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Abstrak  

Konektivitas merupakan hal yang sangat penting 

dalam pembangunan karena memudahkan 

perpindahan manusia dan barang. Pembangunan 

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi 

Selatan, Kereta Api Makassar-Parepare dan MNP, 

yang mendatangkan investor dari luar merupakan 

suatu prestasi tersendiri untuk pemerintah 

setempat. Namun, PSN ini justru menjadi lahan 

korupsi baru, melahirkan konflik agraria hingga 

kerusakan lingkungan. Seakan menggambarkan 

kepada kita, percepatan pembangunan hanya 

diperuntukkan untuk para oligarki, memajukan 

bisnis mereka, mengeruk SDA di Sulawesi Selatan 

yang menjadi wilayah alternatif terbaik selain  

Pulau Jawa yang sudah hampir seuluruhnya 

menjadi ladang investasi. Sementara penduduk di 

wilayah tersebut dibiarkan dalam gelapnya 

kebodohan dan kemiskinan, bahkan tidak jarang 

harus menghadapi kekerasan dari para mafia 

pembangunan. 

Kata Kunci: Kapitalisasi Sumberdaya alam, 

Proyek Strategis Nasional 

 

I. Pendahuluan 

Ruang hidup fisik adalah fondasi kehidupan 

manusia secara riil karena terkait langsung dengan 

kebutuhan dasar manusia, sekaligus merupakan 

ruang alamiah dimana interaksi manusia bisa 

berlangsung secara fisik, baik kehidupan khusus 

maupun kehidupan umum. Ditambah di ruang fisik 

inilah tempat sebaran sumber daya (resources) 

kehidupan berada.  

Sulawesi Selatan ditargetkan menjadi pintu 

gerbang bagi percepatan dan pemerataan ekonomi 

di Indonesia timur. Maka untuk menunjang hal ini, 

pemerintah daerah menghadirkan Tim Akselerasi 

Percepatan Pembebasan Lahan, pada dua Proyek 

Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan yakni 

pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare 

dan Makassar New Port (MNP).   

Hal ini sejalan dengan arahan presiden bahwa 

pembangunan infrastruktur yang memberikan 

dampak langsung maupun tidak langsung pada 

percepatan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat harus dipercepat.  

Selain proyek strategis nasional MNP dan 

Kereta Api Makassar-Parepare, merujuk dari data 

ekspor 2021 terlihat bahwa nikel penyumbang 

ekspor terbesar di Sulawesi Selatan.  



24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan, masing-masing wilayah memiliki Sumber 

Daya Alam yang melimpah. Hal ini harusnya 

menjadi "blessing" bagi penduduk setempat, justru 

sebaliknya menjadi "kutukan" karena dijarah oleh 

investor atas nama percepatan pembangunan.  

Belakangan, dampak pembangunan 

eksploitatif mulai terasa, adanya konflik bukaan 

lahan untuk proyek Kereta Api Makassar-Parepare 

masih berlangsung hingga saat ini di Kabupaten 

Pangkep, kasus pencemaran air di pulau 

Kodingareng akibat pengerukan pasir untuk proyek 

MNP, menyebabkan rusaknya ekosistem bawah 

laut termasuk hilangnya mata pencaharian bagi 

nelayan setempat. Proses eksplorasi penambangan 

nickel di Luwuk menyebabkan deforestasi. Sekali 

tiga uang, kerusakan ekologis juga diikuti dengan 

kerusakan psikologis masyarakat. Masuknya PSN 

diikuti juga dengan masuknya para TKA yang 

"membawa" gaya hidup liberal kapitalistik bagi 

masyarakat setempat.  

Maka patut dipertanyakan keberadaan 

pengadaan PSN di Sulawesi Selatan apakah 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan 

perbaikan taraf hidup melalui akselerasi 

pembangunan dan ekonom, atau justru menjadi 

ancaman? Riset ini mencoba menjawab beberapa 

pertanyaan diatas, dengan sudut pandang yang khas 

berdasarkan Ideologi Islam yang mengatur semua 

aspek kehidupan termasuk pengelolaan SDA. 

 

 

II. Gambaran Umum Wilayah 

A. Kondisi Geografis 

Secara astronomis, Sulawesi Selatan 

terletak antara 0°12’ - 8° Lintang Selatan 

dan antara 116° 48’ − 122° 36’ Bujur Timur 

dan dilalui oleh garis ekuator atau garis 

khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 

0°. Dengan Luas wilayah Provinsi tercatat 

46.717,48 km persegi.   

Berdasarkan posisi geografisnya, 

provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-

batas:  

 Utara: Provinsi Sulawesi Barat dan 

Sulawesi  

 Tengah: Selatan – Laut Flores;  

 Barat: Selat Makassar;  

 Timur: Teluk Bone dan Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

 

Berdasarkan letak geografisnya, 

Sulawesi Selatan mempunyai dua 

kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan 



Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan 

(Pangkep).   

Sulawesi Selatan terdiri dari 24 

kabupaten/kota yang terdiri dari 21 

kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kepulauan 

Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, 

Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, 

Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, 

Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, 

Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, 

Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota 

Palopo. 

 

B. Kondisi Demografi 

Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 

tahun 2010 jumlah penduduk Sulawesi 

Selatan 8.060,4 ribu jiwa, lalu tahun 2020 

meningkat dengan laju pertumbuhan 1,18% 

menjadi 9.037,5 ribu jiwa. Sementara itu 

jumlah penduduk tertinggi di provinsi 

Sulawesi Selatan ialah kota Makassar 

dengan jumlah 1.423,9 ribu jiwa dan jumlah 

penduduk terendah berada di Kepulauan 

Selayar dengan jumlah penduduk 137,1 ribu 

jiwa.  

Jika dilihat berdasarkan kelompok 

umur, penduduk terbanyak di provinsi 

Sulawesi Selatan berada di kelompok umur 

15-19 tahun. Tahun 2020, rasio jenis 

kelamin yang dimiliki Provinsi Sulawesi 

Selatan berjumlah 98,6% dengan jumlah 

laki- laki 4.504.641 jiwa dan perempuan 

4.568.868 jiwa. 

