j a .  Na m u n ,  p a d a  tata ra n  

implementasi, ternyata belum berjalan baik. Banyak 

faktor yang memengaruhinya. Salah satunya adalah 

perilaku PNS. Akar masalahnya di situ. Perilaku ini 

yang kemudian terkonstruksi menjadi beberapa 

faktor, di antaranya faktor geografis, motivasi, dan 

kultur," terang Nursalim.

Nursalim optimis, peningkatan disiplin PNS 

akan semakin menampakkan perubahan yang lebih 

baik dari waktu ke waktu seiring dengan strategi 

pemerintah membangun sistem yang lebih 

menjanjikan signifikansi perbaikan dan perubahan. 

"Saya optimis, peningkatan disiplin ASN akan 

semakin baik. Hanya masalahnya, tidak bisa dengan 

sim salabim, butuh proses, apalagi perilaku dan 

mentalitas PNS ini yang akan kita tata," pungkas 

Nursalim. (LH)



Malangke Barat - Media Litbang

ebulan sudah 60 mahasiswa Universitas 
Hasanuddin (Unhas) Makassar melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik sagu di S
Kecamatan Malangke Barat. Sejak diterima 

pemerintah setempat pada 10 Juli kemarin, berbagai 
program kerja telah dilaksanakan. Dan pada Sabtu 
(11/8), mereka melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) 
berupa Penanaman Sagu bersama Pemerintah 
Kecamatan di Desa Pembuniang.

Camat Malangke Barat, Sulpiadi, yang ikut serta 
dalam kegiatan Baksos Penanaman Sagu mengatakan, 
kegiatan tersebut di lakukan dalam rangka 
mengedukasi masyarakat untuk cinta dan peduli 
terhadap tanaman sagu. "Kita tidak hanya mengajak 
masyarakat untuk cinta dan peduli saja, tetapi 
mengajak mereka untuk ikut membudidayakan 
tanaman sagu, khususnya di Malangke Barat," ujar 
Sulpiadi di sela-sela kegiatan.

Kegiatan Baksos tersebut, kata Sulpiadi, adalah 
bagian dari pelaksanaan program kerja (Proker) 
mahasiswa KKN yang telah disusun sebelumnya dalam 
seminar di awal pelaksanaan KKN. 

"Sebelumnya, ada beberapa proker mahasiswa 
KKN yang telah dilaksanakan, di antaranya adalah 
pembuatan bakso berbahan sagu dan pembuatan 
pupuk organik cair (POC) dari ampas sagu," ungkap 
Sulpiadi.

Selain masyarakat desa setempat dan Camat 
Malbar, baksos penanaman sagu ini juga dihadiri 
Babinsa Malangke-Malangke Barat, Kepala Desa 
Pengkajoang, Kepala Desa Cenning, Kepala Desa 
Pembuniang, Kepala Desa Waelawi, aparat desa 
setempat serta mahasiswa KKN. Untuk diketahui, 
pelaksanaan KKN tematik sagu oleh Unhas adalah 
pelaksanaan KKN yang pertama kali dilakukan, dan 
Unhas memilih Luwu Utara sebagai lokus dan pusat 
kegiatan. (LH)

MENGEDUKASI MASYARAKAT CINTA SAGU
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Raih Dua Penghargaan Inovasi, Bupati Luwu Utara : 
"JANGAN PERNAH BERHENTI BERINOVASI"   

Surabaya - Media Litbang

upati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, kembali 
menerima dua Penghargaan sekaligus dalam satu 
panggung Penyerahan Penghargaan Inovasi B
Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-
RB) Republik Indonesia, Rabu (19/9/2018) malam, di 
Grand Ballroom Hotel Shangri La Surabaya, Jl. Mayjen 
Sungkono 120, Kota Surabaya.
 
Dua penghargaan inovasi tersebut masing-masing 
penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik ANC 
Hipnoterapi Dinas Kesehatan dan penghargaan Inovasi 
Pelayanan Publik Peserta United Publik Service Awards 
(UNPSA) 2018 Distribusi Guru Proporsional Dinas 
Pendidikan Kategori Making Institusional Inclusive and 
Ensuring Participation In Decision Making.

Kegiatan penyerahan penghargaan pelayanan publik 
Kementerian PAN-RB ini dihadiri 20 inovasi terbaik dari 
Lembaga Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda). 
Sementara turut mendampingi Bupati Indah Putri Indriani, 
inovator ANC Hipnoterapi Anjas Rusli dan Kepala Seksi 
Kurikulum Pendidikan Dinas Pendidikan, Suharto.

Usai menerima penghargaan, Bupati Indah Putri Indriani 
mengajak kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Luwu Utara untuk tidak berhenti melahirkan 
inovasi demi inovasi. "Penghargaan ini bukan sekadar 
piagam, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana 
mengimplementasikan dan memberikan dampak yang 
positif  bagi masyarakat. Intinya, jangan pernah berhenti 
berinovasi," ujar Indah.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB, Syafruddin, dalam 
sambutannya mengatakan, kunci sukses sebuah inovasi 
adalah pelayanan yang mudah dan murah. "Inovasi 
Pemerintah Daerah bisa dikenal sampai ke tingkat dunia 
melalui UNPSA," jelas Syafruddin. Saat ini, inovasi ANC 
Hipnoterapi juga berpeluang besar masuk ke dalam Top 40 
Layanan Inovasi Publik Terbaik di Indonesia. Selamat! (LH)
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upati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, 
m e m e n u h i  u n d a n ga n  A ka d e m i  I l m u  
Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk hadir B
dalam Konferensi Transfer Fiskal bagi 

Kabupaten Kaya Hutan, Selasa (18/9), di Hotel Double 
Tree by Hilton, Jakarta. AIPI sebagai leading sector 
bekerjasama dengan Pusat Riset Perubahan Iklim 
Universitas Indonesia (UI). Pembahasan dari 
konferensi ini terkait dengan insentif fiskal untuk 
perlindungan dan pemulihan hutan di daerah-daerah 
yang memiliki hutan luas, salah satunya Kabupaten 
Luwu Utara.

Daerah kaya hutan selama ini mengalami 
dilema, bak makan "buah simalakama". Satu sisi, 
daerah harus menjaga hutan, tapi di sisi lain, daerah 
memiliki keterbatasan dalam hal biaya menjaga hutan. 
Selain itu, daerah juga kehilangan kesempatan 
m e m a n f a a t k a n  s u m b e r d a y a  h u t a n  d a n  
menjadikannya sumber Pendapatan Asli Daerah. 
Dikhawatirkan jika persoalan ini tidak ditangani serius, 
kegiatan perlindungan dan pemulihan hutan tidak 
berjalan optimal. Nah, kehadiran para Bupati dalam 
konferensi ini diharap memberikan solusi yang terbaik. 

Bupati Indah Putri Indriani hadir bersama 44 
Bupati dari daerah-daerah yang kaya akan 
sumberdaya hutan. Indah Putri Indriani tidak sendiri. 
Ia ditemani Kepala BAPPEDA Rusydi Rasyid dan Kepala 
BPKAD Baharuddin Nurdin. Menariknya, Indah Putri 
Indriani satu-satunya Bupati perempuan yang hadir. 
Konferensi kali ini mengangkat persoalan yang 
dihadapi daerah yang kaya hutan, sekaligus 
menawarkan solusi ekonomi berdasarkan riset yang 
dilakukan Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas 
Indonesia UI. 

Indah Putri Indriani dalam konferensi tersebut 
mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai dilema 
yang dihadapi daerah-daerah yang kaya hutan, maka 
semua stakeholder terkait, harus duduk bersama dan 
saling menguatkan komitmen  dalam mencari 
formulasi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini. 
"Kita sepakat bahwa hutan ini perlu kita jaga bersama. 
itu poin utamanya. Tinggal mencari formulasi yang 
tepat bagaimana kelestarian hutan terjaga, sekaligus 
linier dengan meningkatnya pendapatan asli daerah 
kita," ujar Indah.

Terkait pola dan instrumen fiskal yang tepat 
untuk memberikan insentif buat daerah-daerah yang 
kaya hutan agar mampu melindungi dan memulihkan 
hutan, Indah Putri Indriani mengatakan bahwa butuh 
konsentrasi dan diskusi yang lebih mendalam lagi. 
"Terkait pola apa yang paling tepat, apakah di DAU 
atau di  mana,  nanti  k ita duduk bersama 
membicarakannya. Memang perlu duduk bersama 
untuk membahas ini dan mencari formulasi yang tepat 
demi mendapatkan anggaran yang memenuhi unsur 
keadilan," pungkas Indah. (LH)    

Bersama 44 Bupati,
 Indah Putri Indriani Bahas Dilema Daerah Kaya Hutan
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“

Masamba - Media Litbang

Kaku dan tak fashionable.” “

Hijab

Pilih pakaian yang nyaman. Bagi muslimah yang 

belum terbiasa menggunakan gamis atau terusan 

dapat memadukan baju atasan dan rok. 

Pilihlah warna cerah namun lembut atau soft. Tapi 

ingat ya jangan terlalu mencolok. ̂ _^ 

Siapa bilang, tampil dengan hijab syar'i tak bisa 
bergaya sporty. Salah satunya memadu padankan 
setelan gamis dengan sepatu kets dan juga tas 
ransel atau waist bag. 

Kenakan hijab yang menutup kepala hingga bagian 
dada. Para muslimah dapat memilih hijab segitiga 
dengan ukuran yang lebar tentunya, atau dapat 
menggunnakan hijab langsung. 

awaban yang kerap kali terucap saat pertanyaan 

mengapa seorang muslimah tidak menggunakan 

hijab secara syar'i, muncul. J
Di indonesia istilah hijab syar'i sendiri memiliki makna 

yang hapir sama dengan jilbab. Namun ukurannya lebih 

lebar dan lebih menutupi. Adapula yang mengartikan 

hijab syar'i sebagai cara berpakaian seorang muslimah 

yang baik, dan sesuai dengan syariat islam, seperti 

menggunakan hijab yang lebar dan tidak menampakkan 

lekukan tubuh serta warna yang tidak mencolok, hingga 

banyak yang memberi kesan monoton. 

