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JANGAN MELUPAKAN SEJARAH
Kata Pengantar Bupati Kolaka Utara

Dengan bersatunya masyarakat Kolaka Utara, bermodalkan kesadaran dan kecerdasan akhirnya
kabupaten yang diimpikan itu menjadi kenyataan. Tahapan pemekaran Kabupaten Kolaka Utara
tersaji di pelupuk mata. Memori masyarakat masih kuat tentang sebuah proses politik dan
administrasi pemerintahan dilewati satu persatu, kemudian pada akhirnya pemerintah pusat dan
DPR RI mengeluarkan Undang-Undang No. 29/2003 tentang pembentukan kabupaten baru di
ujung utara Kolaka.
Sejarah kemudian mencatat tanggal 7 Januari 2004, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam
Negeri Hari Sabarno meresmikan Kabupaten Kolaka Utara sebagai kabupaten baru bersama
dengan 24 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang diresmikan secara bersamaan.
Semua langkah dan gerak dari elemen masyarakat yang mengambil peran mempercepat
mewujudkan pemekaran kabupaten, menjadi fakta dan peristiwa yang kelak akan menjadi catatan
sejarah di kemudian hari. Kurun waktu ketika belum turun undang-undang pemekaran dari
pemerintah pusat menjadi periode yang amat berkesan dan menyimpan banyak dinamika.
Sejarah akan menulis fakta dan peristiwa apa adanya tanpa ada unsur subyektifitas di dalamnya.
Upaya melakukan penulisan buku dengan judul Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara,
merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka
Utara bekerjasama dengan penerbit Fahmis Pustaka Makassar, untuk mendokumentasikan dan
merekam fakta serta peristiwa yang mengitari proses lahirnya sebuah kabupaten baru.
Kehadiran buku ini sangat penting agar masyarakat tidak melupakan sejarah yang merekam fase
perjalanan kabupaten pada pra kondisi untuk menghadirkan kabupaten baru. Beberapa tahun
terekam begitu banyak aksi, dinamika dan fakta serta peristiwa yang terjadi dan berproses
menandai bakal lahirnya kabupaten baru. Selaku kabupaten baru, masyarakat dan pemerintah
kabupaten jangan melupakan sejarah masa lalu.
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Semua peristiwa dan fakta tersebut direntang kembali sebagai catatan sejarah bagi generasi masa
depan. Rekaman sejarah masa lalu menjadi cermin bagi generasi muda, wadah mengaca dan
mengintrospeksi diri untuk tidak melupakan sejarah masa lalu. Generasi muda perlu melanjutkan
estafet kepemimpinan dari generasi masa lalu sebagai pelaku dan saksi sejarah dari proses
pemekaran kabupaten ini.
Fakta dan peristiwa yang mengitari pra kondisi pemekaran harus ditulis secara tuntas dan runtut.
Tulisan yang tuntas dan runtut akan memberi pemahaman lebih jernih kepada anak-anak masa
depan tentang sejarah pemekaran. Buku ini sebenarnya belum sempurna karena disana sini masih
perlu dibenahi dan menggali lebih mendalam fakta dan peristiwa yang terjadi dan berproses
selama kurun waktu undang-undang pemekaran belum turun dari pemerintah pusat.
Upaya Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan buku dalam
kurun waktu relatif singkat patut dihargai. Buku ini merekam beberapa fakta sejarah tentang
pemekaran yang kelak akan dikenang dan menjadi cermin bagi generasi baru di dalam memahami
perjalanan kabupaten baru menuju ke arah yang lebih baik.

Lasusua, 19 Nopember 2008
Bupati Kolaka Utara

Rusda Mahmud
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REFERENSI PEMEKARAN
Sambutan Ketua DPRD Kolaka Utara

Perjuangan masyarakat di wilayah Kolaka bagian Utara untuk membentuk kabupaten baru
sudah terpikirkan oleh para tokoh masyarakat asal Kolaka Utara. Kolaka bagian Utara tahun 1945
merupakan pusat perjuangan kemerdekaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun itu bendera
merah putih sudah berkibar di Kolaka Utara dan sekitarnya.
Sejak pemilu Tahun 1972 telah terpikirkan lagi untuk memekarkan daerah ini. Keinginan
itu sejalan dengan hadirnya tokoh-tokoh politik asal Kolaka Utara menjadi anggota legislatif pada
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Ketika Gubernur Sultra, La Ode Kaimoeddin melontarkan
ide pemekaran kabupaten di Batu Putih pada tanggal 8 Mei 1999, semangat untuk mekar seakan
meledak dan tersambut dengan segera.
Masyarakat wilayah Kolaka Utara mulai bangkit kembali untuk memperjuangkan wilayah
Kolaka Utara sebagai sebuah kabupaten baru. Kabupaten baru sebagai impian ini menyimpan
harapan banyak kalangan masyarakat untuk menuju terjadinya perubahan dan pembangunan
daerah.
Proses lahirnya Kabupaten Kolaka Utara tidak datang secara

tiba-tiba laksana

membalikkan tangan, tetapi membutuhkan pengorbanan dari seluruh elemen masyarakat. Kerja
keras yang tidak mengenal lelah dan menyerah, membuahkan hasil dengan diresmikannya
Kabupaten Kolaka Utara.
Buku berjudul Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara

yang diterbitkan Kantor

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara bekerjasama dengan penerbit Fahmis
Pustaka Makassar, patut kita hargai. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam upaya
merangkum dan merekam berbagai fakta dan peristiwa dalam perjuangan pemekaran daerah ini
menjadi Kebupaten Kolaka Utara.
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Semua hasil rekaman peristiwa itu menjadi catatan sejarah yang kelak dikemudian hari
akan menjadi rujukan dan acuan ketika ada kalangan ingin melakukan penelitian dan penulisan
laporan dari kabupaten baru ini.
Buku rekaman atau dokumentasi dari proses pemekaran itu perlu ada, karena setiap saat
masyarakat ingin mengetahui dan memahami proses dan fase-fase pemekaran. Mesyarakat ingin
mengetahui faktor yang mendorong percepatan pemekaran, keterlibatan para elite dan masyarakat
serta respon dari kabupaten induk, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Buku ini dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi masyarakat guna
mengetahui proses terwujudnya Kabupaten Kolaka Utara.
Buku ini secara terus menerus akan disempurnakan dengan fakta-fakta baru yang
diperoleh dari para pelaku, tokoh masyarakat yang mengambil peran dalam proses pemekaran.
Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu memberikan
informasi, data dan dokumen kepada pihak penulis, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan

menjadi bahan bacaan di tengah masyarakat.
Saya harapkan agar upaya yang dilakukan Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Kolaka Utara menerbitkan buku ini, dapat menjadi warisan dan acuan kepada generasi muda
Kolaka Utara.

Lasusua, 20 Nopember 2008

Ketua DPRD Kolaka Utara
Syukri Madjied
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DOKUMENTASI PEMEKARAN
Sambutan Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kolaka Utara

Setiap tahun pada tanggal 7 Januari, pemerintah dan masyarakat Kolaka Utara
memperingati ulang tahun terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara. Tanggal itu disepakati sebagai
hari lahir Kabupaten Kolaka Utara bersamaan dengan peresmian oleh Menteri Dalam Negeri Hari
Sabarno, pada tanggal 7 Januari 2004.
Berawal dari itu, maka setiap kali datangnya tanggal 7 Januari, masyarakat

dan

pemerintah menyambut dengan menggelar bermacam-macam kegiatan termasuk upacara resmi di
lapangan. Pada kesempatan itu pula dibacakan secara sepintas kronologis dan proses serta
dinamika sampai terwujudnya menjadi sebuah kabupaten baru.
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada tahun-tahun terakhir ini mengalami kesulitan
untuk mendapatkan buku dokumentasi yang merangkum dan mencatat setiap proses pemekaran
yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.
Berangkat dari kesulitan dan keterbatasan itu, sehingga kami melakukan kerjasama
dengan penerbit Fahmis Pustaka, untuk melakukan penulisan dan menerbitkan buku dengan judul
Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara. Kami sadar bahwa buku ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan, tetapi bagi kami ini merupakan langkah awal untuk melakukan dokumentasi dari
dinamika yang terjadi pada kondisi dan suasana menyambut datangnya pemekaran sampai pada
kondisi sesudah resmi menjadi kebupaten baru.
Kami juga mengakui bahwa keterbatasan waktu dalam melakukan pengumpulan data dan
fakta termasuk mendatangi beberapa orang yang terlibat secara langsung dalam proses
pemekaran, penulisan, editing sampai masuk percetakan dan penerbitan buku ini masih sangat
jauh dari kesempurnaan untuk itu kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat akan kami terima
dengan senang hati, apalagi dalam menulis dan merekam sejarah pemekaran ini, setiap saat akan
terus bertambah fakta baru yang perlu dicatat dalam buku dokumentasi ini.
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Lasusua, 17 Nopember 2008
Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kolaka Utara
Drs. Buhari Lagaligo, M.Pd
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CATATAN DARI PENERBIT

Kolaka Utara, kabupaten baru yang menyimpan harapan banyak kalangan. Setelah mekar
dan menjadi kabupaten definitif, orang seakan berlomba memburu harapan dari daerah itu. Mulai
dari para petani yang menggarap lahan untuk menanam coklat atau cengkeh.
Pemburu harapan juga datang dari mereka yang memiliki intuisi bisnis yang kuat. Daerah
baru tentu memiliki peluang yang dapat dikembangkan untuk membuka usaha dan bisnis yang
baru. Hal baru juga datang dari elite birokrat dan politik yang mencari peluang untuk meniti dan
membina karir yang lebih baik. Mereka yang datang memburu harapan tersebut, banyak di
antaranya yang kurang mengetahui dan memahami proses dan tahapan pemekaran sehingga hadir
menjadi sebuah kabupaten baru.
Kesadaran dari para pelaku pemekaran untuk kembali mengumpulkan data, fakta dan
informasi terkait proses pemekaran menjadi bagian dari tugas sejarah, guna menghadirkan sebuah
gambaran dari proses kelahiran kabupaten baru.
Buku ini hadir dengan sebuah harapan, bakal menjadi sebuah dokumentasi dari hasil
menulis ulang dan melakukan pelacakan masa lalu, dari fase waktu yang sangat menentukan bagi
perjalanan kabupaten baru.
Melalui buku Jejak Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara akan memberi pengetahuan dan
pemahaman awal, tentang rekaman jejak-jejak sejarah dari berbagai kalangan dan pelaku
langsung dan tidak langsung dari masyarakat Kolaka Utara yang menyatukan tekad, mewujudkan
percepatan terbentuknya kabupaten pemekaran.

Fahmis Pustaka
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SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS

Pemekaran wilayah menjadi tuntutan dan trend ketika Undang-Undang Pemerintahan
Daerah dilakukan revisi, dari Undang-Undang No. 5/1974 menjadi Undang-Undang No. 22/1999
serta Undang-Undang No. 32/2005. Perubahan regulasi tersebut membuka peluang bagi wilayah
yang memekarkan diri menjadi sebuah kabupaten, kota dan provinsi baru.

Perubahan aturan serta datangnya era baru pemerintahan di daerah menjadikan daerah
yang memiliki potensi SDA dan SDM yang memadai dan memenuhi syarat untuk mekar menjadi
sebuah kabupaten, kota dan provinsi menjadi semarak.
Tidak lama setelah aturan baru diundangkan satu persatu wilayah yang sudah ada cita-cita
mekar merealisasikan dan mempersiapkan syarat administrasi dan melakukan kalkulasi terhadap
potensi SDA dan SDM yang dimiliki.
Wilayah Kolaka bagian Utara sejak dari dulu juga sudah mengemuka untuk berdiri sendiri
menjadi sebuah kabupaten. Isyarat akan hal itu sudah menjadi wacana beberapa puluh tahun yang
lalu, sejak tahun 1950-an serta tahun 1960-an, tetapi semua wacana itu tidak sempat terealisasi.
Tahun 1980-an anggota DPR RI asal Kolaka, M. Yasir Mallapiseng telah mewacanakan.
Era reformasi tahun 1998 dengan perubahan sistem pemerintahan di daerah, masyarakat di
Kolaka bagian Utara serius memperbincangkan dan mengusahakan agar cita-cita untuk mekar
dapat menjadi sebuah kenyataan. Proses pemekaran dijalani dengan adanya isyarat yang diberikan
oleh Gubernur Sultra Drs. H. La Ode Kaimoeddin, saat meresmikan kecamatan definitif Batu
Putih pada tanggal 8 Mei 1999. Saat itu gubernur mengemukakan, kalau hari ini kecamatan
dimekarkan maka tidak lama lagi Kabupaten Kolaka Utara juga akan dimekarkan.
Isyarat politik dari gubernur mendapat sambutan dari masyarakat. Warga menyambut
dengan antusias dan mengajukan surat pernyataan, mengumpulkan dukungan, mengikuti proses di
kabupaten induk, pemerintah provinsi, sampai proses di pemerintah pusat dan akhirnya cita-cita
itu menjadi sebuah kenyataan dengan diresmikannya kabupaten baru dan ditunjuk pejabat bupati
dalam mempersiapkan terpilihnya bupati definitif.
Semua tahapan yang sudah terlewati menyimpan banyak cerita dan berita yang
mengitarinya. Kurun waktu empat tahun masih relatif pendek, tetapi kurun-kurun waktu itu, jika
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tidak secepatnya didokumentasikan dan direkam, maka suatu saat nanti akan hilang dan sulit
memberikan informasi kepada generasi muda dan generasi masa depan Kolaka Utara.
Berangkat dari kenyataan itu, sehingga kami melakukan penulisan penelusuran jejak
pemekaran. Pola yang kami gunakan selama dalam proses penulisan mengacu pada dokumen
yang ada serta mengunjungi para pelaku pemekaran dengan peran yang mereka lakoni masingmasing selama dalam proses pembentukan kabupaten baru tersebut.
Acuan yang kami pedoman adalah dari PP No. 129/2000 tentang Pembentukan
Kabupaten. Pola itu secara nasional menjadi rujukan bagi wiilayah yang akan mekar. Dijelaskan
dalam aturan itu , bahwa suatu daerah yang akan mekar harus ada aspirasi yang datang dari
masyarakat serta ada kemauan politik dari kabupaten induk, ada persetujuan dari pemerintah
provinsi untuk selanjutnya diajukan ke Mendagri dan persetujuan dari DPR RI. Tahapan-tahapan
itulah yang kami telusuri, kemudian kami juga merekam cerita yang mengitari masing-masing
tahapan. Pada tiap tahapan itu pula ada banyak orang-orang terlibat dan mengambil peran pada
proses terbentuknya kabupaten baru kami mintai keterangannya.

Pola penulisan yang kami gunakan adalah pendekatan investigasi reporting, dalam dunia
jurnalistik, yakni melakukan pelacakan data dan fakta lewat dokumentasi dan cerita para saksi
dan pelaku pemekaran. Kurun waktu yang kami telusuri jejaknya yakni periode ketika Gubernur
H. La Ode Kaimoeddin memberi isyarat pemekaran di Batu Putih sampai terpilihnya pasangan
Rusda Mahmud dan Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag, MH menjadi bupati pertama definitif.
Dokumentasi dan cerita para saksi itulah kami kemas dalam bentuk tulisan popular dalam buku
ini.

Ketika kami melakukan pelacakan dan pengumpulan dokumentasi kami sangat terbantu
dengan kesediaan mantan Bupati Kolaka, Drs. Adel Berty, M.Si yang bersedia menerima kami
dan memberi informasi serta gambaran perjalanan kelahiran Kolaka Utara. Kami juga mendapat
banyak masukan dari bapak Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud dan Hj. ST.
Suhariah Muin, S.Ag, MH, Ketua DPRD Kolaka Utara, Syukri Madjied serta para pejabat Bupati
Kolaka Utara di antaranya: dr. H. Ansar Sangka, MM., Drs. H. Kamaruddin, MBA., Drs. H.
Djaliman Mady dan Drs. H. Andi Kaharuddin serta informasi dan tukar pikiran dari anggota
DPRD Provinsi Sultra dari PBB bapak Ir. Dinamis Yunus dan Sekretaris Forum Pembentukan

Kabupaten Kolaka Utara (FPKKU), Ir. Baso P.
Selain itu juga kesediaan bapak Hamzah, S.Ag dan keluarga Alm. Bapak Djafar Harun
terutama anak kandung dan anak mantunya, Drs. Syamsul Ridjal dan Ny. Suharti yang memberi
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kesempatan membaca dan mencopy sejumlah dokumen pemekaran yang mereka simpan. Kami
juga mendapat bantuan serupa dari mantan pejabat bupati pertama Kolaka Utara, dr. H. Ansar
Sangka, MM dan istrinya Ny. Hj. Jamila Ansar yang berbaik hati bersedia memperlihatkan dan
mencopy beberapa dokumen bersejarah bagi perjalanan kabupaten baru.
Informasi berharga juga kami peroleh dari bapak, H. T. Yusrin, SE, M.Si., Drs. Abd.
Wahid MR., H. Mustari, BA., Hasaruddin Usman, Nur Iksan Umar, SH, MH., Ambo Sakka,
S.Ag., Drs. Nur Rahman Umar, Tasrim, S.Ag., Drs. Andi Misbahuddin., Drs. Bustam, AS, M.Sc.,
Hasbi Latief, S.Pd., Ahmad Sessu, S.Sos dan masih banyak lagi para pelaku pemekaran yang
menjadi narasumber dan informan dalam proses penulisan buku ini.
Semua bantuan dan dukungan yang diberikan selama dalam proses pengumpulan bahan,
penyusunan, editing sampai perampungan buku ini kami ucapkan banyak terima kasih.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata
Kolaka Utara, Drs. Buhari Lagaligo, M.Pd. bersama seluruh jajaran aparatnya, atas segala bantuan
yang diberikan sehingga memudahkan kami mendapat dokumentasi dan menghubungi

narasumber.
Kehadiran buku ini di tengah pembaca masih sangat jauh dari kesempurnaan, masih ada
yang mungkin terlupakan dan tidak sempat terlacak, sehingga belum dapat terekam dalam buku
ini. Kami selalu terbuka menerima masukan dan kritikan dari pembaca, guna perbaikan dan
melakukan penyempurnaan buku ini di waktu yang akan datang.

Tim Penulis
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BAB I
KABUPATEN KOLAKA UTARA :
TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN

Kolaka Utara Sekilas Pintas
Kabupaten Kolaka Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Kolaka. Wilayah baru itu
awalnya didukung 6 kecamatan yakni: Kecamatan Lasusua, Ranteangin, Kodeoha, Ngapa, Batu
Putih dan Pakue.
Setelah resmi menjadi kabupaten baru, kecamatan pendukung dimekarkan lagi menjadi
kecamatan baru, yakni: Kecamatan Wawo, Lambai, Katoi, Watunohu, Pakue Tengah, Pakue
Utara, Purehu, Tiwu dan Tolala. Sampai Tahun 2008 mencapai 15 kecamatan. Jumlah desa
sebanyak 111 desa dan 6 kelurahan.
Kabupaten Kolaka Utara memiliki luas wilayah daratan sekitar 3.391,62 Km2 dan wilayah
perairan laut membentang sepanjang Teluk Bone seluas 12.376 Km2. Adapun batas-batas wilayah
Kolaka Utara sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulowai Kabupaten Kolaka dan Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara.
 Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kolaka Utara mencapai 99.077 jiwa, tahun 2005
bertambah menjadi 113.317 jiwa atau meningkat 14,37%, tahun 2006 mencapai 119.023 jiwa,
meningkat 5,04% dan tahun 2007 naik menjadi 126.158 jiwa atau meningkat menjadi 5.99%.
Kolaka Utara memiliki perairan laut seluas 12.376 Km2. Karakteristik dasar perairan yang
landai, terjal dan sangat terjal dengan pesisir pantai terdiri dari paparan batuan, teluk dan muara
sungai serta daerah yang kaya dengan organisme planton.
Kondisi ini menguntungkan dalam kegiatan perikanan, perhubungan dan pariwisata.
Tahun 2007 produksi perikanan mencapai 16.714,30 ton, sebanyak 14.952 ton untuk produksi
ikan laut dan 1.762,4 ton produksi perikanan darat.
Sedangkan luas tanaman coklat tahun 2007 mencapai 67,558,17 Ha dengan produksi
86.976,34 ton. Tanaman cengkeh mencapai areal seluas 5.088,65 Ha dengan produksi 58.941 ton.
Areal tanaman kelapa dalam seluas 3.284,75 Ha. Dengan produksi 10.578,46 ton. Jenis tanaman
perkebunan rakyat yang diusahakan di daerah terdiri 12 jenis yakni: kelapa dalam, kopi, kapuk,
lada, pala, cengkeh, jambu mete, kemiri, kakao, enau/aren, vanili dan sagu.
Luas areal kehutanan tahun 2007 mencapai 320.955,62 Ha. Areal tersebut
pemanfaatannya terdiri atas, hutan produksi terbatas 21,20 persen; hutan lindung 52,57 persen;
hutan produksi yang dapat dikonversikan 6,50 persen; areal pemanfaatan lainnya 19,73 persen.
Panjang jalan di Kabupaten Kolaka Utara, mencapai 822,62 Km. Jalan aspal sepanjang
217 Km. jalan kerikil sepanjang 235 Km, jalan tanah sepanjang 284 Km serta tidak dirinci
sepanjang 86,50 Km. kondisi jalan yang baik mencapai 360 Km; kondisi sedang 139 Km; sedang
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16 Km; 245,36 Km kondisi rusak serta 77,76 Km kondisi rusak berat. Berdasarkan statusnya
tercatat 195 Km jalan negara dan jalan kabupaten 627,62 Km.
Pembangunan di bidang pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan
kesempatan belajar disemua jenjang pendidikan, mulai dari taman Kanak-Kanak hingga
perguruan tinggi. Data pendidikan menunjukkan 2007 terdapat 70 unit TK, dengan jumlah murid
2.743 siswa; SD sebanyak 81 unit, dengan jumlah murid 17.381 siswa; SMP 14 unit, dengan
jumlah siswa 3.813 siswa dan tingkat SLTA sebanyak 4 unit, dengan jumlah siswa 2.395 siswa.
Pemekaran Menjawab Ketertinggalan
Wacana pemekaran di masa Orde Baru, nyaris hanya sebatas impian yang sangat sulit
terwujud. Sentralisasi kekuasaan politik menjadikan masyarakat yang berkeinginan melakukan
pemekaran harus memendam dan membicarakannya dengan bisik-bisik. Padahal realitas
pemerintahan di daerah menunjukkan, tuntutan pemekaran wilayah semakin menguat dan
mengemuka. Pilihan pemekaran agar pelayanan dan kualitas hidup dari masyarakat dapat lebih
tersentuh dan terlayani secara maksimal dan profesional.
Masa Orde Baru menutup semua pintu dan wacana bagi masyarakat dan daerah yang
bercita-cita memekarkan wilayah membentuk kabupaten, kota atau provinsi baru. Kenyataan
sosial menunjukkan kurun waktu hampir 30 tahun tidak ada wilayah-wilayah yang dimekarkan.
Realitas sosial menunjukkan, wilayah dan masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan, nyaris
tidak tersentuh dan kurang mendapat perhatian.
Masyarakat dan wilayah terkesan menjadi tertinggal, terbelakang dan roda ekonomi
berjalan lambat. Dinamika dan pertumbuhan masyarakat juga tidak berlangsung secara dinamis.
Masyarakat hidup dalam kemiskinan, kebodohan dan tertinggal dari segalanya.
Kurun waktu yang panjang wilayah Kolaka bagian Utara, termasuk kategori daerah
tertinggal dan nyaris terlupakan. Kenyataan demikian, dapat diamati dari kondisi infrastruktur
yang sangat jauh dari memadai. Jalan dan jembatan kondisinya rusak parah jika melakukan
perjalanan lewat darat dari ibukota kabupaten induk menuju ke wilayah-wilayah kecamatan dari
Kolaka bagian Utara. Selain itu kondisi fisik badan selama dalam perjalanan harus tahan banting
akibat kondisi jalan berlubang laksana kubangan kerbau.
Kondisi fisik jalan yang rusak parah terutama di kecamatan, desa dan kelurahan
menjadikan wilayah dan masyarakat terkesan kurang mendapat perhatian dan malah sengaja
dilupakan. Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, ketertinggalan dan kemiskinan menjadi
bagian keseharian warga yang dominan bergerak di sektor perkebunan, pertanian dan perikanan.
Ketertinggalan masyarakat itu juga terlihat dari dinamika kehidupan masyarakat yang
tidak dinamis. Arus lalu lintas orang dan barang mobilitasnya rendah. Produksi hasil pertanian,
perikanan dan perkebunan tidak maksimal dilakukan oleh warga masyarakat disebabkan oleh
akses pasar yang masih sulit terjangkau.
Kolaka bagian Utara yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten induk kesan tertinggal
menjadi sebuah kenyataan sosial. Untuk mengejar ketertinggalan dan kemiskinan, maka
pemekaran menjadi salah satu pilihan melakukan percepatan peningkatan kualitas hidup warga
masyarakat serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Pemekaran menjadi solusi menjawab ketertinggalan itu. Pemekaran juga mendorong
pertumbuhan masyarakat. Dari segi rentang kendali pelayanan akan semakin lebih cepat dan
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mudah terwujud. Warga dari wilayah Kolaka Utara, tidak perlu lagi menempuh perjalanan cukup
lama dan jauh ke Kolaka untuk mengurus administrasi pemerintahan.
Regulasi Pemekaran Kabupaten
Regulasi pemekaran Kolaka Utara mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 tahun 2000 ditetapkan
tanggal 13 Desember 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. PP itu berisi
tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan
Daerah.
Pasal 2 PP itu mengatakan bahwa pemekaran daerah bertujuan meningkatkan
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan
kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan
pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan
yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Syarat pembentukan daerah berdasarkan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial
budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah.
Prosedur pembentukan daerah sesuai pasal 16 PP tersebut, yakni adanya kemauan politik
dari pemerintah daerah dan masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah harus didukung oleh
penelitian awal yang dilaksanakan pemerintah daerah. Usul pembentukan kabupaten dan kota
disampaikan kepada pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi melalui gubernur
dengan melampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD kabupaten dan kota.
Dengan memperhatikan usulan gubernur, Mendagri dan Otoda memproses lebih lanjut dan
menugaskan tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi
kepada Dewan Pertimbangan Otoda. Berdasarkan rekomendasi mendagri, Ketua Dewan
Pertimbangan Otoda dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otoda
untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Para anggota Dewan Pertimbangan Otoda memberikan saran dan pendapat secara tertulis
kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otoda. Berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan
Otoda usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan
Otoda. Apabila hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otoda menyetujui usul
pembentukan daerah, maka Mendagri dan Otoda selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otoda
mengajuka usul pembentukan daerah kepada Presiden. Apabila presiden menyetujui usul
dimaksud, Rancangan UU pembentukan daerah disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan
persetujuan.
Biaya pembentukan daerah pemekaran sesuai pasal 18 dikatakan, untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak
diresmikannya pembentukan kabupaten dan kota yang baru dibentuk, pembiayaan yang
diperlukan pada tahun pertama sebelum disusun APBD kabupaten dan kota yang baru dibentuk
dibebankan kepada APBD kabupaten dan kota induk, berdasarkan hasil pendapatan yang
diperoleh dari kabupaten/kota yang baru dibentuk.
Gubernur Isyaratkan Pemekaran di Batu Putih
Potensi sumber daya alam yang melimpah ditambah keinginan meningkatkan kualitas
pelayanan, maka pemekaran wilayah kabupaten menjadi solusi dari kenyataan itu.
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Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. La Ode Kaimoeddin, 8 Mei 1999, datang
bermalam di Batu Putih, untuk meresmikan kecamatan persiapan itu menjadi kecamatan definitif.
Dalam sambutannya di hadapan ribuan warga, terdiri atas tokoh masyarakat dan pejabat tingkat
kabupaten dan provinsi.
Gubernur melontarkan pernyataan politik sekaligus isyarat, kalau hari ini yang
dimekarkan adalah sebuah kecamatan, maka kedepan tidak menutup kemungkinan wilayah ini
dimekarkan menjadi sebuah kabupaten. Apalagi wilayah Provinsi Sultra masih luas dan terbuka
peluang untuk dilakukan pemekaran, termasuk wilayah utara Kolaka dapat diproses menjadi
sebuah kabupaten yang baru.
Gubernur bersama rombongan melantik Drs. Syamsu Bachri sebagai kepala wilayah
Kecamatan Batu Putih. Bermula dari pidato pelantikan itu menjadi titik awal bagi warga yang
peduli pemekaran mulai melakukan aktifitas dan gerakan guna merespon isyarat pemekaran yang
dilontarkan pemerintah provinsi.
Acara peresmian kecamatan definitif itu dilaksanakan cukup meriah. Pada malam harinya
usai peresmian dilakukan pesta rakyat dengan mendatangkan penyanyi populer dari ibukota,
yakni Pance Pondang serta biduan dan biduanita dari Kolaka dan Kendari. Pada malam itu juga
digelar tarian Lulo.
Mollulo ini merupakan tarian khas orang Tolaki yang menggambarkan persamaan dan
persatuan bagi warga. La Ode Kaimoeddin hoby tarian itu, jika melakukan kunjungan kerja ke
pelosok daerah Sultra dan ada suguhan tarian Mollulo, beliau malah mampu bertahan sampai
pagi. Beliau larut dalam tarian yang sampai kini tetap dilestarikan oleh orang Tolaki dan warga
masyarakat Sultra.
Dua tahun sebelum La Ode Kaimoeddin memberi isyarat pemekaran di Batu Putih, Bupati
Kolaka Drs. H. Adel Berty beberapa kali melakukan diskusi dengan gubernur tentang luas
wilayah, jumlah penduduk serta potensi sumber daya alam dan wilayah di Kolaka Utara dan
Sultra secara keseluruhan. Variabel-variabel tersebut sudah memungkinkan untuk dilakukan
pemekaran menjadi kabupaten baru. Bupati Adel Berty setiap melakukan perbincangan dengan
gubernur selalu mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Sultra.
Sampai kemudian tiba momentum politik yang sangat strategis yakni saat peresmian
kecamatan baru di Batu Putih. Ketika rombongan gubernur menuju Batu Putih dari rumah jabatan
Bupati Kolaka. Gubernur satu mobil dengan Adel Berty, ketika mulai masuk wilayah bagian utara
Kolaka yakni di Tamborasi, Adel Berty memberi penjelasan soal kandungan potensi sumber daya
alam yang dimiliki mulai dari gunung, tambang, perkebunan dan perikanan. Penjelasan dan
diskusi itu dilakukan sepanjang jalan mulai masuk wilayah Ranteangin, Lasusua, Lapai, sampai di
Batu Putih.
Penjelasan sepanjang jalan dari Adel Berty serta diskusi intensif semakin melengkapi data
dan informasi secara mendetail tentang wilayah Kolaka Utara kepada gubernur. Saat berpidato
melantik camat dan kecamatan definitif Batu Putih, maka isyarat pemekaran wilayah untuk
seluruh Sultra semakin terbuka luas dan lebar. Gubernur pada kesempatan itu tetap menekankan
proses pemekaran wilayah harus dilakukan sesuai regulasi dan aturan hukum yang sudah ada
dalam UU Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999 serta PP No. 129 tahun 2000.
Soal pemerintahan daerah sudah beberapa kali regulasinya berganti sesuai tuntutan zaman
dan perubahan dari masyarakat. Pertama adalah UU No. 1 tahun 1945, disusul perubahan menjadi
UU No. 22/1948, berubah lagi jadi UU No. 1 tahun 1957, direvisi jadi UU No. 8/1965, UU No.
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5/1974. Memasuki era reformasi dimulai 1998, regulasi UU Pemerintahan di daerah juga
mengalami perubahan yakni UU No. 22 tahun 1999. Terakhir UU No. 32 tahun 2004.
Perjuangan masyarakat Kolaka Utara untuk membentuk suatu Kabupaten itu sudah ada
sejak awal kemerdekaan di tahun 1945. Kolaka bagian Utara pada zaman itu menjadi markas dari
para pejuang kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1972 sudah ada wakil dari Kolaka Utara
menjadi anggota DPR di Pusat di antaranya M. Yasir Mallapiseng, DPRD Propinsi Sultra ada
Abd. Manan dan Usman. DPRD Kolaka ada Rahim Abdullah, Djalil Akriem, Ahmad Husain
Syukri Madjied. Ada juga tokoh Mustari, BA, Madjid Yunus serta Lappase Bupati Kolaka dan
Muharram Jaya.
Ketika Gubernur La Ode Kaimoeddin melontarkan ide pemekaran kabupaten, semangat
untuk mekar seakan meledak dengan adanya aturan dan regulasi, maka masyarakat di wilayah
Kolaka Utara mulai bangkit kembali untuk memperjuangkan terwujudnya wilayah Kolaka Utara
sebagai sebuah daerah kabupaten baru.
Radiogram Pemprov Sultra Dukung Pemekaran
Pidato politik La Ode Kaimoeddin di Batu Putih beberapa hari kemudian menjadi
perbincangan serius dan meluas di Sultra. Peristiwa itu diliput langsung oleh media massa di
Ibukota Provinsi, informasi pemekaran disebarluaskan bukan hanya di Kolaka bagian Utara,
tetapi seluruh pelosok Sultra.
Masyarakat dan wilayah yang memiliki potensi sama dengan Kolaka bagian Utara, mulai
tersentak dan seakan bangun dari tidur panjang untuk melakukan percepatan pemekaran wilayah.
Berselang 16 hari dari Batu Putih, Gubernur Sultra mengeluarkan surat telegram ke
seluruh Dati II se-Provinsi Sultra pada tanggal 24 Mei 1999 bernomor 175/237 berisi rencana
pembentukan dan pemekaran Daerah Tingkat II di seluruh wilayah Provinsi Sultra.
Melalui radiogram itu mendorong beberapa pemerintah kabupaten menyikapinya
sekaligus menyambut secara positif ajakan gubernur tersebut. Ada kabupaten yang langsung
membentuk panitia persiapan rencana pemekaran kabupaten baru itu.
Saat itu kabupaten yang langsung menyikapi untuk melakukan pemekaran adalah
Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Buton. Kedua kabupaten langsung merespon dan melakukan
proses untuk hadirnya kabupaten baru.
DPRD Provinsi Terima Aspirasi dari FKPPMKU
Berselang kurang lebih 4 bulan setelah Gubernur La Ode Kaimoeddin memberi isyarat
pemekaran di Batu Putih serta disusul dengan radiogram gubernur untuk membuka pintu
pemekaran, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Kolaka Utara (FKPPMKU) di
Kendari pada tanggal 23 Agustus 1999, mendatangi DPRD Provinsi Sultra menyampaikan
aspirasi tentang wilayah Kolaka bagian Utara yang sudah layak untuk dimekarkan.
Dalam surat pernyataan sikap yang disampaikan di dewan dikatakan, kondisi obyektif
Kabupaten Kolaka pada dasarnya mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka menjadi
dua kabupaten. Sebelum FKPPMKU juga mendatangi Bupati Kolaka menyampaikan sikap yang
sama pada tanggal 21 Agustus 1999.
Pemekaran dilakukan agar dapat meningkatkan dan mendorong pemberdayaan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, pemerataan keadilan dan
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meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
diperlukan kedekatan masyarakat dengan kedudukan pemerintahan sebagai pengambil kebijakan.
Pimpinan DPRD Provinsi Sultra 12 hari sebelumnya yakni tanggal 11 Agustus 1999, juga
menerima aspirasi usulan pembentukan Kolaka Utara menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi
Sultra dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat asal Kolaka Utara.
Menyikapi dua aspirasi yang masuk dilembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, maka
Ketua DPRD Provinsi Sultra H. M. Saleh Lasata pada tanggal 24 Agustus 1999 dengan nomor
surat 135/91. DPRD mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Provinsi Sultra, isinya mengemukakan, setelah mendengarkan pokok-pokok pikiran yang
disampaikan mahasiswa dan memperhatikan berbagai pertimbangan pimpinan dewan dan
pimpinan fraksi yang dilandasi jiwa dan semangat UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah,
maka DPRD Provinsi Sultra mendukung usulan pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka menjadi
dua kabupaten, yakni Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara.
Berkaitan dengan hal itu, kiranya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sultra berkenan
mengambil langkah-langkah percepatan proses pemekaran kabupaten tersebut sesuai mekanisme
serta peraturan perundangan yang berlaku. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati dan
Ketua DPRD Kolaka.
Bupati Bentuk Panitia Rencana Pemekaran
Menyikapi pernyataan Gubernur La Ode Kaimoeddin di Batu Putih serta radiogram, maka
Bupati Kolaka Adel Berty membentuk panitia pemekaran Kolaka wilayah Utara. Surat Keputusan
pembentukan panitia tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 September 1999 dengan nomor surat,
195/1999.
Panitia yang dibentuk oleh bupati tersebut bertugas menyusun proposal dan melaksanakan
studi kelayakan untuk bahan dukungan proses pembentukan pemekaran kabupaten di wilayah
bagian utara Kolaka. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dengan tetap berkordinasi dengan
sejumlah instansi terkait dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan kerja tim hendaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta petunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka. Semua hasil kegiatan tim
dilaporkan kepada bupati. Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan tugas tim tersebut
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat II Kolaka.
Adapun panitia rencana pembentukan/pemekaran Kabupaten Kolaka di wilayah Kolaka
Utara terdiri atas; Pelindung/Penasehat: Drs. H. Adel Berty (Bupati KDH Tk. II Kolaka); Ketua
Umum: Drs. H. Natsir Sinta (Sekwilda Tk. II Kolaka); Ketua I: Drs. H. Suaib Kasra (Asisten
Tatapraja); Ketua II: Drs. H. Syarifuddin R (Asisten Administrasi Pembangunan).
Sekretaris: Drs. Syarifuddin Thayeb (Kabag Tata Pemerintahan); Wakil Sekretaris: Drs.
Abd. Hafid (Kasubag Perangkat Wilayah); Bendahara: Budiono Sanggo, SE (Kabag Keuangan);
Ketua Penyusun Proposal Studi Kelayakan: Ir. H. Dudung Juhana (Ketua Bappeda Tk. II Kolaka);
Anggota: Drs. Djamaluddin (Pembantu Bupati Wilayah Lasusua); Ir. H. Suhaemi (Kepala Kantor
BPN Kolaka); Drs. H. Najamuddin (Kakandep Perindag); Ir. Abd. Rais (Kadis Kehutanan);
Harum Rahim, BE (Kadis PU); Drs. Patangnga (Kadis Pertambangan); dr. H. Ansar Sangka
(Kadis Kesehatan); Drs. Sumaryo Sudjadi (Kabag Pemdes); Drs. Kamarullah Umar (Camat
Pakue); Drs. Burhanuddin. S (Camat Lasusua); Drs. Syamsul Bachri (Camat Batu Putih); Azhari,
S.STP dan Muh. Yusri, BA (Staf Bagian Tata Pemerintahan).
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Bupati Angkat Informan dari Tokoh Masyarakat
Selain membentuk tim pemekaran dari kalangan birokrat, bupati juga mengangkat
informan dari para tokoh masyarakat. Tugas para informan menjadi narasumber guna
mendapatkan informasi, data dan fakta yang dibutuhkan oleh tim dari kalangan birokrat guna
menyusun proposal rencana pemekaran.
Informan itu berasal dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka yang direkrut dan diangkat
masuk dalam tim informan tersebut adalah orang yang mengenal dan dikenal secara meluas di
wilayah tempat tinggal mereka.
Sosok para tokoh yang sudah dikenal itu menjadikan tim dari kalangan birokrat ketika
turun lapangan mengumpulkan data dan informasi tidak terlalu sulit dan memberatkan lagi.
Tim informan yang dibentuk oleh bupati bernomor surat 195/1999 tertanggal 30
September 1999. Nama-nama adalah; Ketua dan Kordinator: H. Mustari, BA; Sekretaris: Drs.
Abu Bakar Lagu; Anggota terdiri atas: Baso Malluru, H. Djafar Harun, S.Pd, H. Ust. Alwi
Usman, H. Mustafa Hamid, Adam, Abd. Gaffar, Muslihat, SH, H. Marsono, M. Daming, M.
Sabil, Mubarak, Ketua FKPPMKU dan Ketua IMPPAK.
Setelah SK responden dan informan itu diterima oleh H. Mustari, beliau bersama Djafar
Harun dan Najamuddin turun di beberapa kecamatan dan desa di Kolaka bagian Utara untuk
sosialisasi dan mengumpulkan data dan tanda tangan masyarakat. Mustari sempat bertemu camat
dan tokoh masyarakat di Lasusua.
Selesai sosialisasi di Lasusua, tim ini meneruskan perjalanan ke wilayah Kecamatan
Pakue. Mustari sempat bertemu Camat Pakue, Bustam AS yang saat itu sedang berada di
lapangan sepak bola mengahadiri turnamen sepak bola Olo-Oloho Cup. Ketika dijelaskan rencana
pemekaran dan pengumpulan data serta tandatangan, Bustam merespon dan langsung
mengumpulkan kepala desa yang ada di lapangan untuk dijelaskan soal pemekaran. Respon camat
dan kades kala itu disambut secara positif kunjungan tim dari responden dan informan tersebut.
Berselang beberapa hari kemudian surat dukungan dan pernyataan dari masyarakat di
kedua kecamatan itu untuk mekar sudah ada dan dikumpulkan dari masing-masing desa.
Mustari bersama Najamuddin ke Luwu untuk mencari syarat administrasi yang harus
dipenuhi bagi kabupaten yang akan mekar. Waktu itu Kabupaten Luwu Utara baru saja
dimekarkan. Foto copy berkas itu baru didapat setelah ketiga kalinya datang. Berkas itu agak
mudah di copy berkat bantuan dari salah seorang adik Mustari, yakni Andi Syamsu yang juga
pegawai di kantor bupati Luwu. Selain ke Luwu sempat juga ke Makassar pada Dinas
Pertambangan Provinsi Sulsel, untuk meminta foto copy peta pemetaan wilayah tambang di
Kolaka bagian Utara.
Contoh proposal, surat dukungan dan tandatangan selanjutnya diserahkan kepada dr.
Ansar Sangka, Djafar Harun dan Rusli Bangun. Ketiga orang inilah yang mengelolah data-data
dan fakta dari lapangan untuk menjadi sebuah laporan.
Laporan itu juga diserahkan kepada Ketua DPRD Kolaka H. Muh. Djafar, BA. Respon
pimpinan dewan menyambut baik dan menyatakan, sudah lama barang itu ditunggu.
Laporan dan data serupa oleh Djafar Harun juga diserahkan kepada Bupati Kolaka Adel
Berty, namun misi Djafar Harun tak berhasil, karena bupati tidak berada di tempat. Mustari
kemudian mengajak Djafar Harun untuk menghadap bersama diruang kerja bupati.
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Ketika sampai di ruang kerja bupati, Mustari dan Djafar Harun masuk, Bupati sedang
berbincang dengan Sekda Kolaka Natsir Sinta dan beberapa orang tamu lainnya. Bupati
mengalihkan pembicaraan pada Mustari dan Djafar Harun, karena waktunya sangat singkat,
Mustari menyerahkan map merah, berkas dari salah seorang PNS di Pemkab Kolaka minta izin
untuk keperluan tugas belajar. Selesai penyerahan tandatangan berkas izin belajar, mustari
serahkan data dan dukungan dari masyarakat untuk pemekaran.
Data dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat untuk pemekaran kabupaten juga
diserahkan kepada DPRD Provinsi Sultra dan Gubernur Provinsi Sultra. Mustari, Djafar Harun
dan Najamuddin, menyerahkan berkas itu pada Ketua DPRD Provinsi Sultra saat itu dijabat oleh
H. M. Saleh Lasata.
Berkas serupa juga diserahkan ketiganya di Kantor Gubernur Sultra yang diterima Karo
Humas Pemprov Sultra, Amir Manaf. Saat itu Gubernur La Ode Kaimoeddin baru saja
meninggalkan kantor. Selesai menyerahkan berkas dan data ketiganya kembali ke Kolaka.
IMPPAK Pusat Gelar Seminar Pemekaran
Aspirasi dan wacana pemekaran semakin menguat dan menjadi bahan perbincangan
masyarakat. Hampir semua elemen di tengah masyarakat membicarakan langkah dan proses yang
harus dijalani untuk secepatnya merealisasikan kehadiran sebuah kabupaten baru.
Generasi muda warga Kolaka Utara menangkap aspirasi itu dengan mengajak semua
elemen masyarakat untuk duduk bersama dalam suatu forum yang resmi guna membicarakan
prospek dan peluang yang diharapkan dari wacana kabupaten baru.
Pengurus pusat Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka (IMPPAK) Pusat
Makassar 1997-1999 dengan ketua umum Masmur Emha Lakahena pada tanggal 2 Desember
1999 menggelar seminar pemekaran di kota Kolaka yang dihadiri sekitar 250 orang.
Memperlancar pelaksanaan seminar, maka rumah Drs. H. Sultan Ramli menjadi sekretariat panitia
melaksanakan tugas-tugas administrasi mempersiapkan segalanya, guna menyukseskan seluruh
rangakaian seminar.
Peserta dalam seminar adalah tokoh masyarakat yang berasal dari kecamatan yang
wilayahnya bakal dimekarkan yakni, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Pakue, Kecamatan
Lasusua, Kecamatan Perwakilan Ngapa, Kecamatan Perwakilan Ranteangin, para tokoh
masyarakat dan para kepala desa serta unsur Muspida Tk. II Kolaka. Mereka adalah warga yang
tinggal di dalam dan di luar wilayah yang rencananya masuk kabupaten baru. Seminar dibuka
Bupati Kolaka diwakili Sekretaris Daerah, Drs. H. Natsir Sinta.
Pelaksanaan seminar dibagi atas tiga sesi. Sesi pertama menampilkan dua narasumber,
pertama Asisten I Sekwilda Tk. II Kolaka, Drs. H. Suaib Kasra dengan judul makalah, “Peran
Otonomi Daerah dalam Rangka Pembangunan Daerah Menyongsong Otonomi Luas sesuai UU
No. 22/1999”. Narasumber kedua, Ketua STIE Nusantara Makassar, Drs. H. M. Tahir. K, MS
dengan judul makalah. “Pengaruh Sektor Ekonomi bagi Pembangunan Wilayah” dengan
moderator, Kepala Dinas Kesehatan Tk. II Kolaka, dr. H. Ansar Sangka dengan notulen
Sukmawaty Sultan, S.Ag.
Pada sesi kedua tampil dua narasumber. pembicara pertama, mantan anggota DPRD Tk. II
Kendari, Drs. Abdul Djalil Akriem dengan judul makalah, “Pemekaran Wilayah dalam Tinjauan
Sejarah dan Budaya”. Narasumber kedua, dosen Fakultas Ekonomi UMI Makassar, Drs. Ilham
Labbase, M.Si dengan judul makalah “Peranan Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan
Wilayah” dengan moderator, Pamiluddin Abdullah, S.Ag dengan notulen Fanny, SE. sesi ketiga
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diskusi umum tentang Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Kolaka bagian Utara dengan
moderator, Ketua Umum IMPPAK Pusat Makassar, Masmur Emha Lakahena, SS.
Suasana seminar berlangsung cukup hangat dengan masukan buah pikiran dan ide dari
peserta. Jalannya seminar sampai berakhir cukup ramai dengan semangat cukup tinggi dari panitia
yang juga adalah anak-anak muda harapan masa depan bagi wilayah yang akan segera
dimekarkan. Para narasumber dengan latar belakang yang berbeda memaparkan dan memberi
pemikiran tentang prospek dan tantangan daerah baru, sekiranya diresmikan menjadi sebuah
kabupaten.
Suaib Kasra menjelaskan dari sudut administrasi pemerintahan, luas wilayah serta aturan
hukum dan fase-fase yang harus dilewati sesuai UU untuk menjadi sebuah kabupaten. Beliau juga
menjelaskan UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan Regulasi Pemekaran Kabupaten. Hal
sama juga dilontarkan, Drs. H. Tahir K, MS. Beliau mengemukakan ide tentang arti penting
pendidikan bagi peningkatan kualitas SDM suatu daerah baru. Prioritas kualitas pendidikan untuk
memberi daya saing bagi SDM yang akan mengelola dan mengembangkan daerah yang akan
mekar menjadi sebuah kabupaten.
Hal sama juga dijelaskan Abd. Djalil Akriem, salah seorang tokoh masyarakat asal
wilayah utara Kolaka. Beliau mengetahui dan memahami betul budaya dan adat serta tradisi di
wilayah itu terutama dinamika etnis Tolaki. Beliau banyak memberi informasi dan penjelasan
tentang latar belakang budaya orang asli yang secara turun temurun tinggal menetap dan
beradaptasi di wilayah bagian utara Kolaka.
Ilham Labbase selaku ilmuwan dan cendekiawan dari Universitas Muslim Indonesia
(UMI) Makassar, memaparkan prospek dari segi sumber daya alam dan manusia yang cukup
untuk mandiri dan berdiri menjadi sebuah kabupaten.
Seminar bertema “Pemekaran Wilayah Kabupaten Kolaka bagian Utara, Prospek dan
Problematika Menuju Milenium III”. Pelaksanaan seminar diselenggarakan dengan segala
keterbatasan dana dan sarana yang dimiliki.
Panitia seminar terdiri atas, Ketua: Sabaruddin. T; Wakil Ketua: Pamiluddin Abdullah;
Sekretaris: Imran Hilal; Wakil Sekretaris: Rilawati. S; Bendahara: ST. Nurhayati Azis; Wakil
Bendahara: Indarwati.
Semangat dan tekad yang sama dari kalangan generasi muda yang ingin berperan di dalam
mempercepat kehadiran kabupaten baru, maka kerja tanpa kenal lelah dilakukan sampai seminar
terlaksana dan berakhir dengan sebuah rekomendasi yang kelak mewarnai sejarah perjalanan
pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.
Rekomendasi dari seminar, peserta sepakat dan menyetujui rencana pemekaran wilayah
Kabupaten Kolaka bagian Utara menjadi sebuah kabupaten yang berdiri sendiri. Hasil
rekomendasi dari seminar pemekaran itu, proses administrasi pemekaran di tingkat kabupaten
induk, pemerintah provinsi dan pusat, menjadi acuan dan lampiran pelaporan.
Pengurus harian IMMPAK periode 1997-1999. Ketua Umum: Masmur Emha Lakahena;
Ketua: Muzakir Arifin, S.Pd., Abdul Rasyid Sari, Syahlan Launu. Sekretaris Umum: Ir. Ashfar
Amas; Sekretaris: Asdar Pamma, Muhtar Amin, Nurgaidah; Bendahara Umum: Syamsuryani dan
Wakil Bendahara: Nur Asrida Djafar. Kepengurusan itu dilengkapi dengan departemen dan
lembaga.
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Enam Nama Calon Kabupaten
Suasana dialog dan diskusi selama seminar pemekaran berlangsung cukup dinamis dan
hangat. Peserta saling tarik menarik dalam mempertahankan pendapat dan ide mereka tentang
rencana pemekaran yang sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.
Salah satu hasil kesimpulan yang disepakati peserta seminar adalah merekomendasikan
enam nama kabupaten yang akan dimekarkan. Keenam nama calon kabupaten yang baru itu
adalah; Kabupaten Mekongga, Kabupaten Patampanua, Kabupaten Patowanua, Kabupaten
Kodeoha, Kabupaten Ngapa serta Kabupaten Kolaka Utara.
Selain merekomendasikan nama calon kabupaten, peserta seminar juga menyepakati lima
lokasi desa yang dapat menjadi calon ibukota kabupaten guna melaksanakan administrasi
pemerintahan. Lokasi yang disepakati itu, yakni: Desa Totallang dan Desa Mala-Mala masuk
wilayah Kecamatan Lasusua; Desa Ngapa dan Desa Olo-Oloho masuk dalam wilayah Kecamatan
Pakue; Desa Lawaki di Kecamatan Batu Putih.
Peserta seminar juga menyarankan kepada pemerintah daerah Kolaka segera membentuk
dan melengkapi Tim Pemekaran Wilayah Kolaka Utara. Tim yang dibentuk diharapkan dapat
menyertakan seluruh komponen masyarakat yang ada. Sehingga proses pemekaran dapat berjalan
baik dan benar tanpa adanya kesan dominasi kepentingan kelompok tertentu.
Unsur budaya dan sejarah perlu dikedepankan. Kehadiran unsur tersebut menjadi sangat
penting sebagai sebuah identitas kewilayahan. Jika tidak terekomendasi dengan baik, menjadikan
daerah tak berciri khas dan tidak memilki kebanggaan historis. Permasalahan yang timbul sebagai
akses dari pemekaran hendaknya dimusyawarahkan agar semua rangkaian proses pemekaran yang
sedang berjalan tidak menimbulkan konflik. Pemekaran wilayah bukanlah berarti ancaman bagi
masyarakat tetapi sebaliknya dapat membuka peluang baru bermanfaat dalam berbagai sektor
kehidupan masyarakat.
Bupati Mengirim Tim ke Kolaka Bagian Utara
Panitia Rencana Pemekaran yang dibentuk bupati sesuai SK 195/1999 tanggal 30
September 1999, merespon dan melakukan rapat persiapan. Aspirasi dari bawah untuk segera
memproses pemekaran semakin kuat tekanannya. Generasi muda asal Kolaka yang tergabung
dalam IMPPAK melalui seminar yang digelar di Kolaka dengan peserta para tokoh masyarakat,
salah satu rekomendasinya adalah menyepakati dan menyetujui rencana pemekaran.
Aspirasi dan tekanan dari berbagai pihak ditujukan kepada kabupaten induk, mendorong
bupati untuk merespon lebih cepat lagi rencana pemekaran. Bupati mengeluarkan surat tugas
bernomor 135/38 ditandatangani oleh Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty pada tanggal 28
Desember 1999.
Surat itu menugaskan 10 birokrat yang juga merupakan panitia rencana pemekaran
melakukan pendataan dan peninjauan lapangan di wilayah utara Kolaka. Mereka yang diberi
tugas, yakni; Ketua: Ir. H. Dudung Juhana; Wakil Ketua: dr. H. M. Ansar Sangka; Sekretaris: Drs.
Syarifuddin Thayeb; Anggota terdiri atas, Drs. H. Najamuddin, Ir. Abdul Rais, Harun Rahim,
BE., Drs. Patangnga, Drs. Sunaryo Suryadi, Ali Anshar Lagu.
Sesuai surat tugas itu, para anggota tim akan menyusun proposal pemekaran yang akan
menjadi bahan dukungan pada proses pembentukan Kabupaten Kolaka bagian Utara. Sebelum
menyusun proposal anggota tim turun melakukan peninjauan lapangan di wilayah kabupaten yang
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akan mekar guna mengumpulkan data dan informasi dari warga masyarakat yang menjadi
informan serta elemen-elemen masyarakat lainnya.
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BAB II
ASPIRASI PEMEKARAN SEMAKIN MENGUAT