Adapun jumlah penduduk menurut 

agama mayoritas adalah beragama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kemiskinan, IPM dan Ketenagakerjaan 

Persentase penduduk miskin Sulawesi 

Selatan cenderung mengalami penurunan 

meskipun di periode Maret dan September 

2020 sempat mengalami peningkatan jika 

dibanding periode September 2019 maupun 

periode Maret 2019. Tahun 2021 (periode 

Maret), jumlah penduduk miskin Sulawesi 

Selatan sebesar 8,78 persen (784,98 ribu 

jiwa) dari seluruh penduduk Sulawesi 

Selatan.  

Perubahan jumlah penduduk miskin di 

perkotaan dan pedesaan tidak searah jika 

dibandingkan dengan Maret 2020. Untuk 

perkotaan, jumlah penduduk miskin 



mengalami kenaikan sebesar 17,70 ribu 

orang, sedangkan secara persentase 

penduduk miskin mengalami kenaikan 

sebesar 0,28 persen. Adapun jumlah 

penduduk miskin di pedesaan berkurang 

sebesar 9,55 ribu orang, sedangkan secara 

persentase penduduk miskin mengalami 

penurunan sebesar 0,08 persen.  

 

Penduduk miskin perdesaan pada Maret  

2021 sebesar 8,78% > Maret 2020 sebesar 

11,97 %. Angka ini relatif menurun jika 

dibadingkan data September 2020 sebesar  

12,25 % 

Sedangkan penduduk miskin perkotaan 

pada Maret 2021 sebesar 4, 47% > Maret 

2020 sebesar  4,49 %. Angka ini relatif 

menurun jika dibandingkan data September 

2020 sebesar 4,92  

Berdasarkan data tersebut, 13 dari 24 

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 

memiliki persentase penduduk miskin yang 

lebih tinggi dibanding kemiskinan provinsi. 

Persentase kemiskinan tertinggi di 

Kabupaten Jeneponto yaitu 14,58 persen, 

lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang 

sebesar 14,88 persen. Persentase 

kemiskinan terendah terjadi di Kota 

Makassar yaitu 4,54 persen, namun angka 

ini justru meningkat dibanding tahun 2019 

yang sebesar 4,28 persen.  

Berikutnya terkait Pertumbuhan IPM 

Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif. 

Pertumbuhan IPM tahun 2021 sebesar 0,43 

%. Tahun 2021 Kabupaten Tana Toraja 

mengalami pertumbuhan tertinggi 1,08 % 

dan Luwu Timur memmiliki pertumbuhan 

terendah 0,16 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPAK Sulawesi Selatan selama tiga 

tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada 

Agustus 2019 tingkat partisipasi angkatan 

kerja tercatat sebesar 63,80 persen. Ini 

menggambarkan bahwa sebanyak 63,80 

persen dari jumlah penduduk usia kerja (15 

tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau 

tersedia untuk kegiatan produksi sedangkan 

sisanya tergolong bukan angkatan kerja 

yang dalam hal ini bisa jadi masih 

bersekolah, mengurus rumah tangga atau 

lainnya. Tahun berikutnya TPAK cenderung 

mengalami penurunan menjadi 63,40 persen 

dan memasuki tahun 2021 kembali naik 

menjadi 64,73 persen.  

Jika melihat dari sisi tenaga kerjanya, 

semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka mereka lebih selektif dalam 

memilih jenis pekerjaan yang diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan mereka 

dan tergolong bukan pekerjaan yang kasar. 

Sementara dilain pihak, banyak usaha yang 

harus melakukan efisiensi sebagai pengaruh 

dari kenaikan biaya produksi akibat inflasi. 

Sejumlah perusahaan melakukan efisiensi 

melalui penundaan perekrutan tenaga kerja 

sampai kondisi perekonomian stabil 

kembali. Ketidakseimbangan antara jumlah 

tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan 

kerja yang memadai menyebabkan kenaikan 

pengangguran.  

 

 

 

 

 

Jumlah penduduk yang bekerja pada 

setiap kategori lapangan pekerjaan 

menunjukkan kemampuan dalam 

penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk 

bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 

Agustus 2021 masih didominasi oleh tiga 



lapangan pekerjaan utama yaitu: Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 37,43 

persen; Perdagangan sebesar 18,75 persen; 

dan Industri Pengolahan sebesar 8,47 

persen. Berdasarkan tren lapangan 

pekerjaan selama Agustus 2020-Agustus 

2021, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

masih mendominasi meski persentasenya 

mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya (39,78 persen).  

Tingginya serapan tenaga kerja di LU 

Pertanian tersebut terjadi seiring dengan 

tingginya produksi tanaman padi di 

Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, 

Pinrang dan Luwu (BOSOWASIPILU). LU 

dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak 

selanjutnya adalah LU Perdagangan (726 

ribu tenaga kerja, atau 17,41% dari total 

serapan tenaga kerja) dan LU Industri 

Pengolahan (299 ribu tenaga kerja atau 

7,17% dari total serapan tenaga .  

TPAK tertinggi di Kabupaten Tanah 

Toraja sebesar 77,9 % dan terendah di 

Kabupaten Pinrang sebesar 57,78  Adapun 

TPT tertinggi Kota Makassar sebesar 

13,18% dan terendah Kabupaten Jeneponto 

2,38%.  

D. Potensi Sumber Daya Alam 

Sebaran sumber daya alam di setiap 

kabupaten menjadi salah satu sumber 

pendapatan daerah.  

Berdasarkan ARPJMD tahun 2018-

2023 dilakukan pengembangan kawasan 

sesuai potensi wilayah masing-masing 

kabupaten. Seperti komoditas unggulan 

udang, yang ditetapkan pada: Kabupaten 

Barru Kabupaten Pangkep Kabupaten Bone, 

Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Pinrang.  