Namun, seiring perkembangan dan trend fashion 

busana muslim, kini wanita muslimah tak canggung lagi 

menggunakan hijab syar'i, baik dalam kegiatan sehari – 

hari hingga hajatan resmi. 

Seperti gaya busana yang ditampilkan oleh para 

komunitas hijab di Luwu Utara. Whirda, salah seorang 

anggota komunitas hijab yang aktif di kegiatan pengajian 

misalnya, tak segan-segan memadu padankan sepatu 

kets, baju gamis terusan dan hijab besar dalam 

berkegiatan. 

"hijab syar'i itu, menutup aurat bukan 

membungkus aurat. Tidak menggunakan warna yang 

terlalu menarik perhatian. Berhijab syar'i juga tidak 

membatasi muslimah untuk beraktivitas dan berkreasi" 

Kata whirda 

LANTAS BAGAIMANA TIPS BERHIJAB SYAR'I ALA KOMUNITAS HIJABERS 

LUWU UTARA AGAR TIDAK TERLIHAT KAKU, DAN TETAP STYLISH ? 

Kenakan hijab yang menutup kepala hingga bagian 
dada. Para muslimah dapat memilih hijab segitiga 
dengan ukuran yang lebar tentunya, atau dapat 
menggunnakan hijab langsung. 

Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Dan jangan 

takut untuk beraktivitas dengan aktif seperti biasa. 

Jadi para muslimah, ga susahkan tampil keren dengan 

hijab syar'i, selamat mencoba ^_^ (Pute) 

 Syar’i

GAYA HIDUP
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engan berbekal foto Ibunya yang hanya gambar 

kaki saja, Baco berusaha memenuhi wasiat 

Ayahnya sebelum wafat untuk segera D
menemukan Ibunya yang bernama "Becce" dalam 

pencariannya ini Baco bertemu dengan orang-orang 

yang tidak biasa mulai dari Dukun yang tiba-tiba Insyaf, 

preman terminal, hingga maling kelas kampung. 

kesemuanya kemudian diajaknya bergabung menjadi 

s at u  t i m  u nt u k  i ku t  m e n e m u ka n  i b u nya .

Namun ditengah perjalanan ketiga teman Baco 

jatuh cinta pada seorang gadis bernama Coba yang 

membuat mereka lupa akan tujuan utama 

terbentuknya tim yaitu menemukan Ibu Baco dan 

pencarian semakin kacau karna Baco pun jatuh cinta 

dengan seorang gadis yang sama dengan nama ibunya 

"Becce".."

Kisah baco dalam cerita diatas merupakan 

sepenggal cerita yang akan disampaikan melalui sebuah 

film bergenre komedi romantis karya anak muda 

Sulawesi selatan.  Sebuah film drama indonesia terbaru 

produksi paramedia Indonesia, garapan sutradara rere 

art2tonic merupakan adaptasi dari sebuah lagu dengan 

judul yang sama milik grup msik art2tonic yang booming 

sekitar tahun 2005 lalu. Kisah di lagu itupun kemudian 

disuguhkan dalam bentuk visual di layar bioskop dan 

akan tayang pada tanggal 20 September 2018. 

"film ini menggabungkan komedi yang berkembang di 

masyarakat di sulawesi selatan dan komedi modern 

seperti stand up comedy, yang sayang untuk 

dilewatkan." Ungkap rere. 
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Jenis Film : Drama

Produser : Herman Heizer

Sutradara : Rere Art2Tonic

Penulis : Jhaka Wijazz, Jade Thamrin

Produksi : Media Indonesia

Cast : Mimi Peri, Syukri Algazali, Zakaribo, 

Oki Dg Mabone, Mamak Ramlah, 

Anjas Chambank, Muis Ceska

FILM
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Ibu-Ibu sebenarnya menyimpan sumber "Emas" 
yang belum diolah" ungkapan ibu Dewi C. 
Poeloeng Asih, MP Peneliti Madya BPTPBA LIPI “

diselah-selah memberikan materi terakhir ibu DP 
memberikan motivasi kepada pengelolah UKM Luwu 
Utara yang mengikuti Diseminasi pengolahan Rumput 
Laut menjadi Agar bahan Kue dan Karaginan berbentuk 
kertas.

Kegiatan diseminasi pengolahan rumput laut 

menjadi agar dan karaginan berbentuk kertas ditutup 

dengan materi "Pemanfaatan Produk Olahan Rumput 

Laut dalam Industri dan Produk Olahan Rumput Laut" 

Oleh  Narasumber dari BPTBA LIPI Jogjakarta, Ibu Dewi  

Cresensiana Poeloeng Asih, MP.  Kegiatan diseminasi 

sendiri dibuka secara resmi pada tanggal 24 September 

2018  Bupati Luwu Utara yang diwakili oleh Staf Ahli 

Bidang Pembangungan, Kemasyarakatan dan SDM, 

Bapak H. Jumail Mappile, S.IP.,M.Si. 

Dalam materi terakhir yang disampaikan ibu 

Dewi Poeloeng Asih menyampaikan tentang 

pemanfaatan Agar dan Karaginan sebagai hasil olahan 

dari rumput laut dalam bidang industri pangan,industri 

farmasi, dan industri kosmetik serta Industri Non 

Pangan. Dalam Industri Pangan agar dan karaginan 

dibuat Jelly, bahan Wafer, cracker, biskuit: untuk 

mendapatkan tekstur renyah, Biskuit Rendah Kalori, 

pembentuk Busa pada Bir (alginat dan karaginan), 

Penstabil Es Krim (karaginan),

Konsistensi  produk pada Yogurt (agar), Perekat bahan 

pada sosis. Sementara dalam bidang industri Farmasi, 

Karaginan berfungsi sebagai Pembentuk Gel pada 

pewangi ruangan, Pengikat dan penstabil pada pasta 

gigi, Body lotion, sedangkan agar berfungsi pensuspensi 

obat dengan pelarut air, serta Bahan salep dari agar, 

karaginan dan alginat. Fungsi lain agar dan karaginan 

dalam bidang industri adalah sebagai bahan dalam 

Sabun padat, sabun cair, shampoo dan conditioner, 

pewarna bibir, pasta gigi, body lotion, lulur, masker. 

Selain itu,  Karaginan, agar dan alginat juga digunakan 

sebagai bahan dalam industri Non Pangan antara lain, 

ampas proses pengolahan rumput laut menjadi bahan 

pakan (pet food), karaginan digunakan pada keramik 

sementara alginat digunakan sebagai penstabil pada 

cat, pengental pewarna kain pada insdutri tekstil, 

memeperkuat serat selulosa pada kertas, sedangkan 

agar digunakan  sebagai bahan pelapis film fotografi 

dalam dunia industri Film Fotografi.

Ketiga jenis olahan rumput laut di atas (agar, 

karaginan dan Alginat) berasal dari spesies rumput laut 

yang berbeda, agar merupakan hasil ekstraksi dari 

Rumput Laut Gracilaria SP, Karaginan adalah hasil 

ekstraksi dari Euchema cottonii SP, sedangkan Alginat 

bersumber dari spesies sargasum.  Jenis rumput laut 

yang paling banyak dibudidayakan di Kabupaten Luwu 

Utara adalah Gracillaria SP biasa disebut masayarakat 

setempat (masyarakat desa poreang lokasi diseminasi)  

sebagai rumput laut SP, dan Eucheuma Cottonii yang 

dikenal oleh masyarakat sebagai Rumput Laut Katonik. 

Sementara nilai jual dari hasil ektraksi rumput 

laut yang cukup fantastis yaitu karaginan. 

Luwu utara---MediaLitbang
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Perlu kita ketahui harga karaginan sebesar Rp. 

250.000/kg per tahun 2010 hampir setara dengan harga 

emas 1 gram pada saat itu. Apabila dibandingkan harga 

rumput laut kering  pada saat itu hanya sebesar 

Rp.10.000 Sedangkan Alginat yang digunakan sebagai 

bahan dalam dunia penelitian harganya jauh lebih 

fantastis lagi yaitu ±Rp. 2.300.000/100 gr atau per ons. 

‘Ini yang saya maksud, ibu-ibu menyimpan dan memiliki 

sumber "EMAS" yang belum diolah", ungkap Dewi.  

Dari data dinas Perindustrian Provinsi sulawesi 

Selatan, Produksi rumput Laut Kabupaten Luwu Utara 

tiga tahun terakhir untuk jenis E. Cottoni dan spinasium 

SP, Tahun 2014 sebesar 33.155,5 Ton, Tahun 2015 

sebesar 31.441,6 dan Tahun 2016 sebesar 33.930,8 Ton. 

Apabila nilai produksi rumput laut dikalikan 

dengan selisih harga antara harga rumput laut kering 

dan hasil ekstraksi karaginan hasilnya mencapai                 

Rp 1.934.055.600.000,- (1,9 Triliun) diperoleh dari hasil 

perkalian (33.930,800kg x 30%  (Rp.200.000-10.000)).

 Catatan

1. Rp. 33.930.8 ton dikonversai ke kg menjadi 

33.930.800kg

2. Rp.200.000 harga carraginan/kg tahun 2010

3. Rp. 10000 harga rumput laut kering Thn 2010

4. Rendemen 30%

 Nilai selisih penjualan karaginan dengan rumput laut 

kering ini (Rp. 1.934.055.600.000,-) lebih besar dari 

jumlah APBD kabupaten Luwu Utara 2018 yang berkisar 

1,3 T, apalagi dibandingkan APBD tahun 2010 yang 

hanya berkisar 700 M.  Apabila jumlah rupiah ini dapat 

dikelolah di Luwu Utara tentu  akan mempercepat laju 

pembangunan khususnya infrastruktur yang belum 

memadai.