Pembentukan Forum Pemekaran Digagas di Lapolu
Tim kerja pemekaran yang dibentuk bupati serta penugasan 10 birokrat untuk menyusun
proposal, tetap menjalankan tugas mencari data dan informasi menyangkut penyusunan proposal
rencana pemekaran kabupaten baru. Tetapi kinerja dari tim yang dibentuk oleh Bupati Kolaka
tersebut dinilai oleh masyarakat kurang maksimal hasil kerjanya.
Masyarakat yang sadar tentang percepatan pemekaran kemudian menggagas perlunya
membentuk sebuah wadah atau forum yang sekaligus memayungi berbagai macam aspirasi dan
keinginan yang menginginkan proses kehadiran kabupaten baru segera dapat diwujudkan.
Warga yang menyadari perlunya ada wadah atau forum melakukan inisiatif bertemu untuk
membicarakannya. Maka berkumpullah di rumah Hamzah, S.Ag di Lapolu Kecamatan Kodeoha
sekitar 20 Km arah utara Lasusua, pada tanggal 16 Oktober 2000.
Pilihan lokasi Lapolu di luar ibukota Kecamatan Lasusua, karena para elite birokrasi di
kecamatan tersebut, belum punya keberanian politik untuk menggagas pembentukan lembaga
formal dari masyarakat yang menjadi wadah melakukan percepatan perjuangan pemekaran
wilayah. Para penggagas forum pemekaran jauh hari melakukan komunikasi dengan para elite di
tingkat kecamatan pada wilayah Kolaka bagian Utara, tetapi responnya kurang maksimal.
Pertemuan perdana itu akhirnya dilaksanakan dan dihadiri enam orang, yakni H. Djafar
Harun pimpinan pertemuan dengan peserta lainnya, Hamzah, S.Ag., Drs. Unding Ence, Ambo
Sakka, S.Ag., Saifuddin, S.Ag serta Zulkarnain.
Rapat berlangsung mulai pukul 11.00 WITA dan berakhir pada pukul 13.00. Dalam
pertemuan itu disepakati untuk membentuk panitia persiapan pembentukan Forum Pemekaran
Kolaka Utara. Disepakati pula untuk menggelar rapat satu minggu kemudian guna membentuk
panitia pembentukan forum pemekaran.
Peserta rapat bubar, Djafar Harun di bonceng naik motor oleh Zulkarnain melanjutkan
perjalanan menuju ke Luwu Utara, guna mencari bahan kelengkapan administrasi. Bahan yang
dicari adalah surat dukungan dari anggota masyarakat rekomendasi dari bupati dan DPRD yang
memberi persetujuan, rekomendasi persetujuan gubernur dan DPRD Provinsi serta berkas
administrasi lain yang dibutuhkan.
Rapat kedua berlangsung di Lapolu di rumah Hamzah, S.Ag,. pada tanggal 22 Oktober
2000. Peserta juga ditempatkan di rumah H. Kaharuddin dan Lawiang karena peserta rapat cukup
banyak sekitar 100 orang, termasuk beberapa orang anggota DPRD Kolaka asal Kolaka bagian
Utara di antaranya, Muslihat Muzakkar, SH; Masrifuddin, Bc. Hk; Hasbi; Kades Lapolu Asrin,
SH; Baso Jais; Yusuf Arif; Mudatsir; Mustamrin.
Peserta rapat sepakat membentuk panitia persiapan pembentukan forum pemekaran
Kolaka Utara. Terpilih sebagai ketua Herman, SE dan sekretaris, Drs. Andi Misbahuddin. Selain
itu juga menetapkan jadwal rapat akbar forum pemekaran. Disepakati juga tempat pertemuan di
Gedung Pertemuan Kantor Lurah Lasusua, mengumpulkan dana serta menyebarkan undangan
kepada seluruh elemen masyarakat.
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Dukungan masyarakat terhadap rapat akbar itu termasuk cukup tinggi, bantuan dan
sumbangan berupa beras, air minum dan kebutuhan lain mengalir ke panitia. Panitia
mempersiapkan konsumsi berupa makanan dan minuman bagi peserta yang menggelar rapat
sampai selesai shalat Ashar.
Panitia yang sudah terbentuk bekerja secara maraton dengan mencetak undangan sebanyak
mungkin dengan harapan seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di dalam dan di luar wilayah
rencana pemekaran dapat hadir pada acara rapat akbar membentuk sebuah forum permanen
sekaligus menyusun struktur kepengurusan.
Deklarasi Forum Pembentukan Kabupaten
Pagi itu pada tanggal 20 November 2000, tokoh masyarakat yang berasal dari seluruh
pelosok wilayah Kolaka bagian Utara berbondong-bondong datang ke Gedung Pertemuan Kantor
Kelurahan Lasusua, memenuhi undangan dari panitia persiapan pembentukan forum pemekaran.
Dukungan masyarakat terhadap rapat akbar itu termasuk cukup tinggi, bantuan dan
sumbangan berupa beras, air minum dan kebutuhan lain mengalir ke panitia. Panitia
mempersiapkan konsumsi berupa makanan dan minuman bagi peserta yang menggelar rapat
sampai selesai shalat Ashar.
Gagasan pembentukan forum dari masyarakat hingga pendanaan juga lebih banyak dari
masyarakat. Sekretaris Panitia, Drs. Andi Misbahuddin termasuk cukup banyak memberi bantuan.
Dana pribadi dari alumni Ilmu Administrasi FISIP Unhas yang dipakai untuk menyukseskan
acara itu mencapai sekitar Rp. 8 Juta.
Jumlah mereka yang datang sekitar 500 orang. Kapasitas gedung yang terbatas sehingga
banyak undangan yang tidak dapat tempat duduk. Warga yang datang bukan hanya mereka yang
tinggal di wilayah yang akan mekar, tetapi malah ada yang datang dari Kolaka di antaranya: Suaib
Kasra, Syukri Madjied dan Mustari. Dari Kendari nampak hadir: Amran Wahab, Baso P, Idrus,
Ansar Sangka dan Najamuddin. Dari Makassar terlihat Ilham Labbase dan Nasrullah Arsyad. Dari
Luwu hadir, H. Aslan dan peserta dari daerah-daerah lainnya.
Pertemuan berlangsung secara formal. Acara dibuka oleh Bupati Kolaka yang diwakili
oleh Asisten I Bidang Ketataprajaan, Drs. Suaib Kasra. Hadir pula Ketua DPRD Kolaka diwakili
oleh Ketua Komisi A bidang Politik dan Pemerintahan, Syukri Madjied. Para camat, kepala desa
dan lurah dari wilayah yang rencananya akan mekar.
Kehadiran bupati dan ketua DPRD Kolaka memberi isyarat politik kalau kabupaten induk
memberi dukungan serius dan maksimal agar secepatnya berproses pemekaran wilayah baru di
ujung utara Kolaka.
Semangat warga yang datang pada acara deklarasi menunjukkan keinginan untuk mekar
semakin mengemuka dan butuh wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi secara
bersama agar percepatan proses dan terwujudnya kabupaten baru dapat segera direalisasikan.
Suasana rapat berjalan cukup hangat dan demokratis. Peserta rapat akbar bebas
mengemukakan pendapat dan sikap. Salah satu wacana yang mengemuka dalam forum itu adalah
tidak memberi kesempatan kepada kalangan birokrat masuk menjadi pengurus harian, tetapi
mereka para birokrat ditempatkan pada posisi penasehat.
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Peserta rapat juga tidak terlalu lama mendiskusikan soal nama forum yang akan
disepakati. Peserta rapat akhirnya setuju untuk memberi nama Forum Pembentukan Kabupaten
Kolaka Utara (FPKKU).
Kesepakatan nama FPKKU sekaligus menjadi momentum cukup strategis bagi perjuangan
pemekaran di masa akan datang. Wadah itu kelak yang lebih banyak secara teknis berperan
mempersiapkan segala kebutuhan administrasi hadirnya sebuah kabupaten yang baru.
Djafar Harun
Ketua Forum Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara
Pemilihan ketua dilakukan secara langsung, masing-masing kecamatan memiliki 10 suara
ditambah suara mahasiswa 10. Karena ada enam kecamatan masing-masing; Pakue, Batu Putih,
Ngapa, Kodeoha, Lasusua serta Ranteangin, maka jumlah keseluruhan suara adalah 60 ditambah
10 suara dari kalangan mahasiswa, sehingga jumlah keseluruhan suara mencapai 70 suara.
Beberapa orang masuk namanya menjadi calon ketua forum termasuk di antaranya: Djafar
Harun, Baso P, Ansar Sangka, Ilham Labbase dan Muslihat Mudzakkar.
Rapat akbar pembentukan forum juga melakukan pemilihan pengurus. Setelah melewati
diskusi dan pembicaraan panjang serta alot tetapi tetap demokratis, maka disepakatilah H. Djafar
Harun, S.Pd selaku ketua umum FPKKU serta Ir. Baso P, selaku sekretaris umum forum.
Tenggang waktu beberapa hari kemudian susunan kepengurusan FPKKU sudah rampung
kemudian digandakan dan disebarkan keseluruh pelosok wilayah yang bakal mekar serta
sitembuskan kepada pemerintah Kabupaten Kolaka serta pihak-pihak terkait lainnya.
Susunan pengurus FPKKU sesuai SK pengurus pusat No. 001/A/FPKKU/XI/2000
tertanggal 20 Nopember 2000. Terdiri atas, Pelindung: Bupati Kolaka dan Ketua DPRD Kolaka.
Penasehat: Syukri Madjied; dr. H. Ansar Sangka; Drs. H. Suaib Kasra; Drs. H. Syarifuddin R;
Nasrullah Arsyad, SH. MH; Drs. H. Najamuddin Zakaria; Baso Malluru; H. Muh. Darwis Lagu;
M. Daming; Drs. H. Sirman Batri; Drs. Abu Bakar Lagu, BA; H. Abd Muin; Ir. Hakku Wahab;
Nirwan Mahmud, S.Ag, MBA serta camat se-Kolaka Utara.
Ketua Umum, H. M. Djafar Harun, S.Pd. Ketua I, Ilham Labbase, SE, M.Sc. Ketua II, Ir.
Dinamis Yunus. Ketua III, Hamzah, S. Ag. Ketua IV, Masrifuddin, Bc.HK. Ketua V, Drs. Syaiful
Amin. Sekretaris Umum, Ir. Baso P. Sekretaris I, Muslihat Mudzakkar, SH. Sekretaris II, Nur
Ihsan, SH. Sekretaris III, Syaifuddin, S.Ag. Sekretaris IV Hasbi Latif, S.Pd. Sekretaris V, Darwis
Junusi, BSc. Bendahara Umum, Haeruddin Pawelloi. Bendahara I, H. Haris. Bendahara II, Baso
Jais. Bendahara III, Aslan U serta dilengkapi dengan bidang-bidang yang turut memperlancar
kinerja forum.
Kehadiran FPKKU disambut gembira para pejuang pemekaran. Sebelum terbentuk forum,
perjuangan pemekaran dilakukan lewat organisasi, komunitas dan kelompok dalam jumlah yang
beragam. Forum yang terbentuk kemudian memayungi sekaligus mempersatukan semua
organisasi itu menyamakan persepsi, tekad, sikap dan prinsip agar secepatnya diproses
pemekaran.
Proses komunikasi politik antara warga dengan kabupaten induk lewat FPKKU berjalan
lancar. Syarat administrasi dari wilayah yang akan mekar dengan mudah dapat terpenuhi dan
disiapkan oleh forum. Aspirasi yang datang dari seluruh elemen masyarakat yang mendesak
percepataan proses pemekaran ditampung dan disalurkan sesuai aturan ke kabupaten induk.
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Djafar Harun yang diberi amanah menjadi ketua FPKKU, termasuk salah seorang putra
daerah dari wilayah Kolaka bagian Utara, beliau lahir di Lasusua pada tanggal 23 Nopember
1932. Kurun waktu yang panjang beliau meniti karir di militer pada kesatuan Angkatan Darat
(AD).
Beliau pernah memimpin operasi penumpasan DI/TII di wilayah Wajo dan Soppeng.
Mantan Kepala Penerangan Korem 143 Haluoleo 1971-1972. Mantan Kepala Sospol Kota
Kendari 1973-1974.
Diangkat menjadi kepala wilayah Kecamatan Pakue 1974-1982. Usai menjadi camat
ditarik ke Kolaka menjadi Kepala BP7. Memasuki masa pensiun di militer dengan pangkat
terakhir mayor, beliau memilih masuk politik praktis menjadi Ketua DPC PBB Kolaka pada
Tahun 1998.
Pemilu 1999 mengantar dirinya masuk menjadi anggota DPRD Kolaka periode 19992004. Ketika disepakati menjadi ketua FPKKU beliau masih berstatus anggota DPRD Kolaka.
Dinamika politik di dewan juga menjadi bagian dari upaya memperlancar aktifitas dari
forum yang dipimpin bersama dengan para aktifis pemekaran lainnya. Beliau meninggal dunia
Tahun 2003. Kemudian namaya diabadikan sebagai, nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kolaka Utara.
Sekretaris Umum, Ir. Baso P., lahir di Lasusua 10 Januari 1962, menyelesaikan studi di
Fakultas Tehnik UMI Makassar dan kini lebih banyak bergerak pada usaha konsultan. Organisasi
profesi yang ditekuni adalah Ketua Badan Sertifikasi INKINDO Sultra. Beliau adalah mantan
Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kelompok Masyarakat Desak Pemekaran
Sejak gubernur Sultra memberi respon dan membuka pintu pemekaran kabupaten di
wilayah Kolaka Utara, mendapat tanggapan luar biasa dari seluruh elemen masyarakat.
Dukungan akan hadirnya kabupaten baru terlihat dari pembentukan forum-forum
pemekaran hampir di semuua kecamatan dan desa. Forum tersebut, membantu dalam memenuhi
persyaratan administrasi guna diproses menjadi sebuah kabupaten yang baru.
Syarat administrasi itu termasuk, dukungan tertulis dari warga bahwa ide pemekaran itu
betul-betul muncul dari hati sanubari yang dalam bukan atas keinginan segelintir elite.
Kenyataan menunjukkan, masyarakat secara sadar memberi dukungan secara tertulis.
Surat dukungan terutama para tokoh masyarakat dapat diwujudkan dalam kurun waktu tidak
terlalu lama.
Ikatan Sarjana Kolaka Utara (ISKU) dengan Ketua dan Sekretaris Umum, Drs.
Syamsuddin Pasara dan Hamzah, S.Ag lewat surat No. 04/ISKU/VI/2001 tertanggal 18 Juni 2001
mengirim surat pernyataan sikap kepada Bupati dan DPRD Kolaka.
ISKU dalam suratnya menegaskan, Kolaka Utara mengalami banyak kemajuan terutama
kemandirian rakyat di bidang pembangunan rumah tinggal dan bangunan lain. Wilayah ini juga
didukung tanah pertanian yang subur terutama tanaman kakao, cengkeh, kopi dan kopra.
Potensi lain konsesi tambang nikel oleh PT INCO kurang lebih 20.000 Ha yang belum
terolah dan masih banyak lagi lokasi yang diduga mengandung tambang batu bara di Lametusa
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Kecamatan Ngapa. Bahkan ada indikasi di sekitar Desa Tondoumera ada sungai ± 100 meter
dalam tanah mengandung pasir dan batu-batu berisi serbuk emas.
Wilayah ini juga memiliki sekitar 1000 sarjana dengan beragam disiplin ilmu
pengetahuan, maka ISKU mengusulkan kepada Pemda Kabupaten Kolaka dan DPRD Kolaka
agar sepenuhnya memproses Kolaka Utara menjadi salah satu kabupaten.
Desakan percepatan pemekaran juga datang dari Pengurus Pusat Himpunan Pemuda
Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Utara (HIPPERMAKU) ditandatangani Ketua Umum, Ikbal
Boerham dan Wakil Sekretaris Jendral, Hamiruddin, tanggal 17 Juni 2001, Kolaka Utara
merupakan bagian integral Sultra memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang cukup besar.
Potensi SDA masih banyak yang belum digarap lebih maksimal. Aspek SDM yang
potensial menjadi modal pembangunan wilayah ke depan. Berdasarkan pada aspek tersebut, maka
HIPPERMAKU meminta DPRD Kolaka agar Kolaka Utara dapat dimekarkan secepatnya
menjadi satu kabupaten yang otonom.
Pernyataan sikap serupa juga datang dari Asosiasi Pengusaha dan Petani Kolaka Utara
(APPKU) dengan Ketua, Hamzah, S.Ag dan Sekretaris, Drs. Ambo Sakka. Surat pernyataan No.
005/APPKU/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 dikirimkan kepada Bupati Kolaka dan Ketua DPRD
Kolaka.
APPKU menyatakan bahwa volume hasil pertanian dan jual beli hasil pertanian yang
diperdagangkan antar pulau cukup tinggi yang dimasukkan di Dinas Pendapatan Kolaka setiap
tahun. Perkembangan dan peningkatan berbagai usaha perekonomian akan memberi konstribusi
terhadap otonomi daerah.
Peningkatan berbagai bidang usaha pada gilirannya dapat mempercepat kemandirian
Kolaka Utara menjadi daerah yang otonom. APPKU meminta secepatnya agar Kolaka Utara,
dibentuk menjadi kabupaten di Sultra. Surat desakan pernyataan dukungan masih cukup banyak
datang dari forum dan institusi lainnya yang dibentuk anggota masyarakat.
Dukungan Tertulis Pemekaran dari Masyarakat
Desakan dan surat dukungan juga datang dari masyarakat yang tinggal di desa-desa di
wilayah bagian utara Kolaka. Surat pernyataan dari masyarakat mewakili tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh wanita dan elemen lain di tengah masyarakat.
Surat dukungan di atas kertas hitam putih yang sudah ditandatangani dan dijempol oleh
elemen masyarakat memberi indikasi, kalau respon untuk hadirnya sebuah kabupaten baru datang
dari seluruh komponen masyarakat.
Sedikitnya 943 tokoh masyarakat yang menyebar pada 6 (enam) kecamatan mewakili
penduduk 99.652 jiwa, menyatakan dukungan percepatan pemekaran. Surat pernyataan dukungan
tersebut ditandatangani dengan mendapat persetujuan dari pemerintah desa setempat. Surat
dukungan tertulis ditandatangani pada kurun waktu 1 Juni 2001 dan 18 Juni 2001.
Surat pernyataan dukungan dari para tokoh masyarakat itu dikirimkan kepada pengurus
Forum Pemekaran Kolaka Utara. Semua tandatangan usulan pemekaran disatukan kemudian
secara kolektif FPKKU mengantar langsung ke Bupati Kolaka dan DPRD Kolaka serta pihak
yang berwenang.
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Hadirnya surat pernyataan dukungan itu semakin memperkuat daya tawar kepada
kabupaten induk untuk secepatnya melakukan proses administrasi pemekaran. Tandatangan itu
merupakan aspirasi murni yang bergejolak di tengah masyarakat. Realitas sosial dan politik
tersebut direspon secara cepat oleh kabupaten induk.
Respon mendukung pemekaran bukan hanya datang dari warga yang tinggal menetap di
wilayah Kolaka Utara. Tetapi dukungan itu juga datang dari orang Kolaka Utara yang tinggal di
luar, termasuk yang menetap di Kolaka, Kendari, Makassar, Jakarta dan kota-kota lain di
nusantara.
Dukungan dari warga yang tinggal di luar tersebut memberi isyarat, kalau kabupaten baru
akan segera diproses dan dihadirkan. Respon positif dari warga yang tinggal di dalam dan di luar
Kolaka Utara, menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten induk, DPRD
serta pemerintah provinsi dan DPRD untuk melakukan proses penggodokan dan melahirkan
rekomendasi untuk kabupaten baru.
FPKKU Gelar Rapat Akbar
Usai deklarasi FPKKU para pengurus gencar melakukan rapat akbar yang digelar di
beberapa tempat. Kegiatan itu sekaligus menjadi media untuk melakukan sosialisasi kehadiran
forum yang diharapkan mampu memfasilitasi dan menjembatani aspirasi yang datang dari
masyarakat.
FPKKU pernah menggelar pertemuan di Ngapa, Batu Putih, Katoi dan Totallang dengan
masyarakat yang hadir mencapai ratusan orang. Warga merespon dengan sangat positif hadirnya
forum. Mereka yang datang sangat membutuhkan informasi perkembangan wacana pemekaran
yang sudah gencar dibicarakan.
Saat melakukan pertemuan di kedua tempat tersebut juga dilakukan penggalan dana guna
membiayai langkah pergerakan. Narasumber setiap pertemuan di antaranya, H. Djafar Harun, Ir.
Baso P, Hamzah, S.Ag., Drs. Unding Ence, Ambo Sakka, S.Ag., Saifuddin, S.Ag serta
Zulkarnain.
Setiap pertemuan dilakukan penggalangan dana, menyerap aspirasi soal nama kabupaten
baru, ibukota kecamatan, sekaligus melakukan pendataan mengumpulkan informasi dan data
penunjang lain sebagai bahan dalam proses penyusunan proposal studi kelayakan rencana
pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.
Studi kelayakan itu menjadi salah satu syarat proses pemekaran kabupaten baru yang
berjalan di kabupaten induk, jika ada aspirasi yang datang langsung dari masyarakat selain dalam
bentuk dukungan aspirasi juga harus ada studi kelayakan.
Dana masyarakat yang terkumpul merupakan sumbangan sukarela guna membantu
percepatan proses pemekaran. Dana partisipasi masyarakat mencapai Rp. 28 juta, dana itu berasal
dari warga yang tinggal di Kecamatan Lasusua dan Pakue. Selain dana tersebut masih cukup
banyak dana dan sumbangan lainnya yang diberikan masyarakat secara tulus dan ikhlas. Ada juga
dana bantuan dari Pemprov Sultra sebesar Rp. 200 juta serta dana bantuan dari Pemerintah
Kolaka senilai Rp. 500 juta. Salah seorang donatur yang cukup banyak memberi sumbangan
materi adalah seorang pengusaha asal Lasusua-Pakue di Palopo, bernama H. Aslan.
Semua dana tersebut digunakan untuk memperlancar dan mempercepat proses
pembentukan kabupaten baru. Dana-dana masyarakat Kolaka Utara yang tinggal di Kendari
dikumpulkan oleh bendahara pembantu forum di tingkat provinsi bernama Drs. Idrus Husain.
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Pertemuan FPKKU di Totallang dengan agenda melakukan mobilitas pengumpulan dana.
Salah satu hasil pertemuan yang digelar di balai Desa Totallang, setiap Kepala Keluarga (KK)
pada wilayah Kolaka bagian Utara, akan ditarik sumbangan masing-masing Rp. 50.000,-. Tetapi
dalam perjalanan waktu selanjutnya, kesempatan pemungutan dana itu tidak berjalan secara
maksimal.
Pertemuan di Batu Putih membicarakan tarik menarik antara wilayah Utara dan Selatan
untuk penempatan ibukota kabupaten yakni, Lasusua atau Pakue. Pertemuan Ngapa, menyambut
kehadiran anggota DPRD RI, Anwar Adnan Saleh yang berniat untuk membantu proses
percepatan pemekaran kabupaten. Pertemuan Katoi, para anggota forum mengevaluasi
pengumpulan dana.
Anggota forum pemekaran, setiap kali melakukan perjalanan dari Utara ke Selatan, selalu
menyempatkan diri singgah di rumah Kepala Desa Totallang, Ahmad Sessu yang juga salah
seorang kades yang memberi dukungan dan sokongan agar pemekaran dapat lebih dipercepat.
FPKKU Susun Studi Kelayakan Kolaka Utara
FPKKU dengan kerja kolektif dari semua komponen yang ada dalam pengurus forum
penyusun proposal studi kelayakan mengacu pada PP No. 129/2000. Proposal sudah selesai
dibuat dan dikirim pada beberapa pihak pada tanggal 20 Juni 2001.
Proposal studi kelayakan pemekaran terdiri atas 40 halaman dengan empat bab
pembahasan ditambah lampiran susunan pengurus pembentukan forum pemekaran. Bab I
pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, ruang
lingkup, metode pendekatan serta sistematika pembahasan.
Bab II membicarakan kondisi umum Kolaka Utara dengan materi yang ditulis, kondisi
fisik dasar, geografis dan batas wilayah, topografi, tanah, tanaman perkebunan, perikanan dan
kehutanan.
Kondisi sosial demografi dengan menyajikan, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk,
pendidikan, kesehatan dan KB. Pendapatan regional menyajikan pertumbuhan PDRB, struktur
PDRB dan PDRB perkapita.
Bab III menyajikan, temuan studi dan pembahasan rencana kabupaten Kolaka Utara.
Sektor kependudukan memuat, jumlah dan kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk,
komposisi penduduk menurut umur dan rasio, serta ketenagakerjaan. Ekonomi keuangan daerah,
menyajikan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta keuangan daerah.
Politik dan Hankam rencana Kabupaten Kolaka Utara, aparatur pemerintah daerah Kolaka
Utara, sosial budaya, sejarah daerah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ketertiban
masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, partisipasi masyarakat
dalam bidang kesehatan, budaya dan adat istiadat daerah. Fisik dasar dan sumber daya alam,
calon ibukota Kabupaten Kolaka Utara.
Bab IV kesimpulan dan saran, dilengkapi sejumlah lampiran di antaranya; daftar nama dan
tokoh masyarakat Kolaka Utara, pernyataan sikap dari Ikatan Sarjana Kolaka Utara (ISKU),
pernyataan sikap Asosiasi Pengusaha dan Petani Kolaka Utara (APPKU), pernyataan sikap
Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Utara (HIPPERMAKU).
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Selain itu juga peta enam kecamatan yang akan masuk dalam rencana wilayah kabupaten
baru, juga peta 20 kecamatan di Kolaka serta rencana peta kabupaten baru Kolaka Utara.
Bupati Bentuk Tim Teknis Persiapan Pemekaran
Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat wilayah utara Kolaka untuk melakukan
pemekaran semakin menguat. Menyikapi aspirasi itu kabupaten induk mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Persiapan Pemekaran
Kabupaten Kolaka bagian Utara.
Surat Keputusan bernomor 911/Tahun 2001 itu ditandatangani oleh Bupati Kolaka , Drs.
H. Adel Berty pada tanggal 12 Oktober 2001. Sebagai Ketua Tim Teknis adalah: Drs. H. Natsir
sinta. Wakil Ketua I, Drs. Hidayatullah; Wakil Ketua II, Drs. Syarifuddin R; Sekretaris I, Drs.
Abd Wahid, MR; Sekretaris II, Drs. Khaerun; Bendahara, Budiono Sanggo, SE.
Ketua Bidang Ekonomi, Supriono Baso, SH dengan Sekretaris, Drs. Sunaryo Sudjadi.
Ketua Bidang Potensi Daerah, Ir. Dudung Juhana dan Sekretaris, Drs. Bakti Balusu, M.Si. Ketua
Bidang Sosial Budaya, H. T. Yusrin, SE. M.Si dengan Sekretaris, Ir Ismail Lawasa, M.Mi. ketua
Bidang Sosial Politik, Drs. H. Abdullah Rahman dengan Sekretaris, Drs. Ahmad. F. Ketua Bidang
Kependudukan dan Tata Ruang, Dra. Hj. Andi Maryam. M dengan Sekretaris, Zainuddin Umar,
BBA. Masing-masing bidang ada beberapa orang menjadi anggota. Tim Teknis ini didukung 14
tenaga sekretariat.
Tim teknis ini bertugas mempersiapkan bahan-bahan dan mengkoordinasikan segala
sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan pemekaran Kolaka bagian Utara. Mengadakan
rapat/pertemuan dalam hal teknis pengumpulan data wilayah yang akan dimekarkan.
Mengumpulkan data potensi wilayah sesuai kriteria yang disyaratkan dalam pemekaran
suatu daerah. Mengklarifikasikan data yang sudah dikumpulkan untuk bahan pembahasan tim.
Mengevaluasi data yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing bidang dalam tim.
Menelaah/mengkaji kelayakan tentang wilayah yang akan dimekarkan menjadi kabupaten.
Melakukan rapat kerja tim untuk menentukan kelayakan wilayah yang akan dimekarkan
menjadi kabupaten sekaligus membahas data potensi wilayah sesuai dengan kriteria pemekaran.
Hasil kerja tim dilaporkan kepada Bupati Kolaka dan selanjutnya menjadi bahan
pertimbangan Bupati untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi
Tenggara. Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2001.
Proposal Diketik di Gudang KSU Mitra Muda
Pengumpulan dan pengetikan data awal proposal studi kelayakan pemekaran Kabupaten
Kolaka Utara dari FPKKU dilakukan di gudang KSU Mitra Muda yang dikelola oleh Drs. Unding
Ence di Watunohu. Tempat tersebut dipilih karena lebih layak untuk melakukan penyusunan
proposal.
Rencana awal proposal data survey itu yang akan disusun di Batu Putih, tetapi ada
masukan dari anggota tim penyusun, maka proposal disepakati akan dikerjakan di Kolaka. Hal itu
dilakukan dengan alasan agar mudah mendapatkan data serta lebih dekat melakukan konsultasi
dengan pihak eksekutif dan legislatif, kabupaten induk.
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Tim penyusun antara lain, Djafar Harun, S.Pd., Hamzah, S.Ag., Drs. Unding Ence, Ambo
Sakka, S.Ag., Drs. Mashudi Ali, Ir. Mustamin, Ahruddin, Syaifuddin, S.Ag dan Ir.Mudatsir
menuju Kolaka menginap di Hotel Merpati. Karena kondisi tidak memungkinkan proposal
dikerjakan di hotel, akhirnya, beberapa anggota tim meminta sebaiknya dikerjakan di Watunohu.
Sampai di Watunohu, tim penyusun data awal sepakat memilih kantor Koperasi KSU
Mitra Muda yang dikelola Unding Ence. Semua anggota tim bekerjasama menyusun proposal itu,
ada yang membuat konsep, mengetik sehingga dalam tenggang waktu sekitar 2 hari penyusunan
proposal dengan segala kekurangannya selesai.
Para penyusun data awal itu menggunakan dana patungan untuk menghasilkan proposal
studi kelayakan. Dana mereka kumpulkan untuk dibelikan kertas, pita mesin ketik dan alat tulis
lainnya.
Setelah konsep awal selesai diketik, naskah itu dibawa oleh Djafar Harun ke Kolaka untuk
dipelajari. Beberapa hari kemudian, Djafar Harun kembali ke Kolaka dan selanjutnya melakukan
pertemuan di Balai Desa Totallang. Dari hasil pertemuan yang dihadiri sekitar 50 orang para
anggota FPKKU sepakat untuk kembali ke Kolaka membawa proposal pemekaran yang telah
direvisi.
Rombongan pengurus FPKKU berangkat ke Kolaka guna menyerahkan proposal
pemekaran ke bupati dan ketua DPRD. Anggota rombongan terdiri dari 10 orang setiba di Kolaka
langsung menuju ke kantor bupati Kolaka guna menyerahkan proposal itu. Di kantor bupati,
rombongan hanya diterima Sekda Kolaka, Drs. H. Natsir Sinta. Pada kesempatan itu, FPKKU
memberi amanah kepada Kepala Desa Totallang waktu itu Ahmad Sessu, menyerahkan kepada
Natsir Sinta. Di kantor DPRD, proposal diterima Ketua DPRD Kolaka, H. Djafar, BA dan
diserahkan oleh Ir. Alimuddin Tappu.
Proposal yang merekam data awal juga diserahkan kepada pengurus FPKKU yang ada di
Kolaka dan Kendari untuk disempurnakan. Penyempurnaan yang dilakukan adalah dari segi
penyusunan kalimat dan bahasa serta memutakhirkan data-data penunjang dalam proposal itu
termasuk potensi SDA dan SDM wilayah utara Kolaka.
FPKKU Mengusulkan Tiga Calon Ibukota Kabupaten
Proposal studi kelayakan mengeluarkan beberapa rekomendasi di antaranya, mengusulkan
kepada pemerintah agar Kolaka Utara dimekarkan/dibentuk menjadi satu kabupaten.
Penetapan wilayah administrasi dan daerah otonom rencana Kabupaten Kolaka Utara
dimungkinkan untuk direalisasikan sambil menunggu kebijakan yang mendukung antara lain,
penyampaian tanah untuk kompleks perkantoran, sarana dan prasarana lainnya minimal 20 Ha.
Pengembangan komoditas pertanian lahan kering yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
dengan mengembangkan pertanian sekunder berupa agribisnis dan agroindustri. Dengan
mempertimbangkan berbagai aspek dari hasil studi FPKKU diperoleh alternatif Ibukota
Kabupaten Kolaka Utara yakni, Desa Totallang di Kecamatan Lasusua, Olo-Oloho di Kecamatan
Pakue dan Tanah Merah di Kecamatan Batu Putih.
FPKKU menyerahkan kepada Tim Penilai Kelayakan Pemekaran dari kabupaten induk
dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menentukan ibukota kabupaten dengan
mempertimbangkan rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Sultra.
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Wilayah Kolaka Utara ditinjau dari potensi ekonominya dinilai mampu menjadi
kabupaten tersendiri. Hal itu terlihat dari PDRB perkapitanya sebesar Rp. 5.713.393,- lebih besar
dari PDRB Kabupaten Kolaka Rp. 4.432.270,-. Terlebih jika sudah dimekarkan, maka implikasi
terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia akan lebih optimal.
Pemekaran wilayah Kolaka Utara akan membawa pengaruh pada berbagai sektor baik
bagi wilayah pemekaran maupun wilayah kabupaten induk. Pengaruh itu antara lain, rentang
kendali akan semakin pendek sehingga memungkinkan pelaksanaan pembangunan lebih optimal.
Kabupaten Kolaka Utara nantinya akan bertambah daya tariknya bagi penduduk lain untuk
datang.
Migrasi umumnya cenderung usia produktif sehingga angka ketergantungan penduduk
akan semakin kecil dan dapat mengurangi beban ekonomi Kabupaten Kolaka Utara. Peningkatan
jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Utara membawa peluang baru bagi pengelolaan sumber
daya alam yang lebih optimal.
Pembinaan politik, pertahanan keamanan dan Kantibmas di Kabupaten Kolaka Utara akan
berjalan lebih efektif karena akan memiliki sendiri perangkat pendukung seperti DPRD, Kejari,
Pengadilan Negeri, Kodim dan Polres. Pembentukan DPRD Kabupaten akan memberi peluang
lebih besar untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat.
Proposal studi kelayakan ditandatangani Ketua FPKKU, H. M. Djafar Harun, S.Pd dan
Sekretaris FPKKU, Ir. Baso P pada tanggal 20 Juni 2001. Proposal dengan surat pengantar
No.004/FPKKU/VI/2001 dikirimkan secara bersamaan kepada Ketua DPR RI di Jakarta, Menteri
Dalam Negeri dan Otoda di Jakarta, Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari, ketua DPRD
Provinsi Sultra, Bupati Kolaka serta Ketua DPRD Kolaka.
Ada tiga alasan dari FPKKU yang menjadi faktor pendukung pemekaran yakni, jumlah
penduduk tahun 2000 sesuai laporan pertanggungjawaban Bupatin Kolaka tahun 2001 sebesar
99.652 jiwa, jumlah kelurahan/desa sebanyak 78, luas wilayah 3.391,62 Km2 serta potensi sumber
daya manusia dan sumber daya alam yang dapat menunjang terbentuknya Kolaka bagian Utara
menjadi satu kabupaten di Sultra.
DPRD Bentuk Tim Analisa dan Pendapat Masyarakat
Lembaga legislatif Kolaka merespon positif dan termasuk cukup cepat untuk keluarnya
surat rekomendasi memberi persetujuan wilayah itu menjadi mekar. Aspirasi masyarakat yang
masuk di dewan melalui proposal FPKKU tertanggal 4 Juli 2001 menjadi salah satu
pertimbangan.
Aspirasi pemekaran dari masyarakat direspon positif di dewan, pimpinan dewan
membentuk tim untuk melakukan analisa dan pendapat masyarakat akan aspirasi pemekaran yang
terus menguat di tengah masyarakat.
Tim dibentuk DPRD Kolaka tendiri atas, Ketua Tim: Syukri Madjied; Wakil Ketua:
Abbas Landau; Anggota: H. Djafar Harun, Muslihat Mudzakkir, Syamsuddin Salihi, Hasbi, H.
Muh. Darwis Lagu serta ada juga dari pihak eksekutif yakni Asisten I Sekda Kolaka, Drs.
Hidayatullah serta beberapa unit kerja lainnya.
Tim analisa ini turun ke lapangan guna menyerap dan malakukan klarifikasi atas aspirasi
ingin mekar. Rombongan tim sempat bertemu dengan anggota masyarakat di Tolala, Majapahit,
Lasusua dan Lambai. Selama dalam penelusuran di tengah masyarakat anggota menanyakan, apa
betul ide itu murni dari aspirasi murni masyarakat.
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Jawaban dari masyarakat yang didatangi tim analisa menunjukkan, aspirasi untuk mekar
kabupaten baru betul-betul berasal dari hati nurani masyarakat yang tinggal di wilayah itu.
Laporan hasil kunjungan tim aspirasi menjadi salah satu pertimbangan pimpinan dewan
untuk membentuk panitia khusus (Pansus) pemekaran dengan tugas utama mengakomodasi
aspirasi yang datang dari masyarakat, sekaligus mempersiapkan bahan-bahan administrasi dalam
rapat-rapat dengan pihak eksekutif.
DPRD Kolaka Menyetujui Pemekaran
Panitia khusus (pansus) pemekaran Kolaka Utara akhirnya terbentuk dengan Ketua Syukri
Madjied yang kala itu adalah Ketua Komisi A DPRD Kolaka. Anggota Pansus tersebut antara
lain: Abbas Landau, Syamsuddin Salihi, Hasbi, Darwis, Nurung serta salah seorang anggota
DPRD dari fraksi PDI.
Sejak pansus terbentuk beberapa kali menerima aspirasi yang datang dari masyarakat yang
peduli pemekaran. Aspirasi itu ada yang datang dari kelompok dan elemen yang tinggal di Kolaka
atau wilayah yang kelak bakal masuk wilayah Kolaka Utara.
Semua aspirasi yang datang ditampung dan diterima oleh anggota pansus. Selain
menerima anggota masyarakat yang datang menyerahkan aspirasi, anggota pansus juga
melakukan kunjungan ke daerah yang kelak bakal menjadi kabupaten baru. Pansus juga
menggelar rapat kerja dengan instansi terkait guna mendapatkan gambaran secara rinci dan
mendetail tentang wilayah yang bakal masuk kabupaten baru.
Terkait potensi sumber daya alam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan
dan sumber daya manusia, maka dewan memanggil instansi terkait dari kabupaten induk.
Data dan informasi yang didapatkan selama rapat kerja kemudian oleh anggota tim pansus
dilakukan pembahasan lebih mendalam. Hasil kerja pansus menjadi bahan untuk fraksi memasuki
rapat pleno guna mendengarkan pemandangan akhir fraksi terhadap rencana pemekaran wilayah
Kolaka bagian Utara.
Rapat-rapat di dewan digelar sesuai dengan aturan yang ada, ada rapat panitia
musyawarah, pembentukan panitia khusus (pansus), rapat kerja dengan instansi terkait,
melakukan kunjungan kerja, kemudian rapat pleno dewan untuk mengambil sebuah keputusan
setelah mendengarkan pemandangan akhir dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kolaka.
Rapat pleno guna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang rencana pemekaran
Kolaka bagian Utara di gelar 14 Agustus 2001 dan berlangsung cukup lancar dan aman, masingmasing juru bicara fraksi membawakan pendapat akhirnya.
Semua fraksi yang ada di dewan setuju untuk memekarkan wilayah Kolaka bagian Utara .
kesepakatan fraksi tersebut menjadi dasar bagi Ketua DPRD Kolaka, H. Muh. Djafar, BA untuk
mengeluarkan SK Persetujuan Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara No. 40/DPRD/2001. Surat
rekomendasi itu dikirim ke pemerintah provinsi untuk dilakukan proses penggodokan ke jenjang
yang lebih tinggi.
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BAB III
BERPROSES DI KABUPATEN INDUK DAN
PEMPROV