Pengelolaan kawasan pertanian 

tanaman pangan ditetapkan di seluruh 

Kabupaten/Kota yaitu; Kabupaten Bantaeng 

dengan luasan 16.044,24 ha, Kabupaten 

Barru dengan luasan 18.195,73 ha, 

Kabupaten Bone dengan luasan 203.883,63 

ha, Kabupaten Bulukumba dengan luasan 

69.772,85 ha, Kabupaten Enrekang dengan 

luasan 16.525,21 ha, Kabupaten Gowa 

dengan luasan 41.249,14 ha, Kabupaten 

Jeneponto dengan luasan 39.238,05 ha, 

Kabupaten Luwu dengan luasan 66.279,81 

ha, Kabupaten Luwu Timur dengan luasan 

55.563,72 ha, Kabupaten Luwu Utara 

dengan luasan 124.095,96 ha, Kota 

Makassar dengan luasan 5.465,20 ha, 

Kabupaten Maros dengan luasan 48.593,69 

ha, Kota Palopo dengan luasan 6.032,93 ha, 

Kabupaten Pangkep dengan luasan 

30.352,96 ha, Kota Parepare dengan 

luasan4.268,30 ha, Kabupaten Pinrang 

dengan luasan 76.445,75 ha, Kabupaten 

Selayar dengan luasan 34.311,28 ha, 

Kabupaten Sidrap dengan luasan 91.266,84 

ha, Kabupaten Sinjai dengan luasan 

14.407,44 ha, Kabupaten Soppeng dengan 

luasan 50.520,92 ha, Kabupaten Takalar 

dengan luasan 39.663,68 ha, Kabupaten 

Tana Toraja dengan luasan 3.421,02 ha, 



Kabupaten Toraja Utara dengan luasan 

1.857,66 ha, dan Kabupaten Wajo dengan 

dengan luasan 183.907,44 ha. 

Pengelolaan kawasan pertambangan 

berupa kawasan potensil pengembangan 

minyak dan gas bumi ditetapkan pada 8 

blok wilayah pertambangan minyak dan gas 

yaitu:  

a. Blok Segeri di Selat Makassar; 

b. Blok Bone di Teluk Bone;  

c. Blok Enrekang di Kabupaten Tana 

Toraja, Enrekang, dan Pinrang;  

d. Blok Bone Utara di Kabupaten Luwu 

dan Kota Palopo; 

e. Blok Sengkang di Kabupaten Wajo, 

Sidenreng Rappang, Soppeng, dan 

Bone; 

f. Blok Kambuno di perairan laut 

Kabupaten Bone, Sinjai dan 

Bulukumba   

g. Blok Karaengta di perairan laut 

Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, 

Jeneponto, Takalar, dan Kepulauan 

Selayar;.  

h. Blok Selayar di perairan laut 

Kabupaten Bulukumba dan 

Kepulauan Selayar  

i. Khusus untuk komoditas ekspor 

unggulan yaitu nikel terdapat di 

Kabupten Luwu Timur 

 

 

 

 

E. Kondisi Ekonomi 

1. PDRB 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi 

Selatan untuk keseluruhan tahun 2021 

dipkirakan lebih tinggi dibandingkan 

dengan tahun 2020. Pulihnya perekonomian 

diprakirakan disumbang oleh perbaikan 

konsumsi dan investasi yang didukung oleh 

peningkatan mobilitas masyarakat pasca 

implementasi kebijakan pembatasan 

aktivitas. Secara sektoral, pertumbuhan 

terutama disumbang oleh kinerja Lapangan 

Usaha Perdagangan, Industri Pengolahan, 

dan Transportasi yang pulih setelah 

terkontraksi dalam pada tahun 2020. Di sisi 

lain, meningkatnya produksi pertanian 

seiring dengan upaya peningkatan indeks 

pertanaman dan peningkatan produksi 

budidaya juga mendukung kinerja 

pertanian. Adapun penerapan PPKM level 4 

diprakirakan menahan pemulihan ekonomi 

dengan magnitude yang terbatas1. 

 

 

 

 

 

(Sumber: Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi 

Sulawesi Selatan Triwulan II-2021) 

PDRB atas dasar harga berlaku 

triwulan II-2021 mencapai Rp136,21 triliun 

                                                           
1Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 20 



dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 

Rp85,89 triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan 

triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 

tumbuh  7,66 persen (y-on-y). Dari sisi 

produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai 

oleh lapangan usaha transportasi dan 

pergudangan yang tumbuh 73,95 persen.  

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh Komponen 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang 

tumbuh 17,68 persen. Ekonomi Sulawesi 

Selatan semester I-2021 dibanding semester 

I-2020 tumbuh 3,71 persen (c-to-c). Dari 

sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada Transportasi dan Pergudangan sebesar 

11,05 persen. Dari sisi pengeluaran, 

pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor 

Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 11,10 

persen. 

Secara umum, kinerja lapangan usaha 

utama di Sulawesi Selatan, yaitu 

Perdagangan, Industri Pengolahan, dan 

Pertambangan. Dengan nilai investasi 

tumbuh 7,71% (yoy) didukung oleh 

perbaikan confidence level investor. Selain 

itu, sejumlah aktivitas investasi besar 

seperti Makassar New Port, Bandara 

Internasional Sultan Hasanuddin, dan 

pembangunan sejumlah bendungan besar 

2. Iklim Investasi 

Realisasi invesatsi di Sulawesi Selatan 

sudah melebihi target. Hingga triwulan III 

2021 telah mencapai Rp13,636 triliun atau 

111 persen dari target Kementerian 

Investasi/BKPM. 

Sektor realisasi investasi terbesar 

adalah selama 2021 adalah perumahan, 

Kawasan  industri dan perkantoran, disusul 

transportasi Gudang dan telekomunikasi, 

ketiga pertambangan.  

Investasi terbesar ada di Kota 

Makassar. Sementara Sektor pertambangan 

yang paling diminati adalah nikel yang 

tersebar di Luwu Timur (PT Vale 

Indonesia). Dimana smelternya terdapat di 

kabupaten Bantaeng (PT Huadi Nickel-

Alloy.) Dengan serapan TKA terbesar di 

Kabuaten Bantaeng dari Cina untuk 

pembangunan smelter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Perpres No 48 tahun 2014 yang 

terbit sebagai tindak lanjut dari MP3EI, 

terdapat 33 proyek infrastruktur di Sulsel 

yang terbagi kedalam sektor transportasi 



serta utilitas seperti air dan listrik dengan 

total nilai investasi sebesar Rp 39,47 trilliun 

menjadikan provinsi Sulsel sebagai salah 

satu daerah penerima proyek infrastruktur 

terbanyak di wilayah KTI 

3. Ekspor  

Ekspor melalui pelabuhan Sulawesi 

Selatan pada triwulan II 2021 tumbuh 

8,29% (yoy), melambat dibandingkan 

dengan pertumbuhan triwulan I 2021 yang 

tercatat 19,15% (yoy). Berdasarkan 

komoditas utama, ekspor luar negeri 

Sulawesi Selatan didominasi oleh 

komoditas nikel, ikan dan udang, serta biji-

bijian berminyak (obat) dengan pangsa 

pasar 49,03%,8,84%, dan 8,70%.   