Oleh sebab itu saatnya membangun industri di sektor 

kelautan dan perikanan khususnya yang bergerak pada 

komoditas rumput laut. Untuk mendapatkan hasil 

ekstraksi yang bernilai ekonomi tinggi diatas sangat 

dipengaruhi oleh bahan rumput laut, waktu proses 

ektraksi dan komposisi zat perekat ekstraksi serta SDM 

yang mengolahnya. Terkait SDM, itu diperlukan SDM 

yang memadai, yang memiliki kompetensi dan 

kualifikasi pendidikan minimal D3 jurusan Budidaya 

Perikanan, sementara teknologi pengolahan hasil 

perikanan dan Teknologi Pengolahan Industri yaitu 

mulai dari proses pembersihan bahan rumput laut 

hingga proses ekstraksi. Semoga “Emas” Ini dapat 

segera kita dulang untuk membangun Luwu Utara yang 

lebih maju. (AAP)    

INOVASI & TEKNOLOGI

44 45



Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (BPTBA-LIPI) melakukan 
Pelatihan pengalengan sekaligus pra riset/ pra 
penelitian untuk meningkatkan kualitas dan nilai 
tambah bagi kapurung dan pengemasan/ pengalengan 
beberapa pangan lokal seperti bajabu/serundeng, 
selai durian, rambutan kaleng, sambal ki'di/sambal 
jamur grigit. Kegiatan Prariset kapurung dilakasanakan 
pada tanggal 20 - 26 april 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 
Awaluddin Andi Paso, S.IP Kabid Kajian Inovasi dan 
Teknologi, Ihwan Syamsuddin T, S.TP.MP. Kabid Kajian 
Ekonomi dan Pembangunan, Wirah Tambunan,S.Kom 
Kasubid Pengembangan Teknologi dan Inovasi 
berserta staf Balitbangda Nurhapsah sebagai tenaga 
pengolah pangan lokal, Anwar Sadat staf DP2KUKM, 
Safaruddin, SP.,MP. dari Dinas Ketahanan Pangan dan 
perwakilan UKM. Sementara dari Pihak LIPI sebagai 
Narasumber dan instruktur terdiri dari Dr. Asep 
Nurhikmad (peneliti Madya/ahli pangan), Ir. Agus 
Susanto, (Peneliti Madya/ahli pangan), Wiwin 
Widiyastuti, A.Md. (Peniliti Pangan), Aldiky, S.TP.,MP 
(Ahli Pangan).

Berdasarkan hasi l  prariset yang telah 

dilaksanakan Balitbangda dan BPTBA LIPI, makanan ini 

sebelumnya tahan disimpan sekitar 1 (satu) jam kini 

sudah bisa bertahan minimal 1 (satu) satu bulan. 

Namun hasil pra riset ini bisa dikembangkan dan 

diperkirakan dapat bertahan selama 1(satu) tahun 

setelah dikalengkan dengan menggunakan teknologi 

pengalengan yang dikembangkan oleh BPTBA-LIPI 

Jogjakarta. Keunggulan dari teknologi yang 

dikembangkan tidak menggunakan bahan pengawet 

tetapi menggunakan teknik Sterilisasi. Pengalengan 

pangan dengan Teknik Sterilisasi yang dikembangkan 

oleh BPTBA LIPI,

telah menghasilkan banyak produk pangan lokal 

kaleng di beberapa daerah, misalnya Gudeg Bu Tjitro 

(Jogja), Empal Gentong (Cirebon), Sayur lombok ijo 

(Gunung Kidul),  Mangut lele (Magelang), Belut saus 

tomat (Jakarta), Pindang patin (Palembang), Tongseng 

usal (Gunungkidul), Pindang Bandeng (Semarang), Kari 

Tuna (Jogjakarta), Gulai Tuna (Jogjakarta), Udang saus 

pedas (Cibinong) dan lain-lain. Sebagian besar pangan 

lokal diatas telah memiliki Ijin BPOM dan sebagian 

masih dalam proses namun semuanya telah melalui uji 

masa simpan sehingga memiliki masa masa simpan 1 

(satu) tahun. Lebih dari itu,  peneliti pangan dari 

BPTBA-LIPI Jogja bapak Dr.Asep Nurhikmad pada saat 

pra riset mengatakan bahwa produk pengalengan 

mereka sebenarnya bisa bertahan lebih dari 1 (satu), 

hanya standar masa simpan yang dikeluarkan/ 

diperbolehkan oleh BPOM maksimal 1(satu) tahun.  

Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut mengenai 

pengalengan kapurung dan pangan lokal Kabupaten 

Luwu Utara perlu dilakukan untuk mengetahui nilai 

kandungan gizi, kandungan logam, daya tahan panas, 

tekstur serta masa simpannya. Apabila riset 

pengalengan ini berhasil diperkirakan produk 

kapurung kaleng nantinya akan laku di pasar karena 

pangan berbahan dasar sagu ini hampir sama dengan 

pangan lokal masyarakat di Indonesia Timur seperti 

sinonggi di Sulawesi Tenggara, kapeda di Maluku, dan 

Papeda di Papua. Keunggulan lainnya adalah bahan 

sagu memiliki banyak kelebihan dan manfaat 

dibanding pangan dari bahan beras dan tepung 

tapioka, ditambah teknologi pengalengan dapat 

meningkatkan kualitas produk, bisa bertahan lama 

tanpa bahan pengawet, mudah dibawa kemana-mana 

dan mudah disajikan. (AAP)

kapurung  dicampur dengan lauk pauknya, sementara 

di daerah Luwu Utara seperti masamba pengolahan 

kapurungnya berbeda, kapurung di daerah ini terpisah 

dengan lauk-pauk dan cita rasanya agak berbeda 

dengan daerah  bagian selatan (kota Palopo dan 

Kabupaten Luwu). Mungkin ini yang menjadi latar 

belakang sehingga muncul istilah dalam masyarakat 

setempat yaitu kapurung masamba dan kapurung 

selatan.

Salah satu kelemahan dari kapurung yaitu tidak bisa 
bertahan lama, setelah diolah/disajikan maksimal 
bertahan ± 1 jam teksturnya sudah berubah dari kenyal 
lembut menjadi bantet/agak mengeras sehingga 
mengurangi kenyamanan dan kenikmatan saat 
ditelan/dimakan. Selain itu  kendala yang dihadapi 
produk pangan lokal hingga saat ini belum mampu 
menggeser beras dan tepung terigu yang 
mendominasi makanan di Indonesia. Salah satu 
penyebabnya adalah rendahnya inovasi teknologi 
terhadap produk pangan lokal. Kalaupun mulai ada 
kreasi terhadap produk pangan lokal jumlahnya masih 
dirasakan sangat terbatas, sehingga pangan lokal 
belum mampu menarik minat konsumen untuk 
mengkonsumsinya (BPTP Jambi, 2013).

Tingginya minat terhadap kapurung menjadi 
peluang bagi pangan lokal masyarakat Tana Luwu ini 
untuk dikembangkan sehingga lebih berkualitas dan 
bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu Balitbangda 
Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan 

angan lokal di Indonesia cukup banyak, hampir 

seluruh kabupten/kota dan komunitas adat di 

Indonesia memiliki pangan lokal yang aneka P
ragam baik bentuk, bahan baku, metode pengolahan 

maupun cita rasanya. Dalam wilayah regional Sulawesi 

saja, dapat kita temukan aneka ragam  pangan lokal 

daerah misalnya bubur jagung dari Menado, binde 

biluhuta dari Gorontalo, kapurung atau pugalu dari 

daerah Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur. 

Potensi ini apabila dikembangkan bisa mendukung 

upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dan 

menjadi daya saing tersendiri bagi bangsa indonesia 

khususnya bagi setiap daerah asal pangan lokal 

tersebut.

Kapurung sebagai makanan pokok sebagian 

masyakat di Tana Luwu  termasuk pangan lokal yang 

cukup digemari bahkan jadi favorit bagi masyarakat 

Sulawesi Selatan khususnya yang bermukim di Tana 

Luwu atau yang pernah berkunjung ke Tana Luwu 

ataupun yang biasa berinteraksi dengan masyarakat 

Tana Luwu baik di dalam wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan maupun di daerah perantauan lainnya. 

Kapurung merupakan pangan lokal yang diolah 

dari tepung sagu, kemudian ditambah lauk pauk 

seperti sayur, daging sapi/kerbau atau daging ayam 

atau ikan. Namun jenis lauk pauk yang ditambahkan 

tergantung selera orang yang akan menikmatinya. 

Teknik pengolahan kapurung antar wilayah pun 

berbeda, misalnya daerah Luwu dan Kota Palopo, -
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PANGAN LOKAL "KAPURUNG MASAMBA" 
BERPELUANG DI KALENGKAN
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“Keterbatasan Tidak Boleh Menghalangi Kita 
Untuk Berbuat Lebih Dari Apa Yang Kita Inginkan.

Karena Kita Punya Potensi Luar Biasa Untuk Senantiasa 
Menghadirkan Kebanggaan Buat Daerah Ini” (IDP)



Mukobu di Tanah To BaraMukobu di Tanah To BaraMukobu di Tanah To Bara

enggalan syair lagu tersebut diatas merupakan 

lagu wajib yang kerap di nyanyikan dalam setiap 

pertemuan – pertemuan kampung yang P
dilakukan oleh masyarakat adat seko. Lirik lagu sarat 

makna yang memberikan gambaran tentang 

keserasian manusia dan alam, menyangkut wilayah, 

hukum maupun adat istiadat di tanah seko.  

Seko, surga kecil di jantung Sulawesi yang menyimpan 

banyak cerita tentang keramahan, keindahan, dan 

ekologi adatnya. Tana sejuta pesona dengan kearifan 

lokal yang tetap terjaga hingga hari ini, di mana 

masyarakat adat seko secara tradisi terus berpegang 

pada nilai-nilai lokal yang diyakini kebenaran dan 

kesakralannya, serta menjadi pegangan hidup yang 

diwariskan secara turun temurun. 