Kelompok Spontanitas Menekan Bupati Kolaka
Studi kelayakan yang disusun oleh FPKKU telah dikirim ke pemerintah Kabupaten
Kolaka. Syarat administrasi yang harus dipenuhi sesuai PP UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 Tahun 2000, terus diupayakan
untuk dipenuhi.
Proses kelengkapan data penyusunan proposal pembentukan Kabupaten Kolaka Utara
yang telah disusun oleh tim yang dibentuk bupati masih dalam tahap perampungan naskah.
Sisi lain masyarakat asal Kolaka bagian Utara sudah tidak sabar ingin melihat kenyataan
agar kabupaten baru dapat terwujud. Mereka yang peduli dengan kondisi belum ada kepastian
kapan surat rekomendasi persetujuan pemekaran diberikan kabupaten induk.
Hasanuddin Usman salah seorang warga asal Kolaka Utara yang tinggal di Kolaka
membuka warung kopi di Jalan Konggoasa, ditempatnya banyak berkumpul orang dari berbagai
penjuru untuk singgah makan dan minum.
Siang hari pada tanggal 7 Juli 2002, secara spontan warga yang ingin secepatnya
pemekaran terealisasi bertemu minum kopi di warung Jl. Konggoasa, Rusda Mahmud berdiskusi
panjang dengan Hasanuddin, soal surat rekomendasi pemekaran dari Bupati Kolaka yang lambat
turun.
Waktu berjalan, tiba-tiba datang Hamzah dari Lasusua, maka bertambah lagi peserta
diskusi menjadi tiga orang. Selanjutnya dalam kurun waktu tidak terlalu lama datang satu persatu,
Mustari Langga, Nur Ikhsan, Tasman, Dewangga, Kaharuddin, Alam dan Agus.
Mereka mendiskusikan rencana menghadap ke Bupati Kolaka mempercepat surat
rekomendasi pemekaran yang belum juga dikeluarkan. Hasil diskusi, para peserta yang hadir
menyatakan kesediaan untuk secara bersama-sama menghadap ke Bupati Kolaka.
Didiskusikan pula upaya yang dilakukan forum pemekaran yang sudah maksimal tetapi
belum membuahkan hasil, malah para pejuang dari FPKKU sudah mulai lelah melakukan upaya
serta tahapan proses pemekaran, tetapi surat rekomendasi persetujuan di kantor bupati belum juga
turun.
Bahkan di kalangan pengurus FPKKU mulai timbul kesan bahwa Pemda Kolaka hanya
memberikan atau menjanjikan harapan-harapan yang tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat.
Malah di kalangan kelompok muda spontanitas itu, menilai bahwa Pemda Kolaka tidak
berkeinginan untuk memekarkan wilayah Kolaka bagian Utara menjadi kabupaten tersendiri yang
otonom. Dalam diskusi itu mereka juga menilai, bahwa banyak putra daerah yang masuk dalam
lingkaran elite birokrasi di kabupaten induk, terkesan kurang memberi respon terhadap proses
percepatan pemekaran.
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Diskusi kelompok muda spontanitas dari Kolaka Utara itu semakin alot dan memanas.
Hasil diskusi disepakati membantu FPKKU mendesak pemerintah Kabupaten Kolaka
mengeluarkan surat pernyataan dukungan Kolaka bagian Utara menjadi sebuah kabupaten.
Hasil pertemuan juga memberi batas waktu kepada pemerintah Kabupaten Kolaka
mengeluarkan surat dukungan. Forum agak sulit berjalan kalau tidak mendapat dukungan dana.
Selesai pertemuan dilanjutkan ke Kendari untuk meminta sumbangan kepada warga Kolaka Utara
yang tinggal di Kendari.
Anggota forum itu mendatangi, Ir. Dinamis Yunus, Rizal, Frengki dan sejumlah
dermawan di Kendari. Selama di Kendari anggota forum sempat memperoleh sejumlah dana yang
kelak dijadikan biaya untuk melakukan gerakan guna mendesak pemerintah Kabupaten Kolaka
untuk secapatnya mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pemekaran.
Pada tanggal 8 Juli 2002, anggota dari kelompok muda spontanitas dipimpin Rusda
Mahmud datang di Kantor Bupati Kolaka, mempertanyakan surat rekomendasi persetujuan
pemekaran yang belum dikeluarkan Bupati Kolaka. Selain itu, juga melakukan klarifikasi surat
rekomendasi yang belum diturunkan.
Ketika anggota forum itu datang, Bupati Kolaka Adel Berty sedang berada di Jakarta.
Mereka hanya dapat menemui Asisten III bidang Administrasi Umum, MT. Yusrin, SE.
Di ruangan asisten III rombongan langsung melakukan dialog mengenai surat
rekomendasi persetujuan pemekaran yang belum turun. Suasana sempat tegang karena pendukung
pemekaran sudah cukup lama menunggu tetapi belum juga ada realisasi.
Setelah beberapa saat dialog berlangsung, anggota dari kelompok muda spontanitas
memberi tenggang waktu kepada pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, sampai tanggal 15 juli
2002 jam 12.00, surat persetujuan rekomendasi juga belum turun maka, kelompok muda
spontanitas akan melakukan mobilisasi massa besar-besaran ke kantor bupati guna meminta agar
surat rekomendasi segera diturunkan. HT Yusrin pada kesempatan itu memberi jaminan akan
mempertaruhkan jabatan, agar surat rekomendasi pemekaran segera turun dari bupati.
Setelah dicapai kesepakatan anggota kelompok muda spontanitas meninggalkan ruangan
dan kantor bupati, sambil menunggu batas waktu yang ditetapkan itu. Guna mempersiapkan
mobilisasi massa, maka Rusda Mahmud dan Hamzah hari itu juga kembali ke Kolaka bagian
Utara mempersiapkan massa yang akan datang ke kantor bupati.
Lambannya proses pertahapan pemekaran di kabupaten induk Kolaka, disebabkan adanya
tarik menarik kepentingan politik Pilkada Gubernur Sultra 2003. Kala itu Adel Berty selaku
Ketua Partai Golkar Kabupaten Kolaka berminat ingin bertarung menjadi calon gubernur.
Sementara rival politiknya, anggota DPR RI asal Sultra, Drs. H. Anwar Adnan Saleh, juga
berminat maju jadi calon dan malah sudah hadir di tengah masyarakat Kolaka Utara dan bersiap
untuk membantu percepatan proses pemekaran.
Soal pemekaran Kolaka Utara itu, kemudian ditarik masuk dalam pusaran politik praktis
dua tokoh Sultra yang sama-sama berminat ikut bertarung dalam Pilkada Gubernur Sultra 2003.
Rusda dan Hamzah Memobilisasi Massa
Rusda Mahmud rencananya melakukan kordinasi dan memobilisasi massa dari Lasusua
dan Ranteangin. Saat Rusda turun di kedua wilayah itu, respon masyarakat cukup besar. Mereka
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langsung menyatakan siap ikut, ada menyumbang beras, mie instan dan ikan kering yang akan
digunakan sebagai persiapan mendirikan dapur umum di halaman kantor bupati Kolaka.
Hamzah tiba di Kodeoha dan Batu Putih, dibantu Mardang dan Hasbi Latif. Mereka
langsung turun ke tengah masyarakat, mengabarkan kalau ada rencana mobilisasi massa ke kantor
bupati Kolaka tanggal 15 Juli 2002, guna meminta bupati agar secepatnya mengeluarkan surat
rekomendasi persetujuan. ajakan itu diterima dengan positif masyarakat dan menyatakan siap
berangkat ke kantor bupati Kolaka.
Ketika tiba batas waktu, surat rekomendasi persetujuan akhirnya turun juga. Kabag
Pemerintahan Kolaka, Drs. Abd. Wahid datang menyerahkan kepada Asisten III dan selanjutnya
Asisten III memperlihatkan kepada para anggota kelompok muda spontanitas. Massa yang sudah
siap bergerak dengan perangkat dapur umum yang dimobilisasi Rusda Mahmud dan Hamzah
tidak jadi diberangkatkan.
Surat rekomendasi pemekaran itu diantar ke kantor gubernur Provinsi Sultra oleh Kabag
Pemerintahan Umum dan Otoda Kabupaten Kolaka, Drs. Abd. Wahid MR ditemani para anggota
dari kelompok muda spontanitas dan rombongan diterima Drs. Tahir salah seorang staf di Biro
Pemerintahan Kantor Gubernur Sultra.
Pejuang pemekaran sudah mulai diliputi kejenuhan menanti keluarnya surat usulan
pemekaran kabupaten. Butuh waktu satu tahun 12 hari untuk keluarnya surat usulan dari
kabupaten induk. FPKKU mengirim surat usulan dan studi kelayakan pada tanggal 20 Juni 2001.
Usulan Bupati Kolaka ke Gubernur Sultra untuk pemekaran, baru dikeluarkan pada 12 Juli 2002.
Waktu setahun lebih menanti turunnya surat usulan itu membuat para tokoh pejuang
pemekaran FPKKU mengalami kejenuhan. Kabupaten induk butuh waktu selama itu, guna
melakukan kordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Pemekaran kabupaten di Sultra termasuk peristiwa politik yang baru, sehingga waktu juga
banyak dibutuhkan untuk melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat. Acuan pada PP No. 129
tahun 2000, memerlukan data terbaru untuk memasukkan daftar isian yang harus dipenuhi.
Setelah surat rekomendasi kesediaan untuk pembagian wilayah keluar dari Bupati Kolaka,
maka kelompok muda spontanitas ini mengantar langsung rekomendasi itu ke Kendari. Para tokoh
muda yang turut mengantar ke Gubernur Sultra di antaranya, Rusda Mahmud, Hasanuddin dan
Hamzah.
Beberapa hari kemudian rombongan para tokoh pemekaran yang tinggal di Kendari
bersama dari tokoh muda kelompok spontanitas setelah shalat subuh mendatangi rumah jabatan
Gubernur Sultra La Ode Kaimoeddin.
Surat rekomendasi itu diantar oleh orang asal Kolaka Utara yang tinggal di Kendari di
antaranya; Drs. Misbahuddin, Ir. Dinamis Yunus, dr. H. Ansar Sangka, MM., drg. Sutan Harahap
dan masih banyak lagi yang lain termasuk Ketua FPKKU Djafar Harun yang datang membawa
masyarakat dari Kolaka bagian Utara.
Rombongan masyarakat Kolaka Utara yang akan mengantar surat rekomendasi itu
meninggalkan Lasusua menjelang malam, ketika kendaraan tiba di sekitar Tamburasi, tiba-tiba
salah satu ban mobil terlempar di tengah malam yang gelap gulita.
Setelah beberapa saat dicari ditemukan dan dipasang untuk melanjutkan perjalanan.
Mereka yang ikut dalam mobil itu di antaranya, H. M. Djafar Harun, S.Pd; Abd Kahar;
http://kolutkab.go.id