 

 

(Potensi utama sumber daya alam 

berdasarkan data perkembangan komoditas 

ekspor non migas dari Laporan 

Perekonomian Sulawesi Selatan, Mei 2021, 

terbit setiap triwulan) 

 

4. APBN 

Pada triwulan II 2021, pendapatan 

daerah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 

sebesar Rp4,20 triliun, didominasi oleh 

pendapatan transfer. Pendapatan transfer 

pemerintah pusat tersebut mencapai Rp2,35 

triliun dengan pangsa sebesar 56% dari total 

pendapatan (Grafik 2.1). Pangsa tersebut 

sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 

triwulan II 2020 di mana pangsa pendapatan 

transfer mencapai 57,6%.  

 

 

 

 

 

Pendapatan transfer tersebut didominasi 

oleh komponen Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

dengan pangsa 58,79% dan 50,58%. Secara 

struktur, pangsa Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak memgalami penurunan yang cukup 

signifikan dibandingkan triwulan yang sama 



tahun sebelumnya (70,13%) terhadap 

pendapatan transfer triwulan II 2020).  

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh 

menurunnya penerimaan pertambangan 

umum seiring dengan penurunan produksi 

salah satu perushaan tambang terbesar di 

Sulawesi selatan akibat aktivitas 

maintenance.  

Perolehan PAD tercatat sebesar Rp1,83 

triliun, di mana 40,48% dari PAD tersebut 

merupakan pendapatan pajak daerah 

Kontribusi PAD terhadap pendapatan 

daerah mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan dengan triwulan I 2020 

(36,75% dari PAD triwulan II 2020).  

Baik nominal maupun persentase 

realisasi pendapatan APBD Sulawesi 

Selatan mengalami penurunan. Realisasi 

pendapatan daerah tercatat Rp4,20 triliun 

(39,25% dari pagu anggaran 2021), lebih 

rendah dibandingkan dengan realisasi 

triwulan II 2020 yang mencapai Rp4,94 

triliun (47,51% dari pagu anggaran 2020) 

(Tabel 2.1). Lebih rendahnya realisasi 

tersebut tidak terlepas dari realisasi 

pendapatan transfer yang lebih rendah 

Rp768,28 miliar dibandingkan dengan 

realisasi triwulan II 2020. 

Peningkatan pendapatan pajak daerah 

didukung oleh serangkaian strategi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah di 

antaranya : (1) penegakan sanksi pajak; (2) 

optimalisasi Barang Milik Daerah yang 

berpotensi menjadi sumber PAD melalui 

skema sewa BMD; (3) penerapan tax 

clearance (konfirmasi wajib pajak) bekerja 

sama dengan DPMPTSP Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; (4) perluasan layanan 

pembayaran pajak secara online melalui 

ATM, mobile banking, minimarket, 

Indomaret, GoPay dan QRIS; dan (4) 

Melakukan kerja sama dengan BPH Migas 

terkait optimalisasi Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. Lebih lanjut, 

pemerintah juga senantiasa berupaya untuk 

meningkatkan basis pajak yang dilakukan 

melalui: (1) meningkatkan jumlah Wajib 

Pajak (WP), sebagai contoh dari hasil MoU 

dengan BPH Migas diperoleh data WP 

Bahan Bakar Baru; (2) Melakukan 

pendataan WP oleh seluruh aparat UPT 

Kabupaten/Kota; dan (3) Sosialisasi Pajak 

baik secara langsung maupun melalui media 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak. 

 

 

 

 

 

 

Belanja APBD Provinsi Sulsel pada 

triwulan II 2021 tercatat Rp3,44 triliun, 

didominasi oleh belanja operasional. 



Sebesar 72,33% dari belanja APBD 

merupakan belanja operasional. 

Berdasarkan komponen, belanja yang 

lebih terbatas tersebut disumbang oleh 

penurunan realisasi belanja operasional. 

Penurunan belanja operasional terjadi 

seiring dengan terbatasnya realisasi 

komponen belanja hibah dan belanja 

bantuan keuangan, seiring dengan belum 

terpenuhinya persyaratan penyaluran DAK.  

Adapun realisasi keuangan pemerintah 

dalam PDRB adalah sebagai berikut2: 

 

Rasio PAD terhadap PDRB ADHB 

pada triwulan II 2021 tercatat 1,3%, atau 

lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 

II 2020 yang sebesar 0,70% (Grafik 2.4). 

Meningkatnya realisasi tersebut disumbang 

oleh peningkatan realisasi penerimaan pajak 

daerah. 

Rasio pendapatan transfer terhadap 

PDRB ADHB tercatat 0,10%, lebih rendah 

                                                           
2Sumber : Laporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan 
Agustus 2021 

dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 

yang sebesar 0,46%. Hal ini terjadi seiring 

refocusing dan realokasi anggaran untuk 

penanganan dampak COVID-19 yang masih 

berlangsung. Selain itu, sejumlah kendala 

teknis terkait pencairan yang terjadi di 

lapangan juga mempengaruhi belum 

optimalnya peran pendapatan transfer dalam 

PDRB Sulsel 

 

Rasio belanja operasional terhadap 

PDRB ADHB tercatat 1,83%, meningkat 

dibandingkan dengan triwulan II 2020 yang 

tercatat 1,11%. Pembayaran THR dalam 

rangka HBKN pada triwulan II 2021 serta 

pelaksanaan aktivitas perjalanan dinas dan 

rapat secara luring mendorong peningkatan 

realisasi belanja operasional pemerintah 

daerah.  