Seperti halnya kampung adat hono yang sampai saat ini 

masih kental dengan budaya luhur Mukobu, atau yang 

dalam bahasa indonesia memiliki makna musyawarah. 

Mukobu merupakan warisan leluhur yang digunakan 

dalam setiap sendi kehidupan masyarakat adat Seko 

termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. 

"bagi masyarakat Seko, tidak ada sesuatu yang dapat 

dimulai tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Ada 9 

kampung adat dibagi dalam tiga wilayah besar 

k e c a m a t a n  s e k o .  D a n  s e m u a n y a  m a s i h  

mempertahankan budaya Mukobu sebagai warisan 

Leluhur" terang Ibrahim. Salah seorang juru bicara 

to/tu bara. 

to/tu bara sendiri merupakan orang yang dituakan 

untuk memimpin lembaga adat hono. Ya, sebagai 

daerah dengan sistem hukum adat yang masih kental 

Seko memang terbagi dalam tiga wilayah hukum 

dengan sembilan lembaga adat didalamnya. 

Mukobu bukan hanya sebuah kearifan lokal yang dijaga 

sebagai solusi dari setiap persoalan yang muncul di 

tana Seko, tapi mukobu  juga diibaratkan sebagai 

sebuah payung yang menanungi setiap kearifan lokal di 

tana para to/tubara.

"Suatu ketika ada seekor ternak yang menerjang sawah 

milik warga, maka kami kembali akan berembuk untuk 

menentukan denda yang akan diberikan kepada 

pemilik  sawah. Hal itu juga menjadi kearifan lokal kami 

yang membuat masyarakat takut untuk membiarkan 

ternak mereka berkeliaran." 

Berbicara mengenai kearifan lokal tana seko, memang 

tak ada habisnya. Bagi mereka yang mendiaminya sejak 

lama, menganggap Seko sebagai ibu atau ina, dan 

kekayaan alam yang ada didalamnya adalah anak yang 

harus dijaga secara bersama-sama.

 "Selain bermusyawarah, budaya massiallo/mupalus 

(gotong royong) tidak bisa terlepas dari masyarakat 

kami khususnya di hono'. Saat panen dan tanam tiba,  

atau sedang ada massolong (penyambutan adat) kami 

tidak akan berdiam diri, namun saling membantu satu 

sama lain. Begitulah kami, berusaha untuk 

memperlakukan segala sesuatu dengan baik sesuai 

dengan adat dan istiadat tanpa melupakan nilai religius 

kami." pungkas ibrahim di tengah kesunyian malam di 

tana Seko. (PUTE)  
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Ikutlah aku dengan mengikuti petunjuk yang aku 
berikan di mana ada sebatang pohon yang rebah. 
Ujung pohon itulah arah langkahku dan pasti di 
suatu tempat aku menunggumu.”“

 tapi semua itu tidak memberikan petujuk yang 
jelas tentang keberadaan mereka. Ana'bahine dan 
Ana'mane Tarone hilang bagai ditelan bumi.

Namun, kelanjutan dari cerita tersebut, di 
mana Ana'bahine selama menyusul Ana'mane Tarone ke 
tempat pengasingannya tidak pernah juga bertemu, 
dikarenakan Ana'mane Tarone selama pengasingannya 
melakukan pengembaraan mencari ketenangan 
menjauhkan diri dari tempat pengasingan. Mencari 
ketenagan hati dan berusaha mencari sumber kehidupan 
di tengah hutan belantara tanpa siapa-siapa, hanya 
berbekal sebilah parang dan selembar sarung yang 
terbuat dari kulit kayu. Selama pengembaraanya untuk 
menenangkan hatinya yang gundah-gulana yang selalu 
dihantui oleh rasa rindunya kepada pujaan hatinya, 
sehingga suatu waktu dalam istrahat malam di tengah 
hutan belantara, dengan diiringi nyanyian cangkring dan 
suara bintang hutan lainya, tiba-tiba Ana'mane 
bermimpi didatangi seorang Ana'bahine yang sangat 
mirip dengan Ana'bahine pujaan hatinya.

Dalam mimpinya tersebut Ana'mane 
berusaha untuk memeluk Ana'bahine, tapi Ana'bahine 
menghidar dan Ana'mane berusaha mengejar sampai 
dia terbangun dari tidurnya sambil memperbaiki posisi 
duduknya serta berusaha mengingat-ingat kembali 
kejadian dalam mimpinya bahwa ada sebuah petunjuk 
yang diisyaratkan Ana'bahine tentang dirinya, yaitu

Berbekal petunjuk itu, Ana'mane Tarone 
memulai pencariannya, selama berhari-hari, bahkan 
berbulan-bulan lamanya. Hingga suatu waktu di bulan 
kedua pencariannya, Ana'mane Tarone menemukan 
Ana'bahine di bawah sebatang pohon rindang sambil 
duduk memainkan selembar daun. Namun, pada saat 
Ana'mane Tarone mendekatinya, Ana'bahine tersebut 
menghindar dan hilang dari pandangan Ana'mane 
Tarone. Kejadian semacam ini berlangsung sebanyak 3 
kali karena setiap Ana'bahine menghindar selalu 
meninggalkan ter iakan ajakan untuk sela lu  
mengikutinya, 

Suara di sela-sela rimbunnya pohon yang 
menjulang tinggi, membahana suara Ana'bahine itu 
yang tidak asing lagi di telinga Ana'mane Tarone. Itu 
pasti suara kekasih hatinya.

Karena tekadnya sudah bulat ingin 
menemukan gadis pujaanya, Ana'mane Tarone 
bertekad dalam hatinya akan menemukan gadis 
pujaannya tersebut. Ana'mane Tarone memulai 
langkah pencarian kembali dengan berusaha 
mengikuti petunjuk yang telah dipesankan oleh gadis 
pujaannya. Hingga suatu waktu dalam pencariannya, 
Ana'mane Tarone lelah dan tertidur. Dalam tidur 
lelapnya, Ana'mane Tarone terbangun akibat sebuah 
lolongan anjing di tengah hutan, karena rasa lelah 
masih menyelimuti dirinya, sehingga tetap berbaring 
sambil memulihkan tenaga untuk melanjutkan 
pencariannya.

Di saat Ana'mane Tarone berbaring antara 
tertidur dengan tidak karena masih mendengar 
suara-suara binatang hutan dan kicauan beraneka 
burung yang ada di sekeliling tempat berbaringnya, 
tiba-tiba terdengar olehnya sebuah suara (bisikan 
ga ib)  yang d i tu jukan pada d ir inya yang 
mengakibatkan Ana'mane Tarone terbangun dan 
berusaha mencari-cari sumber suara gaib tersebut, 
tetapi tidak menemukannya, sehingga Ana'mane 
Tarone kembali melanjutkan istrahatnya untuk 
memulihkan kembali tenaganya yang terkuras 
selama pencariannya. 

Namun, setiap Ana'mane Tarone ingin 
membaringkan diri, suara (bisikan gaib) itu selalu 
muncu l  d i  saat  Ana 'mane  Tarone  ing in  
membaringkan tubuhnya. Kejadian ini berlangsung 
sebanyak tiga kali, sehingga pada bisikan ketiga 
Ana'mane Tarone tetap membaringkan tubuhnya 
sambil mendengar dan menyimak sumber suara. "Hai 
Ana'mane, bangunah engkau dari pembaringanmu dan 
temuilah Ana'bahine yang kau kejar-kejar selama ini. Dia 
itu adalah Ana'bahine kekasih pujaan hatimu yang telah 
menyusul engkau ke tempat pengasinganmu dan dialah 
sumber kehidupanmu, bagi  kamu dan anak 
keturunanmu. Bangunlah hai An'mane, berjalanlah 
engkau menyusuri hutan ini, searah matahari terbit.”

A n a ' m a n e  Ta r o n e  b a n g u n  d a r i  
pembaringannya dan berjalan menyusuri hutan 
mengikuti arah matahari terbit, hinggga tiba di suatu 
tempat seperti tempat pertapaan. Namun malam 
pun telah tiba, maka Ana'mane Tarone memutuskan 
untuk bermalam di tempat tersebut sambil 
menunggu pagi dan melanjutkan perjalanan kembali 
menyusuri hutan. Tanpa dia sadari, dalam tidurnya di 
tempat yang sama, duduklah seorang Ana'bahine 
yang cantik rupawan melakukan pertapaan meminta 
petuah/petunjuk kepada sang dewata tentang 
hubungan asmara mereka. 

arone dalam legenda masyarakat Seko 
adalah nama orang yang asal mulanya 
menemukan tanaman sejenis padi-T

padian yang sampai sekarang dikenal dengan nama 
Varietas Padi Tarone. Bagi masyarakat Seko, pemberian 
nama bagi seseorang bila berjenis kelamin Ana'mane 
(pemuda/laki-laki) harus diawali dengan kata "Ta" 
karena kata "Ta" menurut cerita adalah sebuah simbol 
bagi seorang (pemuda/laki-laki) yang bergaris 
keturunan dari keluarga To,bara

Legenda Tarone ini diawali dari sebuah kisah 
tentang hubungan asmara antara Ana'mane (pemuda) 
dengan Ana'bahine (perempuan/gadis remaja) yang 
masih memiliki ikatan darah dari pemangku adat Seko 
(To,bara) Cerita yang berkembang secara turun 
temurun di kalangan masyarakat Seko, kisah asmara 
kedua insan berlainan jenis, di mana Ana'mane Tarone 
sangat tertarik dan jatuh hati pada seorang Ana'bahine 
yang sangat cantik rupawan di kalangan Ana'bahine 
(perempuan) Seko pada waktu itu. Ketertarikan 
Ana'mane Tarone terhadap Ana'bahine ternyata tidak 
bertepuk sebelah tangan.