Alimuddin; Drs. Muh. Yunus; Ambo Sakka; Unding Ence; Yusuf Arif. Gubernur La Ode
Kaimoeddin menyambut baik kedatangan rombongan dari masyarakat yang tinggal di Kolaka
bagian Utara. La Ode Kaimoeddin pada kesempatan itu mengatakan, kenapa baru datang sekarang
padahal sudah cukup lama saya menunggu aspirasi ini untuk diproses lebih lanjut.
Data Tidak Lengkap, Proposal Pemekaran Lambat Selesai
Proses penyusunan proposal pada kabupaten induk berjalan relatif agak lama. Hal
demikian disebabkan data-data penunjang dalam penulisan yang kurang lengkap sehingga harus
bolak balik dari Kolaka ke wilayah bagian Utara yang akan dimekarkan.
Sejak tim teknis pemekaran dibentuk oleh bupati dengan Ketua Natsir Sinta, maka tim
tersebut secara kontinyu melakukan kordinasi dengan semua pihak yang terkait. Tim melakukan
perjalanan ke wilayah yang akan mekar Lasusua, Lambai, Ranteangin, Awo, Katoi, Batu Putih,
Kodeoha dan Pakue. Selama dalam perjalanan anggota tim mencari data sesuai dengan PP No.
129/2000.
Data tentang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan aspek kehidupan lain yang sering
kurang lengkap, sehingga anggota tim harus bolak balik ke daerah-daerah yang dimekarkan.
Selain itu anggota tim juga melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara di Kendari. Guna mendapatkan informasi dan data terbaru untuk melakukan percepatan
pemekaran.
Selama dalam kerja tim, pemerintah kabupaten mengalokasikan dana sesuai APBD. Dana
operasiaonal tersebut menurut Natsir Sinta diberikan kepada anggota tim sesuai dengan
kebutuhan.
Kebutuhan itu di antaranya, biaya perjalanan menuju ke wilayah yang akan mekar,
melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya di Jakarta. Dana itu juga
digunakan untuk melakukan penggandaan foto copy proposal serta kebutuhan lain dari tim. Data
yang kurang lengkap itu menjadikan proses percepatan pemekaran terkesan agak sulit dalam
hitungan waktu cepat dapat terealisasi.
Sesuai dengan PP No. 129/2000, pemekaran pada suatu wilayah harus ada wadah resmi
yang dibentuk dari masyarakat itu sendiri guna melakukan percepatan pemekaran. Khusus untuk
Kolaka Utara, wadah pemekaran dari masyarakat belum tebentuk sehingga menjadi alasan proses
pemekaran agak lambat terwujud.
Wadah masyarakat itu akan lebih mempercepat pengurusan di pemerintah pusat.
Kenyataan demikian sehingga para tokoh pemekaran diharapkan untuk segera membentuk wadah
perjuangan agar tahapan pemekaran dapat lebih cepat menjadi kenyataan.
Faktor data yang tidak lengkap dan harus disempurnakan menjadi penyebab tahapan
pemekaran kadang tidak berjalan sesuai dengan harapan banyak orang. Kenyataan itu pula
sehingga Drs. H. Natsir Sinta menepis kesan, kalau pemerintah kabupaten induk tidak serius
mendukung dan memproses pemekaran.
Dana pemekaran dari kabupaten induk tidak selamanya harus menjadi tumpuan utama,
tetapi dana masyarakat juga harus menjadi perhatian lebih utama lagi. Dana APBD untuk
pemekaran tidak lagi dapat berharap banyak dari APBD kabupaten induk, tetapi harus datang dari
kalangan masyarakat yang mau mekar.
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Anggaran APBD untuk persiapan pemekaran Kolaka Utara teralokasi, tetapi jumlahnya
tidak dicantumkan berapa nilai-nilainya. Sebab dana itu baru cair lagi kalau ada kegiatan yang
akan dilaksanakan para anggota tim.
Lambatnya pemekaran tercapai juga karena keterbatasan dana operasional. Pemekaran di
daerah lain, hampir semuanya memiliki dana besar, malah didukung oleh penyandang dana yang
kuat. Faktor itu pula sehingga tahapan pemekaran Kolaka Utara juga mengalami hambatan yang
sering mengganggu tahapan yang akan segera dicapai.
Merampungkan data pada pembuatan proposal pemekaran, butuh waktu dan tidak dapat
secara langsung dapat disaksikan, tetapi dapat diukur dari proses pentahapan pemekaran yang
berjalan secara normal.
Kabupaten Induk Membuat Proposal Pemekaran
Aspirasi dari segala penjuru yang hampir setiap saat datang ke bupati mempertanyakan
realisasi dari keinginan melakukan pemekaran. Akhirnya Bupati Kolaka melalui surat tertanggal
12 Juli 2002 dengan nomor 135/1181, mengeluarkan Surat Rekomendasi dan proposal
pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.
Proposal yang disusun tim kerja pemekaran setebal 76 halaman itu ditandatangani oleh
Bupati Kolaka, Drs. H. Adel Berty. Proposal tersebut berisi informasi dan kondisi obyektif
Kabupaten Kolaka sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Kolaka Utara yang akan menjadi
definitif.
Proposal dimaksudkan mengupayakan terbentuknya daerah, otonom baru di Kabupaten
Kolaka, yaitu Kolaka bagian Utara untuk menjadi Kabupaten Kolaka Utara yang otonom.
Tujuan pemekaran, mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang merupakan
inti dari pelaksanaan pemerintah. Memberdayakan segenap potensi yang ada di Kolaka Utara
dengan penuh rasa keadilan dan kearifan untuk meningkatkan hajat hidup, sehingga wilayah
Kolaka Utara dalam menyongsong masa depan lebih berkeadilan dan berkemakmuran dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Proposal dibagi atas XI bab. Bab I, Pendahuluan. Bab II, Kondisi Wilayah dan Keadaan
Penduduk. Bab III, Kemampuan Ekonomi Kabupaten Kolaka. Bab IV, Gambaran Potensi Daerah
Kabupaten Kolaka (Kabupaten Induk) dan Kolaka Utara (Kabupaten Pemekaran). Bab V,
Gambaran Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Masyarakat Kolaka dan Kolaka Utara.
Bab VI, Kesadaran Berpolitik Masyarakat Ditinjau dari Keikutsertaan pada Pemilu 1999.
Bab VII, Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah. Bab VIII, Prospek Kabupaten Kolaka
(Kabupaten Induk) dan Kolaka Utara (Kabupaten Pemekaran). Bab IX, Penataan Wilayah
Kabupaten Kolaka Setelah Pemekaran. Bab X, Rencana Penataan Kolaka Utara Setelah
Pemekaran. Bab XI, Penutup berupa kesimpulan dan saran.
Pada lampiran dicantumkan data indikator kabupaten luas wilayah, jumlah penduduk dan
kewilayahan, kemampuan ekonomi Kabupaten Kolaka. Data per sub indikator calon Kabupaten
Kolaka Utara dan kabupaten induk.
Kesimpulan dari proposal itu menyatakan bahwa wilayah Kolaka Utara dengan luas
3.391,67 Km2 terdiri 6 kecamatan dan 73 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun
2001 sebanyak 90.000 jiwa, sesuai data BPS Kolaka pada tahap awal dipandang memenuhi syarat
untuk dikembangkan menjadi kabupaten sendiri.
http://kolutkab.go.id