Sementara itu, belanja modal tercatat 

0,40% terhadap PDRB, meningkat 

dibandingkan dengan triwulan I 2021 yang 

sebesar 0,11% . Hal ini dianggap mampu 

membuka harapan akan terjadinya 



pemulihan ekonomi daerah melalui belanja 

produktif baik  jangka menengah-panjang. 

III.  Proyek Strategis Nasional 

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki posisi 

strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi 

Indonesia Timur. Selain itu, Sulawesi Selatan telah 

diproyeksi sebagai wilayah pendukung Ibu Kota 

Negara yang baru.  

Ibu Kota Negara sebagai Superhub, dimana 

menempatkan Indonesia di posisi yang lebih 

strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus 

Investasi dan inovasi teknologi. Sehingga 

pembangunan di Sulawesi Selatan 

mengintegrasikan transporatsi bertitik di Pelabuhan 

dan Bandara dengan Kereta Api.  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Kementrian Perhubungan Direktur Jenderal 

Perkeretaapiaan) 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan IKN sebagai superhub 

didukung oleh penguatan konektivitas agar 

terintegrasi secara domestik maupun global. Untuk 

Sulawesi Selatan Pelabuhan dan Bandara menjadi 

dua hal yang di prioritaskan. Dimana KA menjadi 

konektivitas diantara kedua ini.  

 

 

(Sumber: Kementrian Perhubungan Direktur Jenderal 

Perkeretaapiaan) 

 

Proyek Kereta Api Makassar – Parepare 

dengan pelabuhan Garongkong sebagai pusat 



aktifitas bongkar muat barang dan mendukung 

kegiatan industry pengembangan wilayah.  

Kereta api tahap awal prioritasnya untuk 

barang. karena setelah di hitung nilai investasinya 

lebih besar jika hanya berfokus untuk penumpang. 

Meski demikian terdapat tambahan gerbong 

penumpang juga sedikit. 

KA barang sebagi backbone baru untuk 

menunjang angkutan logistic dan kawasan industri 

di sepanjang koridor jalur KA serta 

mengintegrasikan dengan pelabuhan laut.  

Sasarannya untuk meningkatkan mobilitas 

angkutan penumpang dan barang dalam skala besae 

antar provinsi dan antar kota/kabupaten. Serta 

peningkatan konektivias dari Bandara dan 

Pelabuhan.   

Sasaran kedua adalah mewujudkan  Kawasan 

Garongkong sebagai pusat perekonomian di 

Kabupaten Barru yang dapat mendukung 

pertumbuhn perekonomian wilayah sebagai akses 

logistic dan pergerakan orang ke Provinsi 

Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.  

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KP 432 tahun 2017 Tentang Rencana Induk 

Pelabuhan Nasional, maka Pelabuhan Garongkong 

ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Kegiatan 

yang dilayani didominasi oleh kegiatan bongkar 

muat curah kering non pangan dengan komoditi 

utama antara lain batubara, klinker, sirtu gunung 

dan gypsum. Selain itu juga digunakan untuk 

bongkar muat general cargo dengan komoditi 

utama antara lain bahan/peralatan konstruksi dan 

alat berat.  

Adapun tentang Makassar New Port, 

pembangunannya mengusung misi Menjadi 

perusahaan pengelolah pelabuhan yang terintegrasi, 

berdaya saing tinggi dan bertaraf internasional. 

Dengan tujuan pengembangan; 

1. Menjadi Penggerak Dan Pendorong 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur.  

2. Menyediakan Jasa Kepelabuhanan dan 

Non-Kepelabuhanan (Penunjang) yang 

Terintegrasi dengan Berorientasi pada 

Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan.  

3. Menciptakan Transformasi Untuk 

Mendorong Pengembangan Profesional 

dan Personal Bagi Kesejahteraan 

Karyawan.  

4. Meningkatkan Nilai tambah Bagi 

Stakeholder Internal dan Eksternal Secara 

Berkelanjutan.  

5. Memaksimalkan Nilai Pemegang Saham 

Secara Berkelanjutan (Shareholder). 

 

(Sumber: https://www.mksnewport.co.id/public/profile) 

 



Perbedaan Makassar New Port (MNP) dan 

Pelabuhan Garongkong. MNP adalah salah satu 

pelabuhan utama Indonesia dan menangani hampir 

semua pengiriman peti kemas di wilayah tersebut. 

Pelabuhan Garongkong dikhususkan pada impor 

dan ekspor komoditas bahan baku, khususnya 

untuk manufaktur semen,  

(https://pair.australiaindonesiacentre.org/) 

Selain kedua proyek strategis nasional di 

atas. Ada satu proyek priorotas strategis (major 

proyek) Sulawesi Selatan yaitu Wilayah 

Metropolitan (WM) Makassar.  

 

Dari sisi infrastruktur WM Makassar 

Pembangunannya untuk konektivitas 

wilayahdarat yang menghubungkan kawasan 

strategis dengan penyangganya dan pelabuhan dan 

udara yang menghubungkan pusat pertumbuhan di 

Sulawesi dengan wilayah lain. Sementra itu, WM 

Makassar merupakan pengembangan kawasan 

perkotaan pendukung sektor industri dan 

pariwisatasebagai pusat pelayanan aglomerasi 

wilayah, fokus transportasi massal, drainase 

perkotaan, akses pada energi, perumahan, air 

minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan 

yang aman, serta pengendalian pemanfaatan ruang 

untuk mencegah urban sprawl.  

IV. Analisa 

Visi Pembangunan Sulawesi Selatan 

berdasarkan RPJPD 2005 – 2025 yaitu, “Wilayah 

Terkemuka di Indonesia melalui Pendekatan 

Kemandirian Lokal yang Bernafaskan 

Keagamaan”. Tertuang dalam misinya sebagai 

berikut:  

1. Mewujudkan Peningkatan kualitas manusia 

Sulawesi Selatan.  

2. Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan 

sebagai Komunitas Pembelajar 

3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai 

Wilayah yang Kondusif  

4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu 

kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan 

5. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan 

sebagai wilayah kepulauan yang mandiri 

dan maju dalam memperkuat ketahanan 

nasional.  