Ana'mane Tarone dengan Ana'bahine 
pujaannya menjalin kasih secara sembunyi-sembunyi, 
sehingga kisah kasih mereka ketahuan oleh para 
perangkat To,bara dan disampaikanlah kepada To,bara 
tentang hubungan asmara kedua insan berlainan jenis 
ini, karena kedua insan ini belum sampai umur untuk 
menjalin kasih. Untuk menyikapi persoalan tersebut, 
yang bisa merusak tatanan adat masyarakat, maka 
dikumpulkanlah seluruh perangkat To,bara untuk 
membicarakan secara adat tentang hubungan gelap 
kedua insan berlainan jenis ini.

Dari pertemuan musyawarah adat, maka 
diputuskan bahwa demi kebaikan kampung agar tidak 
terjadi teguran/bala' yang

menimpa kampung karena hubungan asmara kedua 
insan yang berlainan jenis ini masih tergolong di bawah 
umur dan masih ada hubungan darah, maka harus 
dipisahkan dengan cara "Ana,mane Tarone harus 
dibuang/diungsikan dari perkampungan. Ana'mane 
Tarone baru bisa kembali keperkampungan jika mampu 
membawa sebuah berkah/penopang hidup bagi 
masyarakat Seko.

Karena jalinan kasih mereka sudah mengakar 
dalam hatinya, sang Ana'bahine tanpa sepengetahuan 
orang tuanya meninggalkan perkampungan menyusul 
dan mencar i  Ana'mane Tarone ke  tempat  
pengasingannya.  Ana'bahine dalam pencariaanya 
mencari Ana'mane Tarone kurang lebih lima hari 
kemudian tersebar berita di seluruh pelosok 
perkampungan bahwa Ana'bahine meninggalkan 
kampung menyusul Ana'mane Tarone ke tempat 
pengasingannya, maka dikumpulkanlah para perangkat 
To,bara dan Ana'mane pilihan untuk mencari/menyusul 
Ana'bahine. Namun, dalam pencariannya tersebut tidak 
ditemukan, baik Ana'bahine maupun Ana'mane Tarone.

Kurang lebih sebulan lamanya para perangkat 
To,bara dan Ana'mane pilihan dari kampung untuk 
mencari Ana'bahine dan Ana'mane Tarone tidak pernah 
ditemukan, baik itu jejak mereka ataupun di tempat 
pengasingan Ana'mane Tarone. Selama pencarian, para 
keluarga Ana'bahine sangat dirundung duka atas 
kehilangan Ana'bahine kesayangan Ana'bahine satu-
satunya di keluarga mereka. Berbulan-bulan bahkan 
bertahun-tahun selama pencarian tersebut tidak ada 
tanda-tanda akan ditemukannya kedua insan yang telah 
dirasuk asmara ini. 
Sudah berbagai cara yang telah dilakukan oleh To,bara 
dan perangkat adat To,bara untuk menemukan mereka, 
baik itu lewat orang pintar, bahkan sudah meminta 
bantuan para dewata,
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engkau sesuai arah mata angin di saat kau bangun 
dari tidurmu."“

KEARIFAN LOKAL

| September  2018 | mediaLITBANG September  2018mediaLITBANG | 50 51



September  2018mediaLITBANG | 

Di keheningan malam, tiba-tiba suara petir 
mengelegar di atas langit. Sayup-sayup dari kejauhan 
terdengar lolongan anjing malam menambah suasana 
malam semakin seram. Tiba-tiba bersamaan dengan 
suara lolongan anjing terdengar bunyi petir bagaikan 
membelah bumi, lalu muncullah cahaya bulan purnama 
menerangi sang Ana'bahine duduk tafakur di 
pertapaannya. Berselang beberapa menit kemudian, 
suara petir kembali bergema di keheningan malam, lalu 
muncul gemuruh angin menyertai suara petir, dan tidak 
berapa lama kemudian suasana malam kembali hening 
tanpa terdengar suara ataupun cahaya rembulan.

Di keheningan malam tersebut, Ana'mane 
Tarone terbangun dari tidurnya dan melihat cahaya 
terang pada sebuah batu yang ditumbuhi serumpun 
tanaman, tiba-tiba terdengar suara perempuan 
(Ana'bahine).

Setelah mendengar suara tersebut, tanpa dia 
sadari Ana'mane Tarone dipeluk seorang Ana'bahine 
dari belakang, lalu Ana'bahine tersebut melepaskan 
pelukannya sambil berjalan. Ana'bahine menitipkan 
pesan kepada Ana'mane, "Cukuplah hari ini kita 
bersama/bertemu. Aku takut akan kutukan tetuah kita, 
tapi hati dan jiwaku telah kutitipkan pada serumpun 
tanaman itu (tanaman yang tumbuh di atas sebongkah 
batu). Peliharalah tanaman itu karena dia adalah 
tanaman sumber kehidupan kita dan anak cucu 
keturunan kita". Sambil terus berjalan menjauh dari 
Ana'mane dan lama kelamaan menghilang dari 
pandangan Ana'mane. 

Karena cintanya pada Sang Ana'bahine, 
Ana'mane Tarone membawa tanaman tersebut ke 
tempat pengasingannya. Dari bulir-bulir tanaman 
tersebut, Ana'mane Tarone menyemaikan dengan 
harapan dari satu rumpun akan menghasilkan banyak 
rumpun berikutnya. Berbekal pengetahuan yang dia 
miliki tentang tata cara membudidayakan tanaman 
sejenis padi-padian, sehingga tanaman tersebut 
berkembang menjadi banyak, sehingga pada suatu 
waktu Ana,mane Tarone berniat kembali ke 
perkampungan karena  dia teringat pesan adat, jika 
ingin kembali ke kampung harus membawa sebuah 
berkah/penopang hidup bagi masyarakat Seko.

Ketika Ana'mane Tarone akan meninggalkan 
tempat pengungsiannya, dia bingung untuk mencari 
arah pulang menuju perkampungan, dikarenakan sudah 
bertahun-tahun lamanya hidup di pengungsian dan 
pengembaraan. Di saat kebingunggan mencari arah 
pulang ke perkampungan, dalam perjalananya bertemu 
beberapa orang yang pulang dari kebun dan hendak 
pulang ke kampung. Maka bertanyalah Ana'mane 
Tarone kepadanya jalan menuju ke kampung, tapi 
mereka yang ditanya tersebut malah ketakutan karena 
yang bertanya kepada mereka sepertinya orang asing 
yang belum pernah dilihatnya. Namun Ana'mane 
Tarone menghibah dan menerangkan kepada mereka 
siapa dirinya, tapi mereka tetap bingung. Bagi Ana'mane 
Tarone, itu tak jadi soal, yang penting bagi dirinya bisa 
kembali ke kampung untuk membawa hasil tanaman 
ya n g  d i ke m b a n ga n / d i b u d i d aya ka n  s e l a m a  
dipengasingan untuk diberikan kepada keluarga dan 
persembahan kepada pemangku adat sebagai penebus 
kesalahannya selama ini. 

Tapi karena Ana'mane Tarone masih takut dan 
trauma atas perlakuan masyarakat pada dirinya, maka 
dia hanya menitipkan dua buah keranjang pikul yang 
terbuat dari kulit kayu yang berisi bulir-bulir padi sambil 
menitipkan pesan kepada mereka bahwa dalam 
keranjang ini terdapat bulir-bulir padi sebagai berkah 
bagi anak keturunan masyarakat Seko, maka harus 
dibagi-bagikan untuk dikembangkan/dibudidayakan. 
Dan yakinlah di suatu waktu nanti bulir-bulir padi ini 
akan menjadi sumber kehidupan kita dan anak 
keturunan masyarakat Seko. Bulir-bulir padi inilah yang 
sampai sekarang berkembang yang lebih dikenal 
dengan sebutan padi Tarone. (LH)

Hai Ana'mane, ambillah serumpun tanaman yang 
tumbuh di atas batu itu karena tanaman tersebut adalah 
perwujudan diriku. Rawatlah dan jagalah tanaman itu 
seperti kau menyayangi diriku. Tebarlah bulir-bulir yang 
ada pada tanaman tersebut jika engkau tetap 
menginginkan diriku ada di sampingmu."

“

BERAS TARONE
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kal merupakan anugerah 

Allah yang cukup besar 

yang diberikan kepada A
manusia dengan salah satu 

fungsinya yaitu sebagai alat untuk 

berpikir.  Berpikir melahirkan 

pengetahuan, pemahaman, nilai, 

keyakinan dan prinsip hidup.  

Pikiran bisa jadi penyebab penyakit 

kejiwaan dan fisik. Pikiran bahagai 

membuat kita bahagia, pikiran 

sengsara membuat kita sengsara. 

Pikiran takut membuat kita takut 

dan pikiran berani membuat kita 

Berani 

Buku  The best seller  karya Dr. 

Ibrahim Elfiky seorang motivator 

dunia keturunan mesir, Presiden 

d a n  K o m i s a r i s  b e b e r a p a  

perusahaan internasional di 

Kanada, mengajak  memenej 

pikiran kita, sehingga dapat lebih 

optimis, percaya diri  dalam 

menatap masa depan yang lebih 

sukses, indah dan bahagia melalui 

bukunya dengan Judul" TERAPI 

BERPIKIR POSITIF”

Penulis menyampaikan bahwa 

berpikir itu sederhana dan hanya 

butuh waktu sekejab. Namun ia 

memiliki proses yang kuat dari 

tujuh sumber yang berbeda.  

BERPIKIR
OSITI

BERPIKIR
OSITI

Tujuh sumber itu memberi kekuatan luar biasa pada proses berpikir 

dan menjadi referensi bagi akal yang digunakan setiap orang, entah 

disadari atau tidak. Tujuh sumber itu adalah: (1) Orang tua (2) 

Keluarga (3) Masyarakat (4) Sekolah (5) Teman (6) Media massa (7) 

Diri sendiri.