Topografi yang berbukit-bukit dan dataran tinggi di sebelah utara dan sebelah timur
terdapat hutan tropis yang masih banyak menyimpan kekayaan alam, yaitu hutan dan
pertambangan yang perlu dikelola dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
Bersambungnya jalur darat trans Sulawesi, maka wilayah Kolaka Utara memiliki prospek
menjanjikan dalam percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara.
Disarankan pada kabupaten yang akan mekar, melakukan pemantapan persiapan baik di
lokasi, di tingkat kabupaten, provinsi dan ke pusat, khususnya berupa kesediaan/kesanggupan
dalam penyediaan sarana dan prasarana awal.
Empat Pilar Menata Kolaka Utara
Bab X dari proposal itu juga sudah dirancang penataan kabupaten Kolaka Utara setelah
dilakukan pemekaran. Rencana pembangunan kota baru yang akan terbentuk setelah pemekaran,
diupayakan bertumpu pada empat pilar utama. Keempat pilar tersebut, yakni pemerataan,
keadilan, persaudaraan dan persatuan.
Jika ditopang SDM berkualitas serta daya dukung dana memadai dan dikelola dengan
baik, maka kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat. Pemerataan yang harus dihadirkan,
perhubungan darat. Sarana jalan menghubungkan antara desa dan ibukota kecamatan perlu
ditingkatkan dan kondisinya masih jalan tanah. Perbaikan sarana itu harus menjadi skala prioritas.
Pemerataan sektor perhubungan laut harus lebih ditingkatkan termasuk membenahi sarana
dan prasarana penunjang yang selama ini digunakan rakyat secara tradisional.
Pemerataan sarana telekomunikasi juga harus menjadi prioritas. Karena belum ada satu
kecamatan/desa yang terhubungkan dengan saluran telepon. Sarana itu menjanjikan prospek
mengingat jumlah penduduk dan aktifitas masyarakatnya. Sektor pendidikan juga harus ada
pemerataan. Semua jenjang pendidikan harus ada dan masyarakat terbuka kesempatan menjalani
semua jenjang pendidikan tersebut.
Pemerataan kesehatan, fisik lemah akan mengurangi aktivitas karena itu kesehatan
masyarakat menjadi tumpuan bagi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh. Tersedianya
fasilitas kesehatan yang memadai menjadi skala prioritas. Kehadiran rumah sakit dan dokter
spesialis juga menjadi kebutuhan utama. Pemerataan ekonomi juga harus menjadi prioritas
sumber daya yang dimiliki harus dikelola secara optimal agar masyarakat merasakan secara
merata pula.
Pilar keadilan bertumpu pada diupayakan agar gairah, etos kerja dan keadilan bagi seluruh
masyarakat. Upaya yang harus dilakukan adalah, perluasan kesempatan kerja dan berusaha,
pemerataan hasil pembangunan serta persamaan hak di mata hukum.
Pilar persaudaraan menyangkut latar belakang masyarakat yang heterogen terdiri atas suku
Bugis Makassar, Luwu, Tolaki, Mekongga, Jawa, Lombok dan suku yang lain. Semua komunitas
tersebut melakukan interaksi secara harmonis. Beragam agama juga tidak sampai membuat
perpecahan. Mereka saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan hari besar
agama.
Pilar persatuan, seluruh elemen dalam masyarakat memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa. Hal itu tergambar dari keamanan yang cukup kondusif. Masalah yang terjadi di tengah
masyarakat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
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Keempat pilar itu harus hadir ketika kabupaten baru resmi berdiri. Nilai-nilai tersebut akan
lebih memperkuat dinamika perkembangan dan pertumbuhan kabupaten baru di masa-masa akan
datang.
Membagi Dua Kawasan Pengembangan
Proposal yang dibuat Pemkab Kolaka dikirim ke DPRD Kolaka dan Gubernur Sultra serta
DPRD Sultra, juga mengemukakan rencana pengembangan kawasan di wilayah utara yang
sedang diproses untuk menjadi sebuah kabupaten baru.
Rencana tata ruang dibagi menjadi dua Satuan Kawasan Pembangunan (SKP). Kawasan
Kolaka Utara I berpusat di Kota Olo-Oloho dengan jangkauan pengembangan di Kecamatan
Ngapa dan Kecamatan Batu Putih. SKP selain berfungsi sebagai pusat perekonomian juga
berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.
Pusat pertumbuhan itu pada sektor perhubungan darat dan laut, pertanian (perkebunan,
perikanan, kehutanan, peternakan), keuangan dan perbankan, pertambangan dan galian,
pendidikan dan latihan, perdagangan dan jasa, industri dan kerajinan rakyat, kesehatan,
pertahanan serta sosial budaya dan pariwisata.
SKP Kolaka Utara II dengan jangkauan pengembangan di Kecamatan Ranteangin dan
Kecamatan Kodeoha yang berpusat di Kota Lasusua sebagai pusat pemerintahan. SKP ini menjadi
pusat pelayanan kabupaten, keamanan, perhubungan darat dan laut, perhubungan udara perintis,
kesehatan, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan perbankan, pertanian, pertambangan dan
galian, perdagangan dan jasa, industri kerajinan rakyat, sosial budaya dan pariwisata.
Proposal itu juga sudah direncanakan tata ruang ibukota kabupaten. Rencananya tata
ruang itu dibagi dalam tiga kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan perkantoran
pemerintah dan swasta, permukiman dan terminal angkutan darat dengan luas sekitar 400 Ha di
Desa Ponggiha dan sebagian Kelurahan Lasusua.
Kawasan Kota Lama (Kelurahan Lasusua, Desa Tojabi, Desa Rantelimbong, Desa
Watuliu, Desa Pitulua) sebagai pusat ibukota kabupaten dan menjadi pusat kegiatan untuk
pemukiman, kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa.
Kawasan penunjang di Desa Totallang dengan jarak sekitar 5 Km dari Lasusua berfungsi
sebagai pelabuhan laut dimana 3 Km dari Desa itu terdapat pelabuhan alam Labuan Dala serta
keamanan rencana penempatan satu kompi Brimob, pariwisata dan sebagainya.
DPRD Provinsi Sultra Langsung Proses
Selesai urusan administrasi di kantor gubernur Sultra dengan keluarnya surat persetujuan
gubernur, maka tahapan proses administrasi selanjutnya berpindah ke DPRD Provinsi. Surat
rekomendasi dari pemerintah provinsi untuk dapat dikirim ke pemerintah pusat melalui Mendagri,
harus ada surat rekomendasi persetujuan dari DPRD Provinsi Sultra.
Gubernur Sultra mengirim surat ke DPRD pada tanggal 12 Agustus 2002 dengan nomor
surat 135/3484, surat itu berisi permintaan persetujuan DPRD Provinsi Sultra tentang pemekaran
Kolaka Utara. Surat itu menjadi salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam pengusulan
pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.
Melalui surat yang dikirim gubernur, DPRD Provinsi merespon langsung dan melakukan
proses guna memberi surat rekomendasi persetujuan. Ketika pemekaran berproses di legislatif
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tingkat provinsi, tidak mengalami banyak kendala, sehingga dalam waktu singkat surat
rekomendasi persetujuan dapat dikeluarkan.
Hanya dalam hitungan tiga hari setelah surat permintaan persetujuan datang dari gubernur.
Surat keputusan persetujuan pembentukan kabupaten dikeluarkan DPRD Provinsi Sultra
ditandatangani Ketua DPRD, DR. H. Hino Biohanis. SK persetujuan ditandatangani pata tanggal
15 Agustus 2002. Surat keputusan itu dikeluarkan pimpinan dewan setelah sebelumnya pada
tanggal 15 Agustus 2002, digelar rapat paripurna guna mendengarkan pendapat anggota dewan
melalui fraksi.
Dalam SK itu dinyatakan menyetujui usulan pemekaran Kabupaten Kolaka dengan
membentuk satu daerah otonom yakni Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sultra. Mengusulkan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mempersiapkan tim teknis bersama Tim Dewan
Pertimbangan Otoda untuk mengadakan peninjauan ke Kabupaten Kolaka.
Keputusan tersebut ditempuh DPRD Provinsi Sultra setelah memperhatikan aspirasi yang
disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya yang
ada di enam wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Batu Putih, Pakue, Ngapa, Kodeoha, Lasusua
dan Ranteangin.
Percepatan proses administrasi di DPRD Provinsi tidak terlepas dari peran yang
dimainkan oleh legislator daerah pemilihan Kolaka hasil Pemilu 1999 yakni Drs. Misbahuddin
dan drg. Sutan Harahap.
Disamping itu juga peranan warga Kolaka bagian Utara yang menetap di Kendari di
antaranya; dr. Ansar Sangka, H. Kamaruddin, Dinamis Yunus, Baso P, Hamruddin, Hakku
Wahab, Haeruddin, Iskandar, Rizal, Muslimin Nur, Idrus dan masih banyak nama lainnya.
Surat rekomendasi DPRD Sultra melalui kantor gubernur selanjutnya diteruskan ke
Depdagri dan Komisi II DPR RI. Proses penggodokan administrasi kabupaten baru, berpindah
dari tingkat provinsi ke pemerintah pusat.
Pemprov Sultra Mempercepat Pemekaran
Surat rekomendasi dan proposal pembentukan Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 12 Juli
2002 No. 135/1181 dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Surat itu menjadi acuan
untuk melakukan proses agar keluar surat rekomendasi dari Gubernur Sultra yang isinya
menyetujui pemekaran.
Pada dasarnya Pemprov Sultra mendukung dan mendorong wilayah untuk mekar melalui
isyarat yang diberikan Gubernur La Ode Kaimoeddin saat berada di Batu Putih serta radiogram
yang dikirim ke seluruh kabupaten dan kota No. 175/237 tertanggal 24 Mei 1999 berisi tentang
Rencana Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Dati II se-Provinsi Dati I Sultra.
Pemprov Membentuk Tim Pemekaran Kolaka Utara, guna mempelajari usulan pemekaran.
Tim itu langsung turun ke Kolaka dan Kolaka bagian Utara guna melakukan klarifikasi terhadap
aspirasi dan laporan studi kelayakan. Selama berada di lokasi tim pemekaran tingkat provinsi
menemui sejumlah pihak dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam FPKKU yang berjuang agar
secepatnya hadir kabupaten baru.
Hasil klarifikasi di lapangan menunjukkan bahwa laporan dari wilayah yang akan
dimekarkan, sudah layak dan pantas. Rekomendasi dari tim yang dibentuk kemudian dipelajari
lagi secara lebih mendetail oleh gubernur.
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Gubernur Sultra akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pemekaran Kolaka
Utara No. 135/3756 tertanggal 21 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Gubernur Sultra Drs.
H. La Ode Kaimoeddin. Surat itu dikirim ke Mendagri yang berisi isi usulan pembentukan
Kabupaten Kolaka Utara.
Gubernur Sultra dalam surat rekomendasi persetujuan pemekaran mengatakan Kabupaten
Kolaka mempunyai luas wilayah 10.310 Km2 dengan administrasi pemerintahannya 20
kecamatan 39 kelurahan serta 186 desa. Perkembangan wilayah itu cukup pesat baik dari segi
ekonomi, sosial, budaya serta sumber daya alam yang potensial memungkinkan untuk
peningkatan kemakmuran rakyat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Kolaka dimekarkan
menjadi dua wilayah daerah otonom masing-masing Kabupaten Kolaka (induk) dan Kabupaten
Kolaka Utara (pemekaran).
Rencana pembentukan Kabupaten Kolaka Utara yang terletak di dataran Pulau Sulawesi
atau bagian utara Kabupaten Kolaka dengan konsekwensi rentang kendali pemerintahan cukup
jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kolaka sehingga pengawasan dan pembinaan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Kolaka kurang efisien dan efektif.
Wilayah Kolaka Utara yang merupakan rencana pemekaran di Kabupaten Kolaka adalah
salah satu wilayah yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signitifikan dengan 6
wilayah kecamatan, yakni Batu Putih, Pakue, Ngapa, Kodeoha, Lasusua dan Ranteangin.
Berdasarkan kenyataan di atas guna efektifitasnya pembinaan dan pengelolaan
wilayah/daerah serta untuk lebih mendayagunakan potensi sumber daya yang ada maka sangat
diharapkan Menteri Dalam Negeri RI mempertimbangkan/menyetujui serta memproses
pembentukan Kabupaten Kolaka bagian Utara Provinsi Sultra.
Percepatan keluarnya saat rekomendasi persetujuan dari Gubernur Sultra tidak terlepas
dari peran yang dilakukan oleh warga Kolaka bagian Utara yang menetap di Kendari. Malah
mereka itu membentuk satu kelompok yang diberi nama Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten
Kolaka Utara.
Forum ini banyak membantu proses pengurusan administrasi di Kendari dan Jakarta
dengan susunan pengurus: Ketua, drg. Sutan Harahap; Sekretaris, Ir. Dinamis Yunus dengan
anggota Amrin Wahab, dr. Ansar Sangka, Drs. Andi Misbahuddin, Ir. Hakku Wahab, Hamrin, H.
Kamaruddin, Baso P, Hamruddin, Hakku Wahab, Haeruddin, Iskandar, Rizal, Idrus dan masih
banyak lagi nama yang lain.
Persetujuan Kabupaten Induk Membagi Wilayah
Beberapa bulan setelah proposal pemekaran dibuat oleh tim yang dibentuk pemerintah
Kolaka. Bupati Kolaka, Adel Berty kembali mengeluarkan surat bernomor 242/2002, tertanggal
28 Agustus 2002 tentang persetujuan pembagian wilayah Kabupaten Kolaka.
Surat persetujuan itu disepakati wilayah Kabupaten Kolaka dibagi menjadi dua dalam
rangka pemekaran Kabupaten Kolaka di bagian Utara. Wilayah yang dimaksud itu, Kabupaten
Kolaka (Kabupaten Induk) dengan wilayah meliputi: Kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga,
Kolaka, Wundulako, Baula, Pomalaa, Tenggetada, Watubangga, Uluiwoi, Mowewe, Tirawuta,
Ladongi dan Lamdania. Sedangkan Kolaka Utara, calon pemekaran kabupaten meliputi wilayah
Kecamatan Batu Putih, Pakue, Ngapa, Kodeoha, Lasusua dan Ranteangin.
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Pada hari yang sama Bupati Kolaka, Adel Berty juga mengeluarkan SK Nomor 240/2002
tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah Kabupaten
Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Kolaka.
SK itu menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kolaka memberikan bantuan dana awal
kepada pemerintah kabupaten baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kolaka sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) selama tiga tahun pertama terhitung sejak tanggal
diresmikannya pemerintah kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Kolaka.
Dana awal yang dimaksud diperuntukkan bagi pelaksanaan pemerintahan yang baru
dibentuk. Pemberian dana sebagaimana dimaksud dalam alinea pertama dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka.
DPRD Kolaka juga memberi legitimasi terhadap bantuan dana awal bagi kabupaten baru
sebanyak Rp. 500 juta. Persetujuan itu diberikan melalui, sidang pleno dan ditetapkan dalam SK
bernomor, 24/DPRD/2002 tertanggal 2 September 2002.
Dukungan pembagian wilayah juga diberikan oleh DPRD Kolaka melalui rapat pleno
dengan mengeluarkan SK No. 25/DPRD/2002. Surat persetujuan itu keluar pada tanggal 2
September 2002.
Sesuai UU No. 29 Tahun 2003, setelah kabupaten baru di resmikan pemekarannya, maka
pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus
tehadap Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu tiga tahun berturut-turut mengefektifkan
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
Setelah tiga tahun sejak diresmikan, pemerintah bersama dengan pemerintah Provinsi
Sultra melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kolaka Utara. Hasil
evaluasi tersebut akan direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, sesuai peraturan
perundang-undangan.
Setelah resmi menjadi kabupaten baru sesuai pasal 16 UU No. 29/2003, Bupati Kolaka
menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundangundangan kepada pemerintah Kolaka Utara hal-hal sebagai berikut; pegawai yang karena
tugasnya diperlukan, barang milik/kekayaan daerah berupa barang bergerak dan barang tidak
bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka yang
berada di wilayah Kolaka Utara.
Diserahkan pula Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan dan kegiatan dan
lokasinya berada di Kabupaten Kolaka Utara, utang piutang Kabupaten Kolaka Utara yang
kegunaannya untuk kabupaten Kolaka Utara serta dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Kolaka Utara. Pelaksanaan penyerahan difasilitasi oleh Gubernur
Sultra dan diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Bupati Kolaka
Utara.
UU itu Kabupaten Kolaka Utara, memiliki kewenangan atas pungutan pajak dan restribusi
daerah sejak terbentuknya perangkat daerah, mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Kolaka wajib memberikan bantuan dana
kepada Kabupaten Kolaka Utara selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar
dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintah di daerah pemekaran selama belum
dimekarkan.
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Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sultra untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Utara.
Lasusua Ditetapkan Sebagai Ibukota Kabupaten
Rekomendasi dari hasil seminar IMPPAK serta proposal studi kelayakan yang dibuat oleh
FPKKU mengajukan beberapa tempat alternatif untuk ibukota kabupaten baru. Penentuan lokasi
dari kedua aspirasi tersebut tetap diserahkan kepada tim kabupaten yang telah dibentuk oleh
bupati.
Proses politik yang berlangsung di tim kabupaten setelah melewati perdebatan dan diskusi
panjang tentang kesediaan masing-masing wilayah menjadi ibukota kabupaten, maka Bupati
Kolaka mengeluarkan SK No. 135/1386 tentang penetapan Lasusua selaku alternatif calon
ibukota kabupaten baru. Surat itu ditandatangani oleh Sekda Kolaka, Drs. Hidayatullah M pada
tanggal 9 September 2002.
Ada tiga tempat yang diusulkan bakal menjadi ibukota kabupaten baru, yakni Kecamatan
Batu Putih dan Ngapa serta Kecamatan Lasusua. Putusan pemerintah Kolaka, setelah melakukan
pengkajian dari berbagai aspek strategis dan masukan dari tokoh masyarakat maka tim
menentukan Kecamatan Lasusua.
Penetapan Lasusua itu juga terkait kesiapan secara administraif untuk kehadiran ibukota
baru, termasuk persediaan lahan untuk perkantoran instansi pemerintah. Kesiapan lahan dari
wilayah itu termasuk salah satu pertimbangan menjadikan daerah ini sebagai calon ibukota
kabupaten yang baru.
Camat Lasusua kala itu, Drs. Nur Rahman Umar dan Camat Pakue, Drs. Bustam sedang
mengikuti SPAMA di Kendari dipanggil bertemu dengan Kepala Diklat Provinsi Sultra Drs. H.
Yusran Silondae dan Anggota DPRD Provinsi Sultra, drg. Sutan Harahap. Hasil pembicaraan
berempat, kedua camat itu diizinkan meninggalkan tempat pelatihan guna kembali ke daerah
masing-masing untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi calon ibukota kabupaten baru.
Nur Rahman Umar saat itu berhasil mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk
lokasi perkantoran. Melalui kelengkapan administrasi itu kemudian Bupati Kolaka Adel Berty
mengeluarkan surat pernyataan No. 243/2002 tertanggal 28 Agustus 2002 yang menyatakan, siap
menyediakan tanah seluas 100 Ha guna persiapan lokasi kantor di ibukota rencana pemekaran di
wilayah Kolaka Utara.
Usulan penentuan calon ibukota kabupaten dari pemerintah Kabupaten Kolaka, kemudian
dibawa ke DPRD Kolaka untuk dilakukan pembahasan. Hasil rapat-rapat di DPRD Kolaka
akhirnya menyetujui Lasusua menjadi ibukota kabupaten dengan keluarnya SK No.
27/DPRD/2002 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Kolaka Utara pada
tanggal 1 Oktober 2002. Surat persetujuan itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Kolaka, H. Muh.
Djafar, BA.
Penetapan Lasusua menjadi ibukota kabupaten menurut pertimbangan DPRD karena
dibarengi hasil kunjungan kerja tim DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka penelitian lokasi
ibukota Kabupaten Kolaka Utara. Saran-saran yang berkembang dalam rapat paripurna DPRD
Kolaka tanggal 1 Oktober 2002 serta hasil kesepakatan antara FPKKU, masyarakat di Kecamatan
Pakue dan Kecamatan Lasusua.
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Saat penetapan Lasusua sebagai ibukota kabupaten, Ketua Komisi A DPRD Kolaka waktu
itu, Syukri Madjied saat itu menerima sertifikat penyerahan akte hibah secara gratis dari
masyarakat sebanyak 40 lembar. Sertifikat tersebut tidak diterima secara kolektif, tetapi satu
persatu warga masyarakat datang. Tanah yang dihibahkan tersebut direncanakan untuk menjadi
areal perkantoran pada kabupaten yang baru.
Penyerahan tanah hibah tersebut dari masyarakat ke pemerintah secara gratis dengan
syarat ada kompensasi sosial. Perjalanan waktu dikemudian hari komitmen tersebut tidak
semuanya dapat tercapai, menjadikan masyarakat meminta ganti rugi dari pemerintah kabupaten
yang baru.
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BAB IV
PUSAT PROSES PEMEKARAN KOLAKA UTARA

