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Sulawesi Selatan
Terlalu Banyak Ekspor
Barang Mentah
Pemerintah daerah
didorong untuk
mengajak swasta.
MAKASSAR — Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Aksa Mahmud, menilai sudah saatnya Sulawesi Selatan mulai membangun dan
memperbanyak
industri
pengolahan komoditas ekspor. Selama ini, menurut dia,
Sulawesi Selatan lebih banyak mengekspor komoditas
dalam bentuk gelondongan
yang menyebabkan tidak
adanya nilai tambah. “Jika
melakukan ekspor barang
olahan, volumenya lebih sedikit tapi nilainya jauh lebih
tinggi,” ujar Aksa di Makassar kemarin.
Aksa memberi contoh kakao, yang merupakan salah
satu komoditas ekspor unggulan dari Sulawesi Selatan.
Dalam setiap ton kakao
yang diekspor, Sulawesi Selatan merugi sebesar US$ 72
karena belum adanya proses
fermentasi.
“Kakao dari Sulsel hanya
dijadikan bahan pencampur
dengan kakao dari negara
lain, karena belum difermentasi,” ujar Aksa. Padahal, jika diolah terlebih dulu
menjadi powder, misalnya,
harganya akan jauh lebih
mahal.
Ia juga mencontohkan
rumput laut, yang produksinya melimpah. Jika pemerintah setempat tidak segera
mengembangkan industri
pengolahan, rumput laut
Sulawesi Selatan akan semakin tertinggal. Apalagi
Cina saat ini menjadi pesaing terberat dalam hal produksi komoditas jenis ini.
“Saat ini Cina menjadi pesaing terberat karena di sana
juga sedang meningkatkan
produksi rumput laut,”katanya.
Kurangnya
industri
pengolahan, kata Aksa,
membuat Sulawesi Selatan
tidak memiliki komoditas
yang bisa dibanggakan karena semuanya diekspor dalam bentuk gelondongan.
Dalam hal ini, pemerintah
daerah harus mengambil
peran dengan memperbaiki
infrastruktur untuk menarik investor.
Namun, dia menambahkan, salah satu keunggulan

Sulawesi Selatan adalah kemampuannya memetakan
wilayah berdasarkan komoditas.
Aksa juga menyebutkan
regulasi yang dibuat oleh pemerintah dinilai belum mendukung kemajuan ekspor.
Salah satu contohnya adalah
barang dari Cina bisa masuk
dengan bebas ke Indonesia
karena tidak ada pajak yang
dikenakan.
Hal sebaliknya terjadi
apabila Indonesia mengekspor barang olahan ke Cina,
yang dikenai pajak sebesar
25 persen.“Namun jika yang
diekspor barang mentah, kita tidak dikenai pajak,”kata
Aksa.
Kepala Pelayanan Jasa
Perhubungan Kementerian
Perhubungan, Anggoro Yudi
Wiryawan, mengatakan, untuk menarik investor ke Sulawesi Selatan, pemerintah
daerah harus memperhatikan kelancaran sistem
transportasi. Bukan hanya

dalam skala nasional, tapi
juga regional, seperti ASEAN dan dalam lingkup global. “Sistem transportasi
harus didorong pertumbuhannya agar melebihi pertumbuhan ekonomi,” ujar
dia.
Menurut Anggoro, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan
dari pemerintah pusat untuk mengatasi soal ini.Yang
bisa dilakukan adalah dengan mendorong kinerja
swasta.
“Peranan swasta harus lebih diandalkan ketimbang
kemampuan sendiri,” kata
dia. Anggoro menambahkan,
kemampuan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur di bidang transportasi hanya 10 persen. Sedangkan, jika dilihat dari segi letak, Makassar sangat
strategis untuk menjadi pusat ekspor di kawasan timur
Indonesia.
● ANISWATI SYAHRIR

Sulawesi Selatan Jadi Model
Pertanian Nasional
MAKASSAR — Sulawesi Selatan akan segera menjadi model percontohan pengembangan pertanian nasional
untuk menjaga ketahanan
pangan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Aris, menuturkan bahwa langkah ini
merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat. “Untuk mengembangkan produktivitas dan
menjaga ketahanan pangan
di daerah lain, Sulsel akan
dijadikan model,” ujar Aris
kemarin.
Aris menjelaskan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen TNI AD dalam upaya
meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Dalam
hal ini, peran TNI adalah melakukan pembinaan dalam

hal perbaikan sarana dan infrastruktur, pengadaan pupuk, serta penyediaan bantuan benih. “Sejauh ini pengadaan benih sudah sangat
bagus, tapi diharapkan, dengan kerja sama ini, bisa lebih diperbaiki lagi,”kata dia.
Secara nasional, Aris melanjutkan, aktivitas pertanian
akan dilakukan dengan ide
dan konsep yang diusung oleh
Sulawesi Selatan nantinya.
Dalam hal ini, pihak TNI di
seluruh Indonesia akan mendampingi petani, mulai proses
penanaman hingga panen.
Hal lain yang ingin diraih
dari kerja sama ini adalah
pencapaian overstok beras nasional hingga 10 juta ton. Selain memperkuat sistem intensifikasi, pemerintah akan berupaya menggalakkan sistem
ekstensifikasi dengan memperluas lahan-lahan yang ada.
“Perluasan area dimaksudkan

agar volume penanaman bertambah,”ucapnya.
Koordinator Bidang Pertanian dari Kodam VII Wirabuana, Ashari, menjelaskan,
dalam kerja sama tersebut,
TNI berperan memberikan
dukungan teknis kepada petani.TNI juga akan memberikan bimbingan dalam penggarapan lahan, penaburan
benih, dan penyediaan teknologinya. “Sejauh ini sudah
ada beberapa program kerja
sama yang berhasil kami laksanakan,”kata dia.
Selain peningkatan produktivitas padi, menurut Ashari, ada beberapa program
kerja sama lain yang dilakukan antara TNI dan pemerintah. Di antaranya, pembudidayaan ikan lele dan peningkatan produktivitas cabai
guna mendukung ketersediaan stok untuk ekspor.
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