Sementara itu, Visi Pembangunan Sulawesi 

Selatan berdasarkan RPJMD 2018 – 2023 yaitu 

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, 

Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Tertuang 

dalam misi sebagai berikut:  

1. Mewujudkan Pemerintahan yang 

Berorientasi Melayani dan Inovatif.  

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas 

dan Aksesibel.  

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan 

Ekonomi Baru yang Produktif.  

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang 

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. 

https://pair.australiaindonesiacentre.org/


5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya 

Saing Produk Sumberdaya Alam yang 

Berkelanjutan  

Berdasarkan target pembangunan Sulawesi 

Selatan, baik dari sisi RPJPD maupun RPJMD 

maka bisa disimpulkan bahwa arah pembangunan 

Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang mandiri 

dan kuat baik secara ekonomi maupun 

infrastruktur. Didukung dengan Sumber Daya 

Manusia yang sejalan dan mendukung 

pembangunan tersebut. 

Salah satu wujud kemandirian pembangunan 

ekonomi Sulawesi Selatan sudah tertuang dari 

berbagai proyek strategis nasional. Hal tersebut 

juga menjadi gambaran bahwa provinsi ini 

memiliki kemadirian sumber daya alam kaerna 

besarnya potensi SDA yang dimiliki di setiap 

kabupaten. Ditambah lagi pemerintahnya“ramah 

investasi”.  

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan 

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi 

berkunjung ke lokasi Makassar New Port. Di sela-

sela kunjungannya, Menteri Budi Karya mengaku 

kaget melihat perkembangan Makassar yang 

tumbuh cukup pesat.  

Kondisi tersebut menurutnya, 

memperlihatkan bahwa Makassar sudah sama 

sibuknya dengan Surabaya. Sebab itu, Menhub 

Budi Karya meminta kepada Pelindo IV untuk 

membangun, mereklamasi, melengkapi peralatan-

peralatan, melakukan prosedur yang baik, 

memperhatikan GCG dan juga memperhatikan 

layanan.  

Pemerintah telah menetapkan Pelabuhan 

Makassar menjadi penghubung di Kawasan Timur 

Indonesia. Keputusan yang sangat tepat karena 

Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil 

tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur 

Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi Nasional 

mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai 

produsen tanaman pangan yang cukup potensial. 

Terutama komoditas padi dan jagung sebagai 

komoditas tanaman pangan andalan. Produksi beras 

Sulawesi Selatan memang sangat tersohor.  

Kelapa sawit, kelapa hibrida, kakao dan kopi 

adalah komoditas primadona. Sentra produksi 

kakao terdapat di Kabupaten Luwu Timur, Luwu 

Utara, Luwu, Wajo, Pinrang, Bone dan Sinjai. 

Primadona lainnya adalah kopi. Sentra produksi 

kopi terdapat di Kabupaten Tana Toraja dan 

Enrekang.  

Pemerintah telah berusaha mengoptimalkan 

produksi guna mencapai target sasaran, baik 

melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini 

dibuktikan dengan besarnya perhatian Pemerintah 

daerah pada sektor ini dengan mencanangkan 

Program Surplus Beras 2 juta ton dan Surplus 

Jagung 1,5 juta ton.  

Potensi sektor perikanan terdiri dari 

perikanan laut, perairan darat dan perairan umum. 

Komoditas perikanannya antara lain ikan tuna segar 

dan beku, ikan kerapu dan ikan kakap. Produk 

kelautan lainnya adalah rumput laut. Saat ini, 



Sulawesi Selatan merupakan sentral pengembangan 

produksi rumput laut di Indonesia.  

Selain membangun Makassar, Pelindo IV 

juga harus mengembangkan pelabuhan yang ada di 

Kawasan Timur Indonesia. Karena tugas dari 

Pelindo IV bukan hanya membangun Makassar 

New Port, tetapi juga bagaimana mendistribusikan 

barang-barang yang dari Makassar dan Kawasan 

Timur Indonesia ke pelabuhan yang ada di pulau-

pulau yang lain seperti Papua, Maluku dan lain-lain 

.(https://www.mksnewport.co.id/public/profile) 

Di Sulawesi Selatan juga memiliki 2 

perusahaan semen terbesar, Semen Tonasa di 

Kabupaten Pangkep. Dan Semen Bosowa di 

Kabupten Maros. Dimana kedua wiayah tersebut 

merupakan jalur yang utama yang akan dilalui oleh 

proyek kereta Api cepat Makassar-Parepare.  

Selain proyek strategis nasional MNP dan 

Kereta Api Makassar – Parepare, merujuk dari data 

ekspor 2021 terlihat bahwa nikel penyumbang 

ekspor terbesar di Sulawesi Selatan. Seperti yang 

diketahui bersama bahwa nikel merupakan 

komoditi yang sangat prospek yang saat ini 

dikembangkan oleh PT Vale Indonesia salah 

satunya di Luwu Timur. Merupakan perusahaan 

nikel terbesar di Indonesia. Dengan melakukan 

ekspor langsung dari pelabuhannya. 

Tambang nikel di Indonesia diperkirakan 

naik dalam jangka panjang seiring dengan rencana 

pembangunan proyek baterai kendaraan listrik 

(electronic vehicle/EV) di dalam negeri. 

Kepala Riset PT Henan Putihrai Sekuritas, 

Robertus Yanuar Hardy mengatakan, wajar saja 

saham nikel diburu. Sebab rencana ini memberikan 

sentimen positif dikarenakan permintaan untuk 

nikel akan meningkat. Hal ini dikarenakan nikel 

menjadi bahan utama pembuatan utama baterai 

kendaraan listrik. (www.cnbcindonesia.com, 17 

September 2021).  

Tentu ini dianggap peluang emas bagi 

Pemerintah Sulawesi Selatan. Menjadi pemasok 

nikel di Sulawesi selain Morowali di Sulawesi 

Tenggara. 

Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

untuk pengembangan proyek strategis nasioanl 

maupun wilayah sepertinya sejalan dengan 

pembenahan dari sisi kualitas SDM nya. Terbukti 

dari data IPM yang mengalami peningkatan. 