Berselang 26 hari setelah surat usulan dari Gubernur Sultra di kirim ke pemerintah pusat
dan DPR RI, anggota DPR RI dari Komisi II yang membidangi Depdagri langsung turun ke
lapangan untuk mengklarifikasikan data dan fakta yang dikirim lewat usulan pembentukan
kabupaten baru sesuai dengan PP Nomor 129 Tahun 2000.
Tim Komisi II dipimpin politisi muda Partai Golkar, Drs. Ferry Mursyidan Baldan pada
tanggal 9 September 2002 bersama anggota tim, La Ode Jeni Hasmar, S.Sos datang di Olo-Oloho
Kecamatan Pakue serta Kecamatan Lasusua. Selama dalam kunjungan tim Komisi II DPR RI
mendapat penjelasan secara mendetail dari Sekda Kolaka, Drs. Hidayatullah tentang wilayah yang
akan dimekarkan itu.
Kunjungan Komisi II DPR RI ingin menyaksikan lokasi yang akan menjadi persiapan
pembangunan perkantoran guna memberi pelayanan kepada masyarakat. Hasil kunjungan di
lokasi dan penjelasan yang diberikan Pemda Kolaka, anggota DPR menyatakan puas dan
memiliki peluang untuk dibahas pada rapat-rapat komisi selanjutnya.
Proposal usulan pemekaran yang dikirim pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Sultra
akan dilakukan penelitian. Sesuai dengan PP No. 129 Tahun 2000, indikator yang akan
diklarifikasi dari pusat setelah daftar isian yang dikirim diisi sesuai data lapangan. Indikator
potensi ekonomi dengan mengamati pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir,
PDRB total, anggaran rutin 5 tahun terakhir serta PDRB dalam jutaan.
Selanjutnya potensi daerah dengan indikator jumlah bank, lembaga keuangan non bank,
toko dan kios, pasar, swalayan, jumlah SD, SLTP, SLTA dan penduduk usia SD, SLTP dan
SLTA, jumlah penduduk usia perguruan tinggi dan jumlah penduduk diatas 15 tahun, jumlah
fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik, tenaga medis, rumah tangga pemilik
kendaran roda dua, rumah tangga pemilik kendaraan roda empat, pelanggan telepon, pelanggan
PLN dan non PLN, kantor pos, wartel, warnet dan jasa pengiriman, panjang jalan, hotel, losmen,
wisma, restoran dan rumah makan, objek wisata alami dan buatan, pekerja berpendidikan minimal
SLTA dan jumlah penduduk usia 18 tahun keatas, penduduk bekerja dan mencari kerja, penduduk
dan angkatan kerja serta jumlah PNS.
Indikator sosial budaya dilihat pada jumlah tempat ibadah, tempat pertunjukan seni, panti
sosial, lapangan olah raga. Indikator sosial politik, diamati pada jumlah penduduk yang
mempunyai hak pilih dan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu
terakhir, jumlah organisasi kemasyarakatan, jumlah penduduk 5 tahun terakhir, jumlah penduduk
urban, luas wilayah per kecamatan, luas wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budaya,
kawasan lingkungan.
Indikator kriteria lain-lain termasuk, angka kriminalitas, jumlah gedung pemerintah yang
ada dan jumlah kebutuhan minimal, jumlah lahan pemerintah yang ada dan jumlah kebutuhan
minimal gedung untuk pemerintah serta jarak rata-rata dari pusat ibukota kecamatan ke kabupaten
induk dan ibukota provinsi.
La Ode Jeni Hasmar, S.Sos politisi asal Partai Golkar sudah memahami dan mengerti
segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, wilayah yang akan dimekarkan.
Walau demikian beliau bersama anggota rombongan lain masih memiliki waktu mendatangi
wilayah baru dan melakukan dialog dengan semua elemen masyarakat. Hasil dialog selama
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pertemuan, aspirasi pemekaran sudah menjadi tekad bagi seluruh warga yang tinggal di jazirah
utara Kolaka.
Anggota DPR RI usai berkunjung kembali ke Jakarta, melakukan rapat-rapat kerja dengan
pihak terkait termasuk Depdagri dan Kementerian Keuangan. Proses rapat kerja berlangsung agak
lama para wakil rakyat itu saling tarik menarik sesama anggota fraksi, antara yang ingin
percepatan dan mereka yang masih tetap mempelajari secara mendalam.
Rapat berlangsung alot dengan diskusi panjang mengenai kemampuan daerah baru untuk
mandiri mensejahterakan rakyat dengan sumber daya alam yang dimiliki. Peserta rapat anggota
DPR RI serta dari pihak eksekutif, pada akhirnya sepakat menyetujui hadirnya kabupaten baru.
Mereka diyakinkan dengan fakta dan data dukungan yang diberikan sesuai proposal pemekaran,
ditambah penyerapan aspirasi dari kabupaten baru.
Mendagri Turunkan Tim DPOD Tinjau Wilayah
Respon pemerintah pusat melalui Mendagri cukup positif. Tidak terlalu lama setelah surat
dari Gubernur Sultra tiba, Mendagri langsung menurunkan tim dari Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah (DPOD) meninjau wilayah yang akan mekar.
Rombongan anggota tim melakukan kunjungan lapangan mulai tanggal 30 April – 3 Mei
2003. Tim dipimpin ketua DR. Butar Butar dari Depdagri dan Drs. Robert D Megawe, MRP dari
Depdagri selaku sekretaris. Anggota tim terdiri dari Ir. Asminarsih Zahid (Depdagri), Dra.
Chornelia S.R.E Oentarti (Depdagri), Dra. Nania Sunaryo MM (Depdagri), Kol CTP Dwi
Soerastyo (Departemen Pertahanan), Nanik Murwati, SE (Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara), Anggoro Wulansari, S.Sos (Universitas Indonesia).
Pada tanggal 1 Mei 2003 tim melakukan kunjungan ke Lasusua. Acara digelar di Gedung
Pertemuan Kelurahan Lasusua yang dihadiri Camat Lasusua Drs. Nur Rahman Umar, Danramil,
Kapolsek serta tokoh masyarakat. Tim DPOD menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat
bawah.
Tim DPOD juga mengunjungi calon lokasi pusat pemerintahan, ibukota Kabupaten
Kolaka Utara dan mengklarifikasi bukti-bukti kepemilikan status hak atas tanah. Selain itu tim
juga menghimpun data dari instansi terkait serta menggali informasi dari masyarakat mengenai
beberapa potensi wilayah, ekonomi, pariwisata dan sumber daya alam.
Hasil temuan lapangan tim, rencana ibukota calon Kabupaten Kolaka Utara (pemekaran)
adalah Kecamatan Lasusua. Jumlah penduduk 90.000 jiwa tahun 2001. Luas wilayah 3.387,38
Km2 terdiri 6 kecamatan, Batu Putih, Pakue, Ngapa, Kodeoha, Lasusua dan Ranteangin.
Potensi ekonomi, komoditi pertanian/perkebunan dan perikanan meliputi, kakao, lada,
vanili, cengkeh, padi, kelapa, udang dan ikan. Pertambangan, nikel, marmer, nikel, pasir kwarsa
dan emas. Hasil hutan, kayu, damar dan rotan. Periwisata, wisata alam dan bahari. Potensi
pembangunan pabrik kakao dan agro industri lainnya.
Potensi keuangan, keberadaan lembaga keuangan non bank lebih dominan dalam
mendukung kegiatan di sektor ekonomi masyarakat. Terdapat 5 lembaga keuangan berupa bank,
yaitu BRI unit dan BPD cabang pembantu. Jumlah toko dan pedagang menengah 1.016 buah.
Jumlah pasar tetap dan pasar mingguan 23 buah.
Kondisi keamanan dan kerawanan sosial, baik sebelum dan selama proses pemekaran
relatif stabil. Kondisi sarana dan prasarana, calon ibukota kabupaten telah dihubungkan jalan
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negara. Selain itu juga terdapat pelabuhan laut Katoi dan Sapoiha sebagai sarana pengangkutan
hasil bumi.
Tim DPOD melakukan klarifikasi dan tindak lanjut oleh pemerintah daerah terhadap hasil
peninjauan lapangan adalah peta wilayah administrasi belum seperti yang diharapkan yaitu berupa
peta dengan skala yang benar dan jelas mencakup peta Kabupaten Kolaka sebelum pemekaran
(utuh) dan calon Kabupaten Kolaka Utara (pemekaran) agar segera dilengkapi.
Surat Keputusan Gubernur untuk mengalokasikan dana bantuan kepada kabupaten baru
dibentuk dalam APBD Provinsi selama 3 tahun berturut-turut belum disampaikan. Bukti
penyerahan tanah oleh warga (tanah hibah) untuk lokasi pusat pemerintahan calon ibukota
kabupaten belum disampaikan. Berita acara peninjauan lapangan dari Tim DPOD ditandatangani
bersama, Bupati Kolaka, Drs. H. Buhari Matta, M.Si; Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka, Drs.
Djamaluddin L serta Ketua Tim DPOD, DR. M. Butar Butar.
Lembaga Adat Kodeoha Tolak Pemekaran
Ditengah kesibukan proses rapat rencana pemekaran Kolaka Utara di Depdagri dan
Komisi II DPR RI, muncul penolakan pemekaran dari kelompok masyarakat. Surat penolakan
dikirim tanggal 27 Agustus 2003 atas nama Dewan Pimpinan Pengurus Lembaga Adat Kodeoha
Keluarga Rumpun Tolaki. Surat tersebut No. 002/VI/LAKKRT/2003 dan ditandatangani oleh
Ketua Dewan Pimpinan Pengurus Lembaga Adat Kodeoha Keluarga Rumpun Tolaki, Abdul
Djalil Akriem.
Surat yang dikirim ke Komisi II DPR RI antara lain isinya, mengharapkan para anggota
DPR membaca situasi dan jangan terkecoh oleh laporan oknum yang berambisi mencari
kedudukan setelah daerah tersebut dimekarkan yang bermuara menyengsarakan rakyat.
Para wakil rakyat sesuai isi surat itu harus cekatan, peka mencari solusi dan kesengsaraan
derita rakyat kecil dan bukan sebaliknya. Isu pemekaran Kabupaten Kolaka di bagian Utara hanya
semata-mata euporia politik terhadap masyarakat kecil dengan dalih pelayanan masyarakat,
sesungguhnya dibalik itu adalah modus operandi pihak elit politik daerah untuk segera
menduduki jabatan strategis.
Pemekaran Kabupaten Kolaka Utara lewat FPKKU kami tolak karena proses
pengurusannya sarat rekayasa, akibatnya akan menimbulkan masalah yang meresahkan.
Surat sebanyak dua lembar itu ditembuskan kepada Mendagri, Gubernur Sultra, Wakil
Gubernur Sultra, Lembaga Adat Sarano Tolaki, Pejabat Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kolaka.
Tidak semua anggota masyarakat yang masuk dalam Lembaga Adat Kodeoha Keluarga
Rumpun Tolaki, menolak pemekaran, tetapi hanya lembaganya Abdul Djalil Akriem. Awalnya,
Djalil Akriem mendukung pemekaran, terbukti dia menjadi salah seorang narasumber saat
IMPPAK menggelar seminar di Kolaka. Masalahnya kemudian, ketika ide-ide dalam seminar,
banyak yang tidak terakomodasi dalam proses pemekaran, sehingga dia mengambil sikap tidak
setuju pemekaran.
Lima Menit Pemaparan Kolaka Utara di Depdagri
Untuk memperlancar komunikasi antara kabupaten induk dengan Dirjen Otonomi Daerah
selama pembahasan di Jakarta April 2003 sampai dengan Januari 2004, terkait persiapan
pembentukan daerah otonom baru di Kolaka Utara, maka Sekwilda Kolaka, Drs. Hidayatullah M
atas nama bupati mengeluarkan surat No. 875.1/2060 tertanggal 20 Desember 2002, berisi
http://kolutkab.go.id

penunjukan Drs. Abd. Wahid MR Kabag Pemerintahan Umum dan Otoda Sekretariat Daerah
Kab. Kolaka selaku L.O antara Pemkab Kolaka dan Dirjen Otoda.
Sejak penunjukan Abd. Wahid, maka segala aktifitas dan komunikasi antara Dirjen Otoda
dan Pemkab Kolaka melalui beliau Wahid selalu hadir dalam rapat-rapat internal Dirjen Otoda
dan sub di Komisi II bertempat di Hotel Hilton Jakarta.
Ketika berlangsung rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah guna mengklarifikasi syarat
administrasi yang harus terpenuhi menjadi kabupaten baru, Kolaka Utara pernah tampil hanya
lima menit dibanding dengan kabupaten lain yang harus butuh waktu cukup lama memberi
penjelasan karena tidak lengkap data-data dari daerah.
Selaku L.O, Wahid juga menjalin komunikasi yang baik dengan staf administrasi,
sehingga semua syarat administrasi dengan mudah dikerjakan dan diselesaikan. Ada kabupaten
lain dari Pulau Sumatra karena tidak memiliki jaringan kerja sama yang baik dengan para staf,
lima orang yang datang mengurus semuanya kehabisan pulsa menelpon ke daerahnya.
Ketika bahan-bahan kabupaten yang akan mekar sudah rampung dari Dirjen Otoda, maka
rapat kerja dengan Komisi II akan dilaksanakan di Gedung DPR RI, Kolaka Utara termasuk
urutan ketiga yang diprestasikan oleh tim dari Dirjen Otoda.
Presentase potensi daerah itu dipaparkan dihadapan rapat pleno Komisi II dengan anggota
yang hadir saat itu di antaranya: La Ode Djeni Hasmar, S.Sos., Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa,
Alex Litaay, Fery Mursyidan Baldan dan anggota komisi lainnya.
Melalui rapat-rapat kerja Dirjen Otoda dan Komisi II DPR RI, kemudian persoalan
pemekaran kabupaten dibawa dalam sidang pleno DPR RI guna mendengarkan pemandangan
umum dan pemandangan akhir fraksi-fraksi di DPR RI.
Selama rencana pembentukan Kabupaten Kolaka Utara di Jakarta, warga Kolaka yang
berasal dari bagian utara, juga turut membantu, terutama warga yang datang ke ibukota serta
memberikan informasi kepada warga yang tinggal di Kolaka dan Kendari.
Mereka yang cukup membantu antara lain, F. Tati, S.Ag seorang warga desa Olo-Oloho
dan cukup lama tinggal menetap di Jakarta. Wanita ini, senantiasa mengirim informasi
perkembangan terakhir dari Dirjen Otoda serta proses yang sedang berlangsung di Komisi II DPR
RI kepada para tokoh pemekaran yang tinggal di Kendari, Kolaka dan Kolaka bagian Utara.
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BAB V
TERWUJUD IMPIAN KABUPATEN BARU