Tujuh Prinsip Berpikir Positif: (1) Masalah dan kesengsaraan hanya 

ada dalam persepsi (2) Masalah tidak akan membiarkan Anda dalam 

kondisi yang ada, ia akan membawa anda pada kondisi yang lebih 

buruk atau yang lebih baik (3) Jangan jadi masalah, pisahkan dirimu 

dari masalah (4) Belajarlah dari masa lalu, hiduplah pada masa kini, 

dan rencanakan masa depan   (5) Setiap masalah ada solusi 

spritualnya (6) Mengubah pikiran berarti mengubah kenyataan, 

pikiran baru menciptakan kenyataan baru (7) Ketika Allah menutup 

satu pintu, pasti Dia membuka pintu yang lain yang lebih baik. 

Terapi Berpikir Positif

Apa yang anda alami hari ini adalah dampak  dari pikiran anda 

kemarin.  Apa yang Anda alami besok hari adalah dampak dari 

pikiran anda hari ini.  Pikiran yang sedang anda bayangkan saat ini 

sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda.-

Anda berpikir  bisa atau tidak bisa, dua-duanya akan 

benar.  Bila anda berpikir bisa Insya Allah anda bisa. Tetapi 

bila  anda berpikir tidak bisa, Insya Allah anda tidak bisa.

Jika anda mengubah cara berpikir anda, kehidupan 

anda pun ikut berubah. Jika pikiran anda berubah kearah 

positif maka kehidupan anda menuju arah yang positif. 

Sekali anda dapat merangkul sepenuhnya kekuatan pikiran 

anda, kekuatan itu akan mengubah cara anda menjalani 

kehidupan. 

Tak aka ada yang dapat menghentikan orang yang 

bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, 

tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membantu 

seorang yang sudah bermental negatif.

Semua orang mempunyai potensi kekuatan pikiran. 

Tapi tak semua tahu dan mampu mengaktifkannya untuk 

mendapatkan manfaat yang luar biasa.

Socrate berkata" Dengan pikiran, seseorang bisa 

menjadikan dunianya berbunga-bunga atau berduri-duri.

Semua bunga esok hari ada dalam benih hari ini. 

Semua hasil esok hari ada dalam pikiran hari ini 

(Aristoteles).

Anda mungkin tidak dapat mengendalikan keadaan, 

tapi anda dapat mengendalikan pikiran anda. Pikiran 

positif menghasilkan perbuatan dan hasil yang positif.

Hidup yang anda jalani saat ini adalah pancaran 

pikiran, keputusan, dan pilihan anda. Jika anda rela 

menerima tantangan, berarti anda telah merintis 

perubahan, kemajuan dan perkembangan.

Masa lalu adalah mimpi, masa depan adalah 

proyeksi. Hidupmu saat ini diwarnai cinta mendalam 

pada Allah membuat masa lalu menjadi mimpi yang 

indah dan masa depan penuh harapan.

Kadangkala Allah menutup pintu yang ada di 

depan kita, tapi Dia membuka pintu yang lain yang 

lebih baik. Namun kebanyakan manusia menyia-

nyiakan waktu, konsentrasi dan tenaga untuk 

memandangnya pintu yang tertutup daripada 

menyamput pintu impian yang terbuka di 

hadapannya.

Dalam kondisi normal, orang sangat mungkin 

untuk berpikir positif. Namun kekuatan yang 

sebenarnya adalah kemampuan berpikir positif 

ketika menghadapi masalah dalam kehidupan.

Pemikir adalah pembuat pikiran. Pikiran 

menyebabkan seorang berpikir. Berpikir membuat 

konsentrasi. Konsentrasi melahirkan perasaan. 

Perasaan melahirkan perbuatan . Perbuatan 

melahirkan sesuatu, dan hasil menentukan 

kenyataan hidup.  Jika Anda benar-benar ingin 

membuat perubahan dalam hidup, rubahlah 

persepsi Anda.      

(1) Keinginan yang menggebu (2) Keputusan 

yang kuat (3) Bertanggung jawab penuh (4) Persepsi 

yang sadar (5)  Menetukan tujuan (6) Dukungan dari 

dalam (7) Waktu yang positif (8) Pengembangan diri 

(9) Diam dan renungan harian dan (10) Perhatian 

individual dan kegiatan harian.

Buku  ini sangat baik dibaca semua kalangan, 

baik siswa/pelajar, pengajar/dosen, mahasiswa, ASN, 

karyawan-karyawati, pimpinan perusahaan dan lain-

lain. (IS)
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Jendela

memberikan keuntungan positif dari segi nilai, baik 

kepada aparaturnya sendiri maupun kepada 

institusinya.  Birokrasi sebagai lembaga yang sengaja 

dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik 

dituntut untuk lebih menjadi produsen daripada 

konsumen, lebih produktif daripada konsumtif , 

berorientasi hasil daripada keluaran (output to 

outcome), dan lebih proaktif, inovatif dan kreatif 

daripada pasif dan kontraproduktif.   

Apa yang selanjutnya terlintas dalam hati dan 

pikiran kita ketika mendengar beberapa standar 

normative di atas ? Tentu merubah dari sesuatu yang 

lama ke yang baru, dari yang biasa ke yang luar biasa 

adalah sesuatu hal yang memberatkan dan 

membebani jiwa. Tetapi kita tak perlu pesimistik 

terhadap istilah normative tersebut, sebab istilah 

atau nilai-nilai normative yang menjadi nilai 

pembentuk pemerintahan wirausaha itu secara 

empirik telah dimiliki oleh sebagian aparatur dalam 

b i r o k r a s i  k i t a ,  m u l a i  d a r i  

pemerintahan pusat sampai kepada 

lingkup birokrasi terkecil. Hanya saja, 

nilai-nilai ini belum menjadi warna 

dan budaya bersama, yang kemudian 

dihadapkan kepada tantangan 

kultural tersendiri. 

Secara sistemik, merubah 

wajah birokrasi menjadi lebih 

"wirausaha" harus bertolak dari sisi 

pelakunya. Birokrasi sebagai sebuah 

sistem terdiri dari tiga sub sistem 

yaitu lembaga, aparatur dan 

aturannya. Dari sisi kelembagaan dan aturan, kita 

telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan dan Undang-Undang 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga iklim 

demokrasi yang mendukung, yang menunjukkan 

bahwa sebenarnya sistem birokrasi kita sudah siap 

berada di jalur yang benar untuk menuju birokrasi 

wirausaha. 

Oleh karena itu, mewirausahakan birokrasi saat ini 

setidaknya, yang paling sulit adalah  mewirausahakan 

aparaturnya (manusianya) dulu. Hal ini berarti bahwa 

mindset (pola pikir), feelingset (pola rasa) dan 

actionset (pola tindak) harus diubah dan dibenahi 

dalam diri setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar 

merasa siap dan nyaman dalam proses perubahan 

yang terjadi, meskipun kelihatannya tidak nyaman. 

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana 

merubah mindset, feelingset dan actionset ASN agar 

lebih nyaman  dan lebih siap untuk menghadapi 

perubahan ? Dalam satu sudut pandang, mindset 

biasanya dapat diidentifikasi apabila suatu pikiran, 

pandangan dan pendapat tentang  sesuatu telah 

dinyatakan atau diperdengarkan kepada  orang lain 

hingga orang lain dapat menilai sehingga mindset 

lebih berbentuk dari suatu "pernyataan" (statement) 

seseorang. Sedangkan feelingset (pola rasa) adalah 

suatu "pernyataan" dari dalam diri atau nilai 

perasaan seseorang terhadap sesuatu  

obyek. Feelingset ini lebih sulit untuk 

diidentifikasi orang lain karena lebih 

ke"diri"an, ke"aku"an atau menyangkut 

intuisi, kepekaan dan ketegasan dalam 

bathin seseorang (komitmen) terhadap 

nilai dan kondisi sekitarnya. Feelingset 

seseorang biasanya hanya dapat 

diidentifikasi dari adanya interaksi yang 

berulang dan terus menerus antara 

seseorang dengan l ingkungannya 

sehingga sikapnya terhadap sesuatu 

obyek baru dapat terbaca. 

Selanjutnya, actionset, pada dasarnya adalah 

output dari kedua pola tadi, yaitu mindset dan 

feelingset. Ketika seseorang memiliki pola tindak 

yang sejalan dengan pola pikir dan pola rasanya, 

maka actionset secara prinsip merupakan 

penjelmaan dari suatu konsistensi. Itulah sebabnya, 

alur dari ketiga pola ini  (mindset, feelingset dan 

actionset) seringkali disederhanakan dengan adanya 

statement, komitmen dan konsisten. Atau dalam 

bahasa religinya "Diucapkan dengan lisan 

(statement), dibenarkan dengan hati (komitmen) 

dan d iwujudkan dalam bentuk t indakan 

(istiqamah/konsisten)".  

Seperti diketahui, salah satu variabel 

pemerintahan wirausaha dari sepuluh cara 

pembentukan birokrasi wirausaha menurut David 

Osborne dan Gaebler adalah pentingnya pemerintah 

menyuntikkan semangat persaingan ke dalam tubuh 

aparatur dan organisasi pelayanannya. Disimak dari 

faktor pembentuknya, variabel ini lebih menekankan 

kepada pembentukan karakter atau jiwa aparatur 

untuk lebih siap berada dalam situasi yang penuh 

dengan kompetisi dan berorientasi hasil. Oleh karena 

itu, point pentingnya kemudian adalah bagaimana 

semangat atau spirit itu  diinternalisasikan ke dalam 

jiwa para aparatur sebelum birokrasi itu sendiri 

secara institusional menjadi birokrasi yang wirausaha 

sebagaimana yang diinginkan dalam pemikiran ini. 

Inilah yang sepertinya tidak disentuh oleh pemikiran 

David Osborne dan Gaebler tadi. Atau sederhananya, 

sebelum lembaganya diwirausahakan, sebaiknya 

di"wirausahakan" dulu aparaturnya. 

