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Kontribusi	dan	
Potensi	Anak	

Muda	

Fenomena	Bonus	Demografi	

Sulawesi	Selatan	(Bugis-
Makassar)	

	
*Nilai-Nilai	Lokalitas	
*Tudang	Sipulung	

Lahirnya	Undang-Undang	
Desa	



A.		Kepemimpinan	
	Memahami	Kepemimpinan	 artinya	 kita	membahas	 tiga	hal	mendasar	 dalam	 terma	
“Kepemimpinan”	yakni	Pemimpin,	Pengikut,	dan	Lingkungan		

	
B.	Undang-Undang	Desa	Menyiratkan	Pentingnya	Nilai-Nilai	Kearifan	Lokal.	

	Dilihat	dari	aspek	peraturan	atau	regulasi,	Undang-undang	nomor	6	tahun	2014	 ini	
memuat	 dasar-dasar	 serta	 prinsip-prinsip	 dalam	 membangun	 Desa	 yang	
dititikberatkan	 pada	 nilai-nilai	 universal	 masyarakat	 setempat	 (kearifan	 lokal),	
misalnya	pada	BAB	IV	(Kewenangan	Desa)	pasal	18,	pasal	19	Kewenangan	Desa,	dan	
pada	BAB	V	(Penyelenggaraan	Pemerintahan	Desa)	pasal	24	poin	(i),	(j),	dan	(k)	

	
C.	Keterlibatan	Pemuda	Dalam	Membangun	Desa	

	 Pembangunan	 dan	 penyelenggaraan	 pemerintahan	 Desa	 berdasarkan	 nilai-nilai	
kearifan	lokal	masyarakat	setempat	belum	cukup	untuk	menyelenggarakan	reformasi	
birokrasi	 Desa,	 sebab	 dalam	 pelaksanaannya	 dibutuhkan	 partisipasi	 dan	 peran	
penting	 seluruh	 masyarakat	 yang	 ada	 di	 Desa.	 Pemuda	 menjadi	 suatu	 golongan	
masyarakat	yang	memiliki	peranan	terpenting	dalam	penyelenggaraan	pemerintahan	
di	Desa,	sebab	dalam	diri	pemuda	lah	terdapat	banyak	ide-ide	produktif	yang	sangat	
dibutuhkan	dalam	membangun	Desa.	

	



Nilai-Nilai	Kearifan	Lokal	Masyarakat	Bugis-Makassar	

(Sipa’)/Sifat	
	

Sipakalebbi/Saling	
Menghormati	

	
Sipakatau/Saling	

Menghargai	
	

Sipakainge’/Saling	
Mengingatkan	

	

(Pappaseng)/Nasehat	
	

Pertama,	 kejujuran,	 dari	 yang	 dimaksud	
jujur	ialah	orang	bersalah	kepadanya	lalu	
ia	 memaaHan.	 Kedua,	 pandai,	 yang	
d im a k s u d	 p a n d a i	 i a l a h ,	 d a p a t	
mempert imbangkan	 akibat	 suatu	
perbuatan.	Ketiga,	berani,	yang	dimaksud	
berani	 ialah,	 tidak	 gentar	 hatinya	
menerima	 berita	 buruk	 maupun	 berita	
baik.	Keempat,	 pemurah,	 yang	dimaksud	
pemurah	 ialah,	 memberi	 makan	 dan	
minum	 siang	 maupun	 malam	 bukan	
karena	 ingin	 dipuji.	 Sebab	 pemimpin,	
pemerintah	 itu	 tidak	 tertidur	 matanya	
siang	 maupun	 malam	 memikirkan	
kemashalatan	rakyatnya.	

	



Falsafah	Kepemimpinan	Pemuda	

Pemahaman	Nilai-Nilai	Kearifan	
Lokal	dalam	Falsafah	

Kepemimpinan	Pemuda	

Membangun	Desa	Dengan	Dasar	
Nilai-Nilai	Kearifan	Lokal,	Bukan	
Mengikuti	Logika	Modernitas		



A.	Kordinasi	dan	komunikasi	dalam	ruang	publik	dalam	
perspektif	Habermas.	

B.	“Tudang	Sipulung”	dalam	masyarakat	Bugis-
Makassar.	

C.	Pengamalan	nilai-nilai	kearifan	lokal	(Sipa’)	dalam	
Tudang	Sipulung.	

	
Mengapa	Hal	di	atas	

Menjadi	PENTING	????	



-Simpulan:		
	 Dari	 permasalahan	 yang	 penulis	 temukan	 dilapangan	
terkait	 bagaimana	 dialektika	 antara	 golongan	 tua	 dan	
golongan	 muda	 sering	 dan	 terkadang	 tidak	 saling	
memahami,	 maka	 dari	 itu	 perlu	 dilakukan	 upaya	
rekonsiliasi	terkait	permasalahan	ini	dengan	dua	hal.	

	
	 	Pertama	pengamalan	nilai-nilai	kearifan	lokal	masyarakat	
bugis-makassar	 dalam	 proses	 berdemokrasi	 (tudang	
sipulung)	di	Desa.		

	
	 Kedua,	 Pemaknaan	 falsafah	 kepemimpinan	 bagi	 Pemuda	
yang	 berbasis	 nilai-nilai	 kearifan	 lokal	 bagi	 masyarakat	
bugis-makassar.	

	



-Saran:	
	 Pemerintah	 atau	 stakeholder	 terkait	 pembangunan	 Desa	
tidak	hanya	sampai	melihat	kebijakan	ini	dari	seperangkat	
regulasi	 saja	 (baca:	 Undang-Undang	 Desa),	 namun	 juga	
memperhatikan	basis	material	 dari	 suatu	Desa.	 Sebab	
basis	 material	 di	 Desa	 akan	 membentuk	 suatu	 pola	
interaksi	 sosial-budaya	 (baca:	 Idologi/Nilai),	 yang	
kemudian	 akan	 berujung	 pada	 tindakan	 Etik	
masyarakat	 Desa	 (baca:	 Perilaku	 menghidupi	 suatu	
kehidupan) 		

	
	 “Desa	 ialah	struktur	kompleks	yang	sangat	beragam	akan	
kebudayaannya,	 Membangun	 Desa	 ialah	 sama	 halnya	
dengan	menjaga	Kebudayaan	anak	cucu	Kita	kedepannya”	

	