Meskipun pada faktanya data tersebut terkadang 

tidak sesuai dengan realitas.  

Besarnya peluang investasi dalam berbagai 

proyek strategis nasional maupun wilayah di 

Sulawesi Selatan menjadi ladang duas bagi 

permainan para oligarki.  Pemain lama sebagai 

oligarki di Sulawesi Selatan dan masih bertahan 

hingga hari ini adalah Bosowa Grup dan Kalla 

Grup. Bahkan di beberpa kabupaten dipimpin oleh 

Bupati yang merupakan perpanjangan tangan 

keduanya. Sebut saja, Kabupaten Barru yang saat 

ini mengembangkan pelabuhan Garongkong, dan 

prospek pengolahan semen dipimpin oleh Bupati 

Suardi Saleh yang merupakan keluarga dari Aksa 

https://www.mksnewport.co.id/public/profile
http://www.cnbcindonesia.com/


Mahmud pemiliki Bosowa grup dan sama-sama 

berasal dari Partai Nasdem.  

Demikian pula Proyek KA Makassar 

Parepare yang menjadi salah satu perusahaan 

pemenang tendernya adalah PT Bumi Karsa yang 

merupakan anak perusahaan Kalla Grup bidang 

konstruksi.(https://kppip.go.id/proyekprioritas/kere

ta-api/kereta-api-makassar-parepare/).  

 PT Bumi Karsa juga menangani beberapa 

proyek strategis lainnya baik di Sulawesi. Selatan 

maupun provinsi lainnya.  

Kondisi umum di atas jika dilihat dari sudut 

pandang kekinian adalah sebuah bentuk kemajuan 

dari sebuah wilayah. Bahkan menjadi sebuah 

prestasi. Tanpa melihat objek dan subjek 

pelakunya.  

Namun, berkaca pada konsep pembanguna 

hari ini yang berlandaskan pada asas kapitalisme. 

Dimana berbagai proyek dijalankan terfokus pada 

pembangunannya demi mendulang keuntungan 

secara ekonomi. Infrastruktur dibangun di mana-

mana meskipun pada akhirnya banyak yang 

mangkrak atau bahkan rusak/roboh karena struktur 

bangunan yang tidak kuat. Sumber daya alam 

potensial ibarat gula diperebutkan bagi mereka para 

pemilik modal.  

Pemerintah dengan tangan terbuka 

memudahkan investasi untuk setiap sektor. 

Diberikan peluang bagi siapapun yang ingin 

mengelolanya.  

Apalagi ketika melihat nilai investasi dari 

proyek-proyek tersebut angkanya sangat besar. 

Proyek MNP investasinya sebesar Rp89,57 triliun. 

Sementara proyek KA Makassar-Parepare 

investasinya sebesar Rp8,25 triliun (kppip.go.id). 

Ini baru dua proyek strategis. Belum lagi proyek 

Wilayah Metropolitan Mamminasata,dan proyek 

strategis serta pengembangan wilayah. 

Kemenko Perekonomian melalui Komite 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 

(KPPIP) mengajak swasta untuk terlibat lebih 

intensif dalam penyediaan Proyek Strategis 

Nasional (PSN) maupun proyek infrastruktur yang 

setara dengan PSN. 

Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo 

menyatakan bahwa PSN tidak bisa tergantung pada 

APBN dan APBD. Harus ada pelibatan swasta 

dalam penyediaan PSN.  

Terkait investasi dalam pidatonya Presiden 

Jokowidodo juga pernah mengatakan "Kita harus 

mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam 

rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada 

yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah 

lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-

besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat 

investasi, semuanya harus dipangkas, baik 

perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada 

punglinya!” (Pidato Visi Indonesia, Presiden 

Jokowi, Sentul 14 Juli 2019)  

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi 

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi 

khususnya dalam upaya memperluas penggunaan 

tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum 

aliran klasik menganggap akumulasi kapital 

https://kppip.go.id/proyekprioritas/kereta-api/kereta-api-makassar-parepare/
https://kppip.go.id/proyekprioritas/kereta-api/kereta-api-makassar-parepare/


sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan 

ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi 

secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa 

dengan melakukan penananaman modal maka 

dapat meningkatkan pendapatan (setneg.go.id, 2 

Agustus 2019)  

Iklim investasi yang ramah dan potensi 

wilayah yang dimiliki Sulawesi Selatan menjadi 

dua hal yang memuluskan jalannya setiap proyek 

yang disebut sebagai pembangunan.   

Meskipun pada akhirnya pengembangan 

konektivitas wilayah dengan integrasi antara 

pelabuhan, bandara, dan kereta api hanya bisa 

diukur dari angka dan penampakan fisik. 

Sementara di sisi lain pembangungan manusia 

berkualitas, ketahanan lingkungan tidak menjadi 

prioritas utama.  

Di tengah derasnya proyek strategis, 

keberhasilan dalam peningkatan IPM, penurunan 

angka kemiskinan dan pengangguran, faktanya di 

lapangan masyarakat secara individu belum 

merasakan kesejahateraan. Kriminalitas/kejahatan 

pun semakin meningkat.   

Laporan kinerja operasional triwulan ke 2 

tahun 2021 jajaran Polda Sulawesi Selatan 

menemukan angka kejahatan meningkat. Karo Ops 

Polda Sulsel Kombes Pol, Adeni Muhan Daeng 

Pabali memaparkan peningkatan angka kejahatan 

dari tahun sebelumnya sebanyak 2,74 persen. 

Kasusnya didominasi kejahatan konvensional. 