Sebagaimana dalam beberapa tulisan,  

mewirausahakan birokrasi bukan berarti menjadikan 

pemerintahan menjadi organisasi "bisnis" atau profit 

oriented yang hanya mengejar keuntungan, dan 

mewirausahakan birokrasi atau pemerintahan bukan 

pula berarti menciptakan usahawan dalam tubuh 

birokrasi. Mewirausahakan birokrasi dalam konteks 

ini melainkan diartikan bahwa  semangat atau spirit 

yang dimiliki para pelaku bisnis harus diintegrasikan 

ke dalam sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara 

(ASN), untuk lebih produktif dan professional, 

mampu memberi kepuasan sebesar-besarnya 

kepada yang dilayani, sehingga meningkatkan 

kepercayaan  (Trust)  serta 

Luwu Utara---Media Litbang
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Kita tidak perlu meniru budaya Kenzei di Jepang, yang 

mensejalankan tanggungjawab dan tindakan, berani 

bekerja di bawah tekanan dan melakukan perubahan 

dengan penuh risiko atau budaya "Time is Money"nya 

orang Eropa yang berani mengambil risiko dalam 

segala waktu untuk sesuatu perubahan, atau istilah 

para motivator keluar dari zona nyaman. Dalam local 

genius, kita sebenarnya memiliki prinsip "Malu" dan 

"Segan" sebagai turunan dari budaya paternalistik 

yang masih kuat di tengah masyarakat Indonesia. 

Nilai dan perasaan satu keluarga dalam budaya 

Indonesia cukup efektif jika 

Kembali ke "Reinventing Government", dan 

hubungannya dengan perubahan pola pribadi ASN, 

akan membawa kita kepada suatu benang merah-

diintenalisasikan ke 

dalam manajemen modern untuk diikat dalam suatu 

komitmen organisasi. Komitmen untuk "Malu" 

apabila kita melakukan pelanggaran, komitmen 

untuk "Segan" kepada orang-orang di atas kita,  

pimpinan kita, sehingga kita "Malu" apabila kita 

ditegur, atau setidaknya tidak meneladani mereka. 

Kita telah memiliki Statemen " Panca Prasetya Korpri" 

yang diucapkan hampir setiap pekan. Kita juga telah 

memiliki Pakta Integritas, untuk mengikat Komitmen 

kita untuk mencapai target kinerja, meskipun di atas 

kertas. Tetapi mengapa ASN masih belum bisa 

Konsisten ?  

Makin jelas persoalannya, permasalahan kita 

terletak pada "Komitmen" dan "Konsistensi" atau 

bahasa religinya " Dibenarkan oleh hati atau Qalbu", 

dan "Istiqamah". Ryaas Rasyid, dalam bukunya 

"Mengenal Ilmu Pemerintahan" menyebut dalam 

salah satu akhir tulisannya, bahwa kebangkitan 

spiritual aparatur sangat dibutuhkan dalam 

merombak suatu kebiasaan tidak baik menjadi suatu 

kebiasaan yang lebih baik, atau suatu hal yang biasa 

menjadi sesuatu yang luar biasa. Kebangkitan 

spiritual yang dimaksud di sini bukan semata-mata 

menyangkut persoalan ibadah, atau penguatan 

hubungan perhambaan antara individu kepada Allah 

SWT atau Sang Pencipta, dan ritual keagamaan 

lainnya, tetapi spiritualisme di sini adalah pengakuan 

diri seseorang terhadap apa yang telah diikrarkannya, 

sehingga jiwanya terikat dengan apa yang telah 

diucapkannya sehingga pada titik ini seseorang dapat 

memperoleh kepuasan bathin. Spiritualisme dalam 

bentuk ini perlu dielaborasi tidak sebatas pada 

pelaksanaan rutinitas ritualisme ibadah formal, 

tetapi lebih kepada penyadaran dan ketaatan 

terhadap nilai-nilai kebajikan kepada sesama 

manusia. Maka tepat saja apabila terdapat visi 

Religius dalam suatu entitas pemerintahan.    

yang cukup penting yaitu bahwa untuk menciptakan 
ASN yang berjiwa wirausaha, kita harus  menciptakan 
suatu kondisi dimana lingkungan birokrasi harus 
sedikit "memaksa" aparatur untuk meniru gaya 
"manajemen usaha" pihak swasta dalam mengejar 
target pasar atau yang disebut juga "New Public 
Management" (NPM) dan membuat aparatur 
menyatu dan mencintai pekerjaannya. Menyatukan 
aparatur dengan pekerjaan berarti mengikat seerat 
mungkin aparatur dengan norma dan aturan agar 
selalu berada di garis tujuan organisasi, termasuk 
norma reward and punishment, sedangkan 
mencintai pekerjaan berarti menciptakan suasana 
kerja yang "berseni" sehingga membuat aparatur 
merasa nyaman dan senang berada di  lingkungan 
kerjanya.  

Mungkin tak ada salahnya jika kita sejenak 
membandingkan pandangan orang luar dan orang 
Indonesia umumnya terhadap nilai suatu pekerjaan. 
Bagi Negara-negara liberal yang tidak religi, seperti 
Asia Timur dan Eropa Barat, pekerjaan dan 
tanggungjawab itu dipandang sebagai panggilan jiwa, 
sedangkan di Negara-negara non liberal yang religi 
seperti Indonesia,  kebanyakan kita memandang 
pekerjaan dan tanggungjawab itu sebagai beban. 
Jelaslah, bahwa kondisi ini sebagai akibat dari adanya 
dikotomi antara spiritualisme pekerjaan dan 
religiusitas individu dan putusnya garis antara 
statemen dan komitmen aparatur. Selanjutnya yang 
terjadi kemudian adalah beratnya menciptakan nilai 
"lebih" dalam pekerjaan dibanding meneruskan 
rutinitas yang sebetulnya berada di bawah standar, 
atau rata-rata di bawah orang yang telah melaju lebih 
cepat.      
 

Di sinilah, titik tolak mewujudkan wirausaha 
birokrasi atau "reinventing government" yang 
sempat redup pasca euphoria reformasi. Tugas kita 
bersama sebetulnya adalah bukan mewujudkan 
wirausaha birokrasi, melainkan tanpa henti melatih 
diri untuk melakukan adopsi gaya dan nilai 
"wirausaha" ke dalam setiap detil pekerjaan birokrasi 
mulai dari pribadi-pribadi aparatur. Tentu saja, 
dengan t idak  mengenyampingkan makna 
spiritualitas suatu pekerjaan yang berpuncak kepada 
kepuasan bathin karena adanya benang lurus yang 
tak putus antara stamen, komitmen dan konsisten. 
Dengan demikian, mewirausahakan birokrasi pada 
tataran ini akan terasa secara bertahap dengan 
mewirausahakan ASN-nya, dan setelah kepuasan 
bathin tercapai apalagi yang terasa tidak nyaman, 
meskipun sesungguhnya nyaris setiap hari kita 
berada di Zona Tak Nyaman. (RM)
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ekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), tentu 

mempunyai kebanggaan tersendiri bagi B
seseorang yang sudah diangkat melalui Surat 

Keputusan Kepala Daerah dengan melewati beberapa 

tahapan tes, baik tes akademik, komputer, wawancara 

maupun psikotes. Sebagian besar masyarakat sangat 

memimpikan menjadi seorang PNS, sehingga seolah-

olah di dunia ini cuma PNS satu-satunya pekerjaan 

yang tersaji di muka bumi. Padahal kalau kita mau 

jujur, masih banyak pekerjaan lain yang lebih jelas 

keringatnya. Suka tidak suka, PNS sudah menjadi 

primadona di semua kalangan. Bahkan, ada 

pandangan stereotif dari sebagian masyarakat, 

khususnya masyarakat pedesaan yang mengatakan 

bahwa PNS adalah strata tertinggi dari elemen bangsa 

ini. Maka, tidaklah heran ketika orang tua sangat 

menginginkan menantu seorang PNS. Biar tidak 

ganteng, yang penting punya NIP. Biar bukan 

keturunan darah biru, yang penting PNS.
Namun, pertanyaan yang muncul kemudian 

adalah setelah resmi menjadi abdi negara yang digaji 
oleh negara, punya NIP, pangkat, bahkan jabatan, 
lantas pengabdian seperti apa yang akan kita berikan 
untuk bangsa ini? Mungkin segala privilese yang 
disandang PNS menyebabkan sebagian Aparatur Sipil 
Negara terkesan santai, apatis terhadap persoalan 
yang ada, dan terkesan acuh, bahkan sebagian lagi tak 
paham tugas pokok dan fungsinya, sehingga apa yang 
dilakukan hanya datang dengan kendaraan mewah, 
duduk baca koran, ngegosip, main game, internet-an 
dan pulang tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. 
Apa yang dilakukan PNS saban hari? Jawabannya ada 
pada diri kita yang merasa dirinya bagian dari Korps 
Pegawai Republik Indonesia yang menghiasi sejarah 
panjang perjalanan bangsa ini.

Ada pemandangan unik, kalau tidak bisa 
dikatakan miris, di kalangan PNS, terkait disiplin 
berpakaian. Sebenarnya regulasi tegas mengatur 
tentang kedisiplinan berpakaian bagi Aparatur Sipil 
Negara. Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pakaian Dinas PNS diatur dengan jelas bahwa pakaian 
dinas harian untuk hari senin sampai selasa 
menggunakan pakaian warna khaki, hari rabu kemeja 

 
  

putih, kamis baju batik sesuai khas daerah masing-
masing, dan jumat pakaian olahraga.
 