Antara lain kasus penganiayaan, pencurian, 

penipuan dan penggelapan serta kekerasan dalam 

rumah tangga (makassar.sindonews.com, 8 Juli 

2021)  

Sehingga mengamati integrasi proyek-proyek 

strategis nasional serta pengembangan ekonomi ini 

dalam wacananya untuk memajukan perekonomian 

baik skala wilayah maupun nasional ternyata pada 

akhirnya muncul berbagai persoalan, diantaranya:  

 Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 

cukup tinggi namun kesenjangan ekonomi antar 

kabupaten kurang merata, yang terlihat dari 

besarnya gap antara kabupaten dengan PDRB 

perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah 

(Tabel 5). Besarnya PDRB perkapita di 

Kabupaten Luwu Timur nilainya paling besar 

dibandingkan kabupaten dan kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan cenderung mengalami 

peningkatan. Hal ini didukung oleh potensi 

sumber daya alam (tambang nikel) di Kabupaten 

Luwu Timur cukup bisa diandalkan dalam 

menopang kehidupan kehidupan sosial 

ekonominya walaupun tidak semua penduduk 

terlibat secara langsung dalam proses produksi 

pertambangan. Kabupaten di Sulawesi Selatan 

yang memiliki sektor pertambangan tidak 

terbarukan cenderung memiliki PDRB perkapita 

yang tinggi menunjukkan peranan sektor 

pertambangan cukup besar dalam pembentukan 

PDRB kabupaten/kota. 

Menurut Patta (2012), ketidakmerataan 

distribusi pendapatan akanberdampak buruk 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian 

akan berdampak buruk juga terhadap 



kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. 

Tambunan (dalam Savitri, 2008) menyatakan 

disparitas distribusi investasi antar daerah dapat 

juga dianggap sebagai salah satu faktor utama 

yang menyebabkan terjadinya disparitas 

pendapatan antar daerah. Investor cenderung 

melakukan investasi pada daerah-daerah maju, 

karena memudahkan akses pada fasilitas-

fasilitas tertentu. 

Kondisi ini juga akan menyebabkan pembagian 

pendapatan yang tidak merata. Bisa dilihat dari 

tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota. 

Makassar sebagai pusat metropolitan menjadi 

Kota dengan angka kemiskinan terendah. 

 Terjadi konflik lahan di beberapa daerah lokasi 

proyek strategis nasional. Seperti, protes warga 

Kabupaten Pangkep atas pembebasan lahan 

untuk jalur kereta api Makassar-Parepare 

 Terjadinya kerusakan lingkungan dan 

deforestasi hutan. Kerusakan lingkungan pusat 

mata pencaharian nelayan di Pulau Kodingareng 

yang merupakan bagian dari proyek reklamai 

untuk Makassar New Port. Areal laut yang 

tercemar menyebabkan para nelayan sulit 

mendapatkan ikan untuk ditangkap. Hal ini salah 

satunya mengundang aksi dari berbagai aktivis 

lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Save 

Spermonde. Mereka membentangkan spanduk 

sepanjang 40 meter bertuliskan hentikan 

reklamasi Makassar New Port dan revisi 

RZWP3K Sulsel. 

Termasuk wilayah penambangan nikel yang 

telah mengalami deforestasi hutan dan 

pemncemaran lingkungan sungai/laut 

(antaranews.com, 27 Desember 2021) 

 Kota Metropolitan (WM) MAMMINASATA 

(Perpres 55/2011) yang mencakup Makassar, 

Maros, Sungguminasa, dan Takalar di Sulawesi 

Selatan menjadi proyek percontohan 

pengembangan tata ruang terpadu di Indonesia 

menyiapkan moda transportasi khusus yang 

menyebabkan semakin kurang dimintinya moda 

transportasi sebelumnya yaitu pete-pete. 

 Proyek-proyek nasional yang memberikan 

peluang investasi Negara lain juga menjadi jalan 

masuknya TKA ke wilayah ini. Yang jika 

dibiarkan terus terjadi akan menggeser posisi 

tenaga kerja lokal. Data yang dirilis oleh 

DPMPTSP Sulawesi Selatan periode Januari-

September 2021 ada sebanyak 505 TKA yang 

masuk di Sulawesi Selatan. Sejumlah 484 

ditempatkan di Bantaeng sebagian besar dari 

mereka berasal dari Tiongkok.  

 

V. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Dari riset ini dapat disimpulkan bahwa 

percepatan pembangunan dan pemerataan 

ekonomi masih menjadi masalah di 

Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun 

kesenjangan ekonomi antar kabupaten 

kurang merata, yang terlihat dari besarnya 

gap antara kabupaten dengan PDRB 

perkapita tertinggi dan PDRB perkapita 

terendah. Kondisi ini juga akan 

menyebabkan pembagian pendapatan yang 



tidak merata. Bisa dilihat dari tingkat 

kemiskinan antar kabupaten/kota. Makassar 

sebagai pusat metropolitan menjadi kota 

dengan angka kemiskinan terendah.  

Keberadaan PSN menimbulkan 

kerusakan ekologis dan psikologis karena 

belum memberikan solusi atas masalah 

pemerataan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

Jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan 

ancaman serius terutama untuk indeks 

pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.  

 

Saran 

Para pengemban dakwah di Sulawesi 

Selatan khususnya di wilayah pengerjaan 

PSN harus melakukan strategi dakwah, 

antara lain:  

1. Potensi wilayah dengan Sumber 

Daya Alam melimpah di berbagai 

sektor, bisa menjadi aset untuk 

kesejahteraan selama 

dimaksimalkan untuk kepentingan 

rakyat.  

2. Modal sosial di Sulawesi Selatan 

baik tokoh umat maupun 

masyarakat cukup baik syu'ur 

keislamannya. Hal ini bisa menjadi 

kekuatan dan potensi secara 

geopolitik untuk bangkit.  

3. Sejarah Sulawesi Selatan khususnya 

Makassar sejak abad ke 15, telah 

terkenal sebagai kota pelabuhan dan 

perdagangan dunia. Hal ini dianggap 

ideal untuk mendorong Indonesia 

sebagai poros maritim dunia.  

4. Potensi Sulawesi Selatan berada 

dalam jalur ALKI II potensial dalam 

pengembangan ekonomi kawasan 

dengan mengambil manfaat dari 

pesatnya perekonomian kawasan 

Asia Pasifik dan ASEAN. 

5. Jejak sejarah Islam di Sulawesi 

Selatan, bahwa sejak abad ke 16 

Kesultanan Makassar sudah 

berhubungan dengan Kesultanan 

Banten dan Kesultanan Mataram. 

Riayah Kesultanan langsung oleh 

wali Mekkah dibawah naungan 

Kesultanan Khilafah Utsmaniyah, 

sehingga syu'ur keislamannya yang 

kuat diakui oleh dunia. 
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