Berbicara tentang pakaian seragam PNS, 
orientasi berpikir kita tentu soal keseragaman dan 
kerapian, yang juga include di dalamnya tentang etika 
berpenampilan. Pertanyaannya, sudah beretikakah 
kita di saat jam kerja (kecuali waktu ishoma), kita 
masih wira wiri menggunakan sandal jepit? Berangkat 
kerja berseragam lengkap. Tiba di kantor, masuk 
ruangan, sepatu yang mengilap dilepas, dimasukkan 
ke dalam kaki meja, kemudian sepatu yang tadinya di 
kaki "disulap" menjadi sandal jepit di kaki. 

Sudah menjadi rahasia umum, sebagian dari 

kita masih senang bersandal jepit di kantor, meski 

waktu ishoma sudah berlalu. Perilaku "minor" ini 

sebenarnya sudah jamak terjadi di mana saja. Ibarat 

kancing ketemu lubang, selalu menjadi teman setia, 

selayaknya sepasang kekasih. Meski tidak secara 

eksplisit dijelaskan dalam aturan yang baru, tetapi 

kebiasaan bersandal jepit di kantor adalah kebiasaan 

yang mengkhianati etika seorang PNS. Dalam poin 

keenam pasal I Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 

sebenarnya diatur tentang kelengkapan atribut 

pakaian dinas. Berikut bunyinya: Kelengkapan pakaian 

dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan 

atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 

jenis pakaian dinas, termasuk ikat pinggang, kaos kaki 

dan sepatu beserta atributnya.

Persoalan paling ekstrim sebenarnya terletak 

pada apa, bukan pada siapa. Karena perubahan 

mindset kita sepenuhnya tidak bergantung pada orang 

lain melainkan bersandar pada sarana dan prasarana 

penunjang aktivitas keseharian kita sebagai aparat 

pemerintah, sekaligus sebagai abdi negara yang 

bekerja berdasarkan pengabdian dan dedikasi yang 

tinggi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

Saya kira harapan untuk merubah paradigma dengan 

tidak lagi menyepelekan detail yang mikro sekalipun, 

akan selalu ada, sepanjang kita mampu merawat 

harapan tersebut dalam bingkai semangat juang. 

Bukankah salah satu kekuatan manusia untuk 

bertahan hidup itu adalah harapan? Seperti kata 

Desmond Tutu, seorang tokoh pergerakan di Afrika 

Selatan, bahwa harapan itu adalah kemampuan 

melihat setitik sinar di dalam kegelapan. (L.H)

ASN dan 
Sandal  Jepit
Opini Lukman Hamarong

Opini
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View of Masamba bridge, near taman Sulikan Lestari
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agi-lagi persoalan disiplin Aparatur Sipil Negara 
(ASN) menjadi biang kerok menurunnya performa 
pelayanan kepada masyarakat. Padahal kehadiran L
ASN diharapkan mampu menjadi solusi di tengah 

kompleksitas permasalahan dalam pemberian 
pelayanan kepada masyarakat atau publik. ASN harus 
mampu menghilangkan stigma bahwa profesi ini adalah 
profesi paling santai,  tapi selalu mendapat 
keistimewaan dari negara.

Caranya, pemerintah sebagai rumah penegakan disiplin 
ASN harus mampu menjadi tempat yang tepat bagi ASN 
untuk menempa diri menjadi ASN yang berkarakter dan 
berjiwa disiplin. Penegakan disiplin ASN tidak boleh 
bertepuk sebelah tangan. Seluruh elemen dalam 
pemerintahan harus ikut andil memberikan solusi yang 
tepat dalam mengatasi persoalan yang sudah menjadi 
penyakit yang kronis. Jika tidak ditangani serius, akan 
menjelma menjadi bom waktu, seperti pelayanan prima 
tidak maksimal yang menyebabkan kerugian bagi 
masyarakat.

ASN harus diberi pemahaman dengan mereview 
kenyataan bahwa ASN adalah warga negara pilihan yang 
dipilih melalui proses yang kompetitif. Karena ia pilihan, 
maka kualitas menjadi jawaban atas kerja-kerjanya. 
Singkatnya, ASN harus menghilangkan stigma sebagai 
safety player. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika, Arief R. Palallo, persoalan disiplin hanya 
bisa diselesaikan dengan dua hal, yakni reward and 
punishment atau pemberian penghargaan dan sanksi. 
Dua hal ini dirasa cukup memberikan kesadaran bagi 
ASN. 

"Untuk memberikan reward and punishment kepada 
ASN, maka peranan aplikasi dan sistem informasi 
menjadi tolak ukur kinerja dan disiplin ASN. Nah, tugas 
kami bagaimana memastikan aplikasi tersebut berjalan 
baik di masing-masing Perangkat Daerah, seperti 
aplikasi e-absensi dan finger print," ujar Arief. Eks Kepala 
Kantor Pengelolaan Data Elektronik ini berharap seluruh 
Perangkat Daerah mendukung penerapan aplikasi 
tersebut. "Ini hanya persoalan kemauan saja, karena 
aplikasi ini termasuk indikator dalam mengukur 
kedisiplinan ASN," jelasnya.

Untuk mendapatkan reward and punishment, kata Arief, 
ada tiga hal yang menjadi ukurannya yaitu, disiplin 
menggunakan sistem informasi absensi, dan komitmen 
menghadiri apel dan upacara lewat absensi manual, 
serta kinerja. Yang terakhir ini belum menggunakan 
aplikasi, masih manual. "Jadi ke depan, kita harus 
menggunakan sebuah aplikasi yang sudah terintegrasi 
antara e-absensi, finger print, kemudian komitmen, dan 
kinerja menggunakan aplikasi. Mengukur disiplin 
memang harus menggunakan aplikasi," katanya.

"Semoga setelah semuanya kita lakukan dengan sistem 
aplikasi, semua sudah ada perubahan yang lebih baik, 
terkait  d is ip l in  ASN.  Tentu seir ing dengan 
perkembangan waktu setelah betul-betul stabil ini 
barang, sehingga kita tepat dan cepat memberikan 
reward kepada ASN yang berprestasi, dan punishment 
kepada ASN yang tidak produktif," pungkas Arief R. 
Palallo, seraya mengatakan, seluruh nada minor yang 
acapkali mampir di telinga dapat hilang ditelan bumi 
seiring adanya perubahan kedisiplinan ke arah yang 
lebih baik. (LH)

Masamba --- Media Litbang

Tegaknya Disiplin ASN Ditentukan 
Dua Hal, Reward and Punishment
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ejatinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi 
yang mulia karena di pundak merekalah S

h a ra p a n  p e n y e l e n g g a ra a n  n e g a ra  d a n  
pemerintahan terus berjalan dan bergerak secara 
berkesinambungan. Apa jadinya jika warga negara 
pilihan ini tidak berfungsi sama sekali. Bisa 
dipastikan roda pemerintahan tidak berjalan, 
bahkan cenderung kolaps. Lantas, bagaimana 
seharusnya para abdi negara ini mengemban 
amanah dan tanggung jawabnya sebagai elemen 
terpenting dari pemerintah? 

Tanggung jawab pemerintah adalah 
melaksanakan kewajiban negara yang meliputi 
melindungi, melayani dan mengatur masyarakat. 
Jadi, bisa dikatakan ASN itu adalah pelindung, 
pelayan dan pengatur masyarakat. Pertanyaannya 
kemudian adalah, sudahkah tanggung jawab 
tersebut mereka emban dengan baik? Jika mengacu 
pada performance individu ASN, maka jawabannya 
jauh panggang dari api. Problematika utama 
seorang ASN terletak pada kompetensi individual 
dan kedisiplinan dalam bekerja.

Esensi krusial seorang ASN adalah 
melaksanakan funsi pelayanan. Nah, bagaimana 
mau melaksanakan fungsi tersebut jika persoalan 
kecil seperti disiplin belum bisa dilaksanakan. 
Apalagi paradigma pemerintahan sekarang bukan 
lagi sebagai penguasa, melainkan pelayan 
masyarakat. Ini yang terkadang terlupakan oleh 
ASN. Gaji, pangkat, jabatan, dan fasilitas terkadang 
membuat silau, cenderung membutakan, sehingga 
fungsi-fungsi pelayanan yang seharusnya berjalan 
normal, menjadi pincang disebabkan tidak 
berjalannya kedisiplinan.   

Disiplin seharusnya bisa 
dijadikan candu oleh ASN 
ya n g  d i h a ra p ka n  b i s a  
mewabah sampai ke perangkat desa, perang
kat kecamatan, perangkat daerah kabupaten/kota, 
perangkat daerah provinsi, sampai ke pusat 
pemerintahan nasional. Muruah pemerintahan itu 
terlihat dari seberapa tingginya kedisiplinan ASN. 
Jika disiplin saja berlabel minor, bagaimana mau 
bekerja professional. Yang ada malah mencederai 
muruah ASN. 

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM), 
M u s l i m  M u h t a r  m e n g a t a k a n ,  u n t u k  
mengembalikan muruah PNS, maka bekali mereka 
saat mengikuti Prajabatan. "Sara saya, kembalikan 
muruah PNS dengan cara menegaskan kepada 
mereka tentang posisi dan statusnya sebagai warga 
negara pilihan yang diserahi tugas dan tanggung 
sebagai pelayan masyarakat. Nah, caranya, 
Pimpinan haru bisa memberikan tauladan kepada 
bawahannya. Kita harus bisa member contoh yang 
baik," ujar Muslim.

Muslim mengakui, disiplin ASN yang 
stagnan, cenderung menurun, sudah menjadi 
persoalan kronis, sehingga harus dicarikan 
solusinya. "Kedisiplinan kita di sini memang masih 
jauh dari harapan disebabkan faktor kesadaran PNS 
yang belum memahami betul aturan main yang 
berlaku. Nah, bagaimana mengatasi ini? Caranya 
adalah kita harus menciptakan lingkungan kerja 
yang aman dan nyaman. Tidak boleh ada pegawai 
yang tidak punya pekerjaan. Semua harus punya. 
Pekerjaan itu timbul dari inisiasi kita berdasarkan 
tupoksi kita," katanya. (LH)
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