Terwujud Impian Kabupaten Baru
Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kolaka bagian Utara sejak tahun 1960-an
berupaya menghadirkan kabupaten baru sejalan perubahan sistem politik dengan pembentukan
kabupaten dan provinsi.
Kebijakan pemerintah pusat menetapkan wilayah bagian utara Kolaka yang dikenal
dengan Patowanua artinya empat wilayah yang dipersatukan, yaitu Wonua Lelewawo, Wonua
Latowu, Wonua Watunohu serta Wonua Kodeoha, masuk dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
Kabupaten baru dicita-citakan akhirnya terwujud dengan keluarnya UU Pemekaran
Kolaka Utara, No. 29 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Presiden
RI, Megawati Soekarnoputri. Menindaklanjuti UU tersebut, Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno
hari Rabu 7 Januari 2004, meresmikan 24 kabupaten baru sebagai hasil pemekaran di 13 provinsi.
Peresmian itu menjadikan jumlah kabupaten dan kota se-Indonesia mencapai 434.
Kabupaten yang diresmikan itu masing-masing; Kolaka Utara, Bombana, Wakatobi
(Sulawesi Tenggara). Sumbawa Barat (NTT). Lingga (Riau). Tojo Una-Una (Sulteng). Minahasa
Utara (Sulut). Melawi Sekadau (Kalimantan Barat). Supiori (Papua). Samosir Serdang Bedagai
(Sumatera Utara). OKU Timur, OKU Selatan, Organ Ilir (Sumatera Selatan). Dharmas Raya,
Solok Selatan dan Pasaman Barat (Sumatera Barat). Lebong dan Kapahiang (Bengkulu).
Kepulauan Aru, Seram bagian Barat dan Seram bagian Timur (Maluku). Bener Meriah (Nanggroe
Aceh Darussalam).
Saat peresmian kabupaten secara bersamaan di Depdagri, dari Provinsi Sultra UU
Pemekaran Kolaka Utara diterima oleh Sekprov Sultra, Drs. H. La Ode Nsaha dari Mendagri Hari
Sabarno. La Ode Nsaha bersama Sekprov dari 13 provinsi yang daerahnya dimekarkan secara
bersamaan menerima Undang-Undang dari Mendagri di Kantor Depdagri.
Warga dari wilayah Kolaka Utara juga ada yang datang ke Kantor Depdagri menyambut
keluarnya UU Pemekaran itu. Mereka yang datang antara lain: Drs. Andi Misbahuddin; H. Djafar
Harun; Ansar Sangka; Sutan Harahap; Baso P; Dinamis Yunus dan masih banyak lagi warga asal
Kolaka Utara yang datang karena impian akan sebuah kabupaten baru sudah terwujud.
Suasana di halaman kantor Depdagri sangat ramai, ucapan selamat berupa karangan bunga
menghiasi pintu masuk sampai di pintu gedung penyerahan UU Pemekaran kepada kabupaten
yang baru lahir. Ucapan selamat karangan bunga juga terlihat untuk Kolaka Utara yang dikirim
oleh warga Kolaka yang turut gembira dengan kehadiran kabupaten baru.
Semua elemen masyarakat menyambut gembira pembentukan kabupaten baru itu. Sesaat
setelah UU Pemekaran ditandatangani presiden, masyarakat yang tinggal menetap didalam dan
diluar Kolaka Utara menyambut dengan penuh kegembiraan. Begitu senang dan bahagia atas
perjuangan panjang itu, kelompok-kelompok masyarakat di wilayah yang masuk kabupaten baru
itu menyambutnya dengan kegembiraan.
Euforia kegembiraan yang meluap dari warga tidak dapat dibendung lagi. Semua itu
memberi pertanda kalau kerja keras dan upaya secara bersama dari semua elemen yang
melakukan perjuangan mempercepat hadirnya sebuah kabupaten baru segera dapat terwujud.
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Kabupaten baru juga membawa impian baru bagi banyak kalangan. Distribusi elite
birokrasi dan elite politik juga berproses secara alamiah. Orang Kolaka Utara yang berkarir di luar
daerah, satu persatu terpanggil secara hati nurani kembali ke daerah untuk membangun dan
mensejajarkan kabupaten baru dengan kabupaten lainnya yang juga sudah mekar.
Mereka ini merupakan SDM berkualitas dengan keterampilan dan profesi yang sudah
teruji mengabdi di tempat kerja yang lama. Mereka datang dari Kolaka, Wajo, Luwu Utara,
Makassar dan tempat yang lain.
Daya tarik dari segi ekonomi Kolaka Utara juga termasuk cukup kuat. Pelaku ekonomi
beramai-ramai datang berkunjung dan melihat peluang usaha yang dapat dirintis, guna mengambil
bagian sebagai upaya mempercepat pertumbuhan dan perubahan dari masyarakatnya.
Kalangan generasi baru Kolaka Utara yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan di
Kendari, Makassar, Kolaka, Palu dan kota-kota lain, juga satu persatu datang mengabdi di daerah.
Sarjana dengan beragam disiplin ilmu menjadi salah satu kekuatan dari daerah ini, untuk
berkompotisi di masa mendatang.
Generasi baru itu mengisi posisi formal di pemerintahan, sektor jasa dan usaha lainnya.
Pelaku pembangunan dari generasi baru menjadikan Kolaka Utara, akan lebih mudah berpacu
mensejajarkan diri dari kabupaten yang sudah mekar disekitarnya.
DPRD Kolaka Utara Terbentuk
Peresmian kabupaten baru bersamaan watunya dengan persiapan memasuki Pemilu 2004.
Salah satu tugas bagi pejabat bupati pertama Kolaka Utara, dr. H. Ansar Sangka, MM adalah
mempersiapkan pra kondisi bagi seluruh komponen dalam masyarakat untuk memasuki Pemilu
2004 termasuk di dalamnya pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif pusat, provinsi dan
kabupaten serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Tahapan Pemilu 2004 berproses dengan lancar. Pemilu 2004 digelar oleh KPU dengan
partai politik yang ikut bertarung memperebutkan simpati masyarakat mencapai 24 parpol. Proses
pemilu dilaksanakan KPUD Kolaka dengan Ketua, Drs. H. Natsir Sinta dengan anggota: Nasir
Adam, Ir. Baso, Dra. Nuraeni serta Letkol (Purn) Rubimadya.
KPUD Kolaka Utara terbentuk April 2005. Panitia pembentukan KPUD Kolaka Utara
terdiri atas tim seleksi, M. Tahir (Ketua) dengan anggota dr. A. Syarif, Nasir S.Pd, Ambo Sakka,
S.Ag, Drs. Andi Burhanuddin, Bakri Ahmad, SE. Jumlah calon anggota KPUD Kolaka yang ikut
seleksi sebanyak 29 orang.
Panitia seleksi menjaring 10 orang masing-masing, Drs. Andi Misbahuddin; Ir. Ansar;
Tasrim, S.Ag; Martani, S.Pi; Ikbal, ST; Usman Songgeng, SH; Erwan, SH; Drs. Alamsyah
Akrim; Syahlan Launu, SP. Junaidin, S.Ag. dari 10 besar setelah seleksi kembali yang berhasil
lolos adalah Tasrim (Ketua) dengan anggota: Martani; Ikbal; Erwan; Junardin. Terbentuknya
KPUD Kolaka Utara maka KPUD Kolaka menyerahkan berkas dan dokumen KPU.
Hasil perhitungan suara Pemilu 2004 hanya 9 (sembilan) partai politik yang menempatkan
wakilnya di DPRD Kolaka Utara dengan jumlah anggota dewan 20 orang.
Kesembilan parpol yang mendapat kursi di dewan, yakni Golkar 4 kursi, PNBK, PAN
masing-masing 3 kursi, PPP, PKS, PBB, PBR masing masing 2 kursi, PDK dan Pelopor masingmasing 1 kursi. Mereka yang terpilih dalam proses pemilu yang ketat dilantik menjadi wakil
rakyat yang terhormat pada tanggal 27 Oktober 2004 di Gedung Juang Patampanua Lasusua.
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Putra dan putri terbaik Kolaka Utara yang duduk di lembaga terhormat itu, dari Partai
Golkar, Darwis Junusi; Syahrul Beddu, S.IP; Ahmad Sessu, S.Sos dan Syukri Madjied. Partai
Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Drs. Syaiful Amin; A. Arifuddin, SE dan A. Arifai,
ST. Partai Amanat Nasioanal (PAN), Anton, SH; Faisal dan Baso Jais.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Drs. Tangka dan Mide, Bc. HK. Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) H. M. Alwi Usman dan Jumadi. Partai Bulan Bintang (PBB), Hamzah, S.Ag dan
Hj. Masrah. Partai Bintang Reformasi (PBR), H.Abdul Gaffar dan Rauf Tatta. Partai Demokrasi
Kebangsaan (PDK), Drs. Mallippang Ali. Partai Pelopor, Hj. Sitti Masni Suaib.
Pimpinan DPRD Kolaka Utara yang pertama periode 2005-2009 masing-masing, Ketua:
Syukri Madjied (Fraksi Golkar), Wakil Ketua : Ahmad Sessu, S.Sos (Fraksi Golkar). Anton, SH
(Fraksi Amanat Bersatu).
Para wakil rakyat tersebut terbagi dalam empat fraksi, yakni: Fraksi Golkar dengan ketua,
Darwis Junusi. Fraksi Amanat Bersatu merupakan koalisi PKS, PPP, PDK dan Pelopor dengan
ketua, Faisal. Fraksi PNBK dengan ketua, Drs. Syaiful Amin. Fraksi Bintang Demokrasi dengan
ketua, Hamzah, S.Ag.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan berupa, legislasi, anggaran dan pengawasan
para wakil rakyat dikelompokkan menjadi tiga komisi, yakni Komisi A dengan Ketua Komisi:
Jumadi, menjadi anggota: A. Arifuddin, SE; Drs. Mallippang Ali; Syahrul Beddu, S.IP; Mide Bc.
HK. Komisi B dengan Ketua Komisi: Drs. Tangka, para anggota: Abd. Rauf Tatta; Hj. Masrah;
Baso Jais; Hj. Sitti Masni Suaib; A. Arifai, ST. Komisi C dengan Ketua Komisi, Drs. Syaiful
Amin, para anggota: H. M. Alwi Usman; H. Abd. Gaffar; Hamzah, S.Ag. Sedangkan Badan
Kehormatan terdiri dari, Ketua: Faisal, dengan anggota: Darwis Junusi dan A. Arifai, ST.
Sejak para anggota dewan yang terhormat dilantik fungsi-fungsi di dewan sudah berjalan.
Pada proses legislasi, cukup banyak Peraturan Daerah (Perda) yang diproses bersama dengan
eksekutif. Selain itu juga melakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan perda-perda yang
telah dihasilkan. Juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta kebijakan
melaksanakan program pembangunan daerah serta kerjasama internasional di daerah.
Nuansa kerja di legislatif terlihat adanya dinamika dan keseimbangan kekuatan politik.
Partai yang menempatkan wakilnya hampir seimbang dan tidak ada yang mayoritas, sehingga
dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan melewati proses yang cukup demokratis.
Keseimbangan kekuatan politik juga memberi ruang dan tempat bagi para wakil rakyat
untuk lebih kreatif memposisikan diri selaku wakil rakyat yang turut secara langsung bersama
eksekutif mengambil kebijakan menyangkut hajat hidup dan meningkatkan kualitas hidup warga
yang diwakilinya.
Menjalani Masa Transisi Pemerintahan
Usai ditandatangani UU Pemekaran Kolaka Utara, era baru di kabupaten yang berada di
ujung Utara Sultra ini segera dijalani. Pusat pemarintahan dan ibukota kabupaten ditetapkan di
Lasusua. Wilayah ini sejak dari dulu menjadi pintu keluar masuk bagi warga yang akan ke Sulsel
dan daerah lainnya.
Pelantikan pejabat pelaksana tugas bupati pertama dr. H. Ansar Sangka, MM hari Rabu
tanggal 21 Januari 2004 oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, SH di Kolaka merupakan tonggak sejarah
baru bagi kabupaten yang sudah mekar. Sumber daya alam dan manusia akan dikelola secara
mandiri guna mensejahterakan penduduknya.
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Pejabat pelaksana itu mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah,
menyelenggarakan pemerintahan daerah sekaligus mempersiapkan dan memfasilitasi terpilihnya
bupati definitif. Selain itu perangkat administrasi pemerintahan juga dipersiapkan lebih matang
lagi.
Periode para pejabat bupati itu merupakan masa transisi pemerintahan. Suatu fase antara
masa pejabat sementara bupati menuju ke bupati definitif. Pengalaman pada kabupaten baru yang
disahkan, butuh waktu satu dua tahun sebelum akhirnya terpilih bupati definitif.
Kabupaten yang mekar sebelumnya, pemilihan bupati dilakukan dengan sistem
perwakilan di DPRD. Kolaka Utara berada pada periode waktu memasuki pemilihan bupati secara
langsung.
Digantikan oleh pejabat bupati yang kedua yakni, Drs. H. Kamaruddin, MBA berlangsung
di Gedung Patampanua Lasusua tanggal 24 Januari 2005 oleh Gubernur Sultra Ali Mazi
disaksikan seluruh elemen masyarakat.
Setahun menjalankan tugas dilantik lagi pejabat bupati yang ketiga Drs. Djaliman Mady,
MM. pejabat ini termasuk cukup sibuk, karena beliau juga pelaksana tugas Sekprov Sulawesi
Tenggara serta Asisten II Sekprov. Kesibukan selaku pejabat di tingkat provinsi tetap ada waktu
melaksanakan tugas.
Pejabat ini termasuk singkat masa tugasnya hanya sekitar 8 bulan. Pejabat selanjutnya
yang ditunjuk Gubernur Sultra menjabat adalah Drs. Andi Kaharuddin. Birokrat ini
mempersiapkan dan memfasilitasi proses terpilihnya bupati definitif lewat pemilihan langsung
yang pertama kali digelar di kabupaten yang baru tersebut.
Proses pilkada digelar dua kali putaran 6 (enam) pasang calon. Mereka bertarung dengan
segala kekuatan, taktik dan strategi. Hasil pilkada putaran pertama yang digelar tanggal 29
September 2005, tidak ada yang mencapai perolehan suara di atas 25%. Maka pilkada putaran
kedua digelar pada tanggal 15 April 2007 untuk mendapatkan sosok pemimpin daerah 5 (lima)
tahun ke depan.
Pilkada putaran kedua masing-masing kandidat memperoleh suara, pasangan Rusda
Mahmud dengan Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag mendapat suara sebanyak 38.304 (59,53%).
Sedang pasangan dr. H. Ansar Sangka, MM dengan H. Abbas, SE sebanyak 26.242 (40,47%).
Pasangan Rusda Mahmud dan Suhariah Muin meraih suara mayoritas sehingga mereka
dilantik menjadi bupati pertama di kabupaten baru pada tanggal 19 Juni 2007 oleh Pelaksana
Tugas Gubernur Sultra Drs. H. Yusran Silondae, M.Si di Lasusua.
Pertarungan Elite Menjadi Pejabat Bupati
Saat proses UU Pemekaran dibicarakan di Depdagri dan Komisi II DPR RI, dikalangan
elite birokrasi dan masyarakat secara intensif dan kencang membicarakan siapa sosok yang dinilai
lebih aspiratif menjadi pejabat pelaksana tugas bupati yang bertugas mengantar daerah memiliki
bupati dan wakil bupati definitif.
Dinamika politik cukup tinggi saat membicarakan siapa bakal diusul ke pemerintah
provinsi menjadi calon pelaksana tugas bupati yang bakal mekar, FPPKU sempat menggelar rapat
di Hotel Zam-Zam Kolaka. Rapat berlangsung alot dan sempat beberapa kali diskorsing dan
mengganti pimpinan sidang.
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Salah satu agenda yang mengemuka jadi perbincangan, siapa figur yang akan diusulkan
menjadi pelaksana tugas bupati. Berkembang dua wacana, pertama ada keinginan mengajukan
Ketua FPPKU, H. Djafar Harun, S.Pd serta beberapa nama dari kalangan birokrat selama ini
sudah dikenal di masyarakat termasuk, Ansar Sangka, Suaib Kasra dan Supriono Baso.
Rapat berjalan alot dan tidak sempat mencapai kesepakatan di antara peserta sidang.
Kedua kubu bertahan pada sikap masing-masing. Karena kabupaten induk sudah dimintai nama
dari Pemprov Sultra, maka ada enam nama direkomendasikan Bupati Kolaka yakni, Drs. Suaib
Kasra, dr. Ansar Sangka, Drs. Syarifuddin Rantegau, Supriono Baso, SH, Drs. Syamsul Ridjal
dan Drs. Andi Syahruddin. Nama Djafar Harun tidak direkomendasikan, karena beliau terhalang
oleh aturan sosok pejabat bupati, harus berasal birokrat aktif dengan masa tugas dan kepangkatan
tersendiri.
Nama itu dikirim ke Gubernur Sultra Ali Mazi. Proses selanjutnya di Kantor Gubernur,
pemprov Sultra mengajukan tiga nama ke Mendagri untuk dimintakan persetujuan. Ketiga nama
itu yakni, Drs. Amir Manaf, dr. H. Ansar Sangka, MM serta Drs. H. Kamaruddin, MBA. Di
antara enam nama yang diusulkan Pemkab Kolaka hanya satu nama yang direkomendir
pemerintah provinsi yakni, Ansar Sangka.
Penantian itu terjawab dengan turunnya SK Mendagri sesuai SK No. 131.54-23 tahun
2004, tertanggal 6 Januari 2004. Nama yang direkomendir adalah Ansar Sangka, seorang dokter
medis.
Dokter Medis Penjabat Bupati Pertama
Kabupaten baru ini mencatat sejarah. Penjabat bupati pertama yang dilantik Gubernur
Sultra Ali Mazi, SH atas nama Menteri Dalam Negeri menjalankan administrasi pemerintahan,
setelah diresmikan menjadi kabupaten baru, adalah seorang dokter medis bernama dr. H. Ansar
Sangka, MM.
Mantan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Kolaka ini diberi amanah mempersiapkan
terpilihnya bupati definitif. Ansar dilantik oleh Gubernur Sultra atas nama Mendagri sesuai SK
No. 131.54-23 tahun 2004 tertanggal 6 Januari 2004 di Kolaka, pada tanggal 21 Januari 2004.
Selesai pelantikan, beliau kembali ke wilayah baru bersama dengan 11 birokrat dari kabupaten
induk serta 6 kepala wilayah kecamatan kabupaten baru yakni: Batu Putih, Pakue, Ngapa,
Kodeoha, Lasusua dan Ranteangin.
Mereka ini adalah generasi pertama birokrat yang meletakkan dasar berjalannya roda
administrasi pemerintahan kabupaten baru memberi pelayanan kepada masyarakat. Tugas Ansar
Sangka termasuk cukup berat, dengan keterbatasan dana untuk membiayai operasional birokrasi
serta dana pembangunan fisik lainnya.
Kabupaten baru ini masih mengharap alokasi dana dari kabupaten induk serta dana APBD
dari Provinsi Sultra. Walau dengan segala keterbatasan dana, Ansar tetap menjalankan tugastugas selaku pelaksana bupati.
Periode penjabat bupati Ansar Sangka diresmikan pertama kali beroperasinya pelabuhan
feri Tobaku oleh Wakil Gubernur Sultra Drs. H. Yusran Silondae, M.Si. pelabuhan ini sekaligus
membuka pintu bagi Kolaka Utara untuk lebih berkembang dan menjalin hubungan interkoneksi
dengan kabupaten lain di sekitarnya. Beroperasinya pelabuhan ini lebih mempercepat mobilitas
barang dan orang keluar masuk Kolaka Utara.

http://kolutkab.go.id

Hari pertama turun di tengah masyarakat setiba di Lasusua, beliau menemukan pasar
Lasusua terendam banjir. Setelah dicari penyebabnya, ternyata alur Sungai Indewe yang mengalir
ke Lasusua ada yang harus diluruskan agar debit air dan alirannya tidak lagi menjadikan warga
pasar langganan banjir.
Program meluruskan aliran sungai itu dengan memberdayakan kontraktor lokal waktu itu
dikerjakan oleh Rusda Mahmud. Hasilnya setelah sungai lurus, banjir tidak lagi merendam warga
di lokasi tersebut.
Sempat juga mendatangkan guru mengaji yang mengajar anak-anak tadjwid dalam
membaca kitab suci Al Quran. Hasil didikan itu menjadi utusan Kolaka Utara dalam pelaksanaan
MTQ di tingkat provinsi.
Periode beliau juga melakukan razia terhadap beroperasinya cafe-cafe di beberapa tempat.
Membangun dengan ketiadaan dana operasional, maka kebijakan yang ditempuh adalah
membangkitkan semangat warga bahwa wilayahnya telah menjadi sebuah kabupaten mandiri dan
otonom.
Selama masa periodenya, bersama dengan DPRD Kolaka Utara membahas dan
menetapkan hari jadi Kolaka Utara. Kedua belah pihak masing-masing sepakat, hari jadi
ditetapkan bertepatan tanggal peresmian kabupaten baru oleh Mendagri Hari Sabarno pada
tanggal 7 Januari 2004.
Selama masa jabatan beliau juga banyak melakukan kunjungan ke pelosok desa-guna
memberi penjelasan dan sosialisasi tentang kabupaten yang baru dibentuk. Selain itu beliau juga
ingin mendapatkan masukan dan informasi tentang pokok masalah yang dihadapi masyarakat
sekaligus dapat merumuskan skala prioritas yang harus ditempuh guna memberi pelayanan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Periode Ansar Sangka mulai dicanangkan pembangunan Gedung Juang Patampanua.
Sedangkan Monumen Patampanua dibangun oleh prajurit TNI tahun 1974. Monumen ini
merupakan simbol perjuangan masyarakat Kolaka Utara melawan dan mengusir penjajah.
Bendera merah putih dikibarkan di Lasusua pada tanggal 27 Oktober 1945 mendahului Kolaka
yang baru mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 19 November 1945.
Tujuan pembangunan monumen itu untuk melestarikan nilai patriotisme dan heroisme
perjuangan para pendahulu yang menjadikan Lasusua sebagai pusat perjuangan serta
mendapatkan pasukan terlatih dari Patampanua, empat wilayah yakni, Mokole Rahambuu,
Latowu, Watunohu, Kodeoha.
Ansar Sangka lahir di Lasusua 12 Desember 1955. Sekolah SD, SMP dan PGA di
Lasusua. SMA di Kendari. Alumni Fakultas Kedokteran Unhas 1984 dan S2 Manajemen Unhas
2001.
Kepala Puskesmas Ladongi Kabupaten Kolaka 1985-1988. Mantan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Kolaka 1994-2001. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daearah
Provinsi Sultra 2002-2004. Suami dari Ny. Hj. Jamila Ansar dengan anak-anak, Eka Srikandi
Putri Ansar, Dewi Nugrahwati Putri Ansar, Tri Nur Ansar dan Muhammad Asrul Ansar.
Ketua OSIS SMAN Teladan Kendari 1973. Ketua Umum BPM FK Kedokteran Unhas
1980. Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Unhas 1983. Sekretaris IDI Sultra 1990-1993. Ketua
Pelti Kolaka 1999-2002.
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Sampai akhir masa jabatan selama 1 tahun, bupati definitif belum terpilih. Ansar Sangka
digantikan oleh Drs. H. Kamaruddin, MBA selaku pejabat bupati kedua. Birokrat karier dari
Kolaka Utara ini selama 1 tahun periode menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan
sambil melanjutkan program kerja pejabat bupati sebelumnya.
Sebelas Birokrat Perintis Kabupaten Baru
Usai pelantikan pejabat bupati pertama, Ansar Sangka kembali ke daerah baru untuk
memulai tugas-tugas pemerintahan. Dari kabupaten induk diserahkan 11 birokrat ditambah 6
camat yang berada di wilayah Kolaka Utara. Sumber daya birokrasi itulah yang mendampinginya
memperlancar tugas-tugas administrasi pemerintahan selaku pelayan dari masyarakat.
Para camat tersebut yakni: Camat Batu Putih, Drs. Amin Wahid; Pakue, Drs Bustam AS;
Ngapa, Yamin Nurdin; Kodeoha, Drs. Syamsul Ridjal; Lasusua, Drs. Nur Rahman Umar;
Ranteangin, Abdillah Zuhri Yunus, SH;
Mereka para birokrat yang merupakan perintis pertama pelaksanaan administrasi
pemerintahan di Kolaka Utara adalah Drs. H. Burhanuddin S selaku Plt Asisten Pemerintahan dan
Plh Sekda Kolaka Utara; Drs. Syamsul Rizal, Drs. Wahyuddin, Drs. Ashar, Dra. Warda Mahmud
(Staf Kantor Bupati Kolaka Utara), Drs. Mansur, S.Sos, MH (Plt Kabag Kepegawaian),
Salawangeng, S.Pd, Drs. Alimus, Drs. Firdang, dr. Hj. Sufiati (Staf Kantor Bupati Kolaka Utara),
Muh. Idrus, S.Sos (Staf Bagian Kepegawaian).
Para perintis ini datang setelah sebelumnya Ansar Sangka mengajak mereka untuk
mengabdi pada wilayah yang baru mekar itu. Cukup banyak yang diajak, tetapi banyak juga
secara halus menolak dengan beragam pertimbangan termasuk, tempat tinggal yang tidak ada
serta sarana dan prasarana perkantoran yang sangat minim.
Program kerja bupati tidak bakal berjalan maksimal jika mesin birokrasi tidak tertata
dengan baik dan profesional. Daerah baru dengan birokrasi profesional yang masih minim
sehingga menuntut kehadiran sosok birokrat yang mampu menjalankan tugas secara profesional.
Langkah pertama yang ditempuh Ansar Sangka adalah menggerakkan mesin birokrat
dengan menata dan membenahi kelembagaan birokrasi. Pembentukan organisasi dilakukan lewat
Keputusan Bupati No. 07/2004. Pembenahan itu berdasarkan PP No. 8/2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
Perangkat daerah kabupaten Kolaka Utara terdiri atas dua Asisten yakni Asisten Bidang
Pemerintahan dan Ekbang serta Asisten Bidang Administrasi, satu Sekretaris Dewan, delapan
Kepala Kepala Dinas, yakni Pendapatan Daerah, Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata,
Kesehatan KB dan Kesejahteraan Sosial, PU dan Perhubungan, Pertanian Kelautan dan
Perikanan, Perindustrian Perdagangan Koperasi Tenaga Kerja dan Penanaman Modal, Kehutanan
dan Perkebunan, Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup. Dua Kepala Badan yakni, Badan
Pengawasan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dua Kepala Kantor yakni,
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Bupati
menerbitkan SK No. 820/02 tahun 2004 berisi permintaan tenaga personil pegawai negeri sipil
daerah Kabupaten Kolaka.
Penjabat Bupati Kolaka Utara juga mengeluarkan SK No. 01/2004 tentang penunjukan
Drs. H. Burhanuddin S sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan,
sekaligus pelaksana harian Sekretaris Daerah Kolaka Utara.
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Tiga Birokrat Menjabat Sekda
Sekretaris Daerah adalah birokrat yang membantu kepala daerah dalam menyusun
kebijakan, mengkordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah agar program kerja dari
bupati dapat terealisasi dan terlaksana.
Pada awal mulai berjalan organisasi perangkat daerah, birokrat pertama yang diberi
amanah menjadi pelaksana harian Sekretaris Daerah adalah Drs. H. Burhanuddin S, waktu itu
beliau juga masih merangkap selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan.
Beberapa bulan kemudian bupati mengeluarkan SK No. 29/2004 tanggal 25 Mei 2004
isinya mengangkat Drs. H. Syarifuddin Rantegau, M.Si selaku pejabat Sekretaris Daerah
Kabupaten Kolaka Utara yang definitif.
Sang birokrat karier itu menjalankan roda organisasi sesuai dengan kewenangan dan
bidang tugas yang dimiliki. Perkembangan selanjutnya, pejabat Bupati Kolaka Utara menerbitkan
surat tugas No. 090/154 tentang penugasan Drs. H. Burhanuddin S, MM selaku Pelaksana Harian
Sekda terhitung sejak 9 Juli 2005 disamping tugas pokok selaku Asisten I.
Perpanjangan masa tugas masih sempat dijalani dan masa tugas berakhir setelah SK
Gubernur Sultra Nomor: 821.22/34.44/2005 tanggal 25 Agustus 2005 yang mengangkat Drs.
Amir Badi, M.Si selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kolaka Utara yang baru.
Serah terima jabatan dilakukan 28 Sepetember 2005 di pendopo rumah jabatan bupati.
Selesai pelantikan dilakukan langkah konstruktif mengisi jabatan dan posisi pejabat eselon III dan
IV guna melengkapi struktur organisasi dan pemerintahan. Selain itu juga melakukan rotasi dan
mutasi dijajaran pejabat eselon III dan IV yang bersifat pembinaan dan penyegaran.
Kamaruddin Gagas Program 100 hari
Penjabat bupati kedua di daerah baru itu adalah Drs. H. Kamaruddin, MBA. Beliau
dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi di Gedung Juang Lasusua pada tanggal 24 Januari 2005.
Penjabat bupati kedua menjalankan tugas ketika perangkat pemerintahan sudah hampir lengkap,
termasuk DPRD juga sudah ada.
Langkah awal yang ditempuh, adalah menggagas Program 100 Hari dengan tujuan
memacu pergerakan pembangunan dengan target tercapai program yang telah ditetapkan.
Program itu diharapkan semua dinas dan instansi teknis dapat lebih termotivasi melaksanakan dan
mencapai target sesuai bidang tugas yang dimiliki.
Salah satu kebijakan yang ditempuh dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat adalah
menjalin kerjasama dengan pihak penyedia operator layanan informasi, yakni Telkomsel dan
Indosat. Kehadiran kedua perusahaan telekomunikasi serta merta mengubah wajah dan perilaku
warga.
Wilayah yang selama ini terisolasi akibat tidak ada sarana telepon, menjadikan mobilitas
penduduk berjalan lambat. Sejak kedua perusahaan itu beroperasi, warga sudah dapat
berkomunikasi keluar tanpa batas ke seluruh wilayah nusantara. Sarana dan prasarana itu
menjadikan wilayah sudah tidak tertutup dan terisolasi. Beliau termasuk pejabat bupati yang
membuka isolasi daerah.
Periode Kamaruddin juga meletakkan dasar-dasar pembangunan dengan penetapan tata
ruang ibukota, tata ruang wilayah kabupaten. Tetapi ini belum final, namun menjadi apresiasi
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untuk tata ruang yang lebih sempurna. Lasusua sebagai pusat ibukota kabupaten, Lapai menjadi
pusat pembangunan serta wilayah lain yang mendukung percepatan terwujudnya wilayah
ekonomi.
Beliau juga bertekad melakukan perubahan wajah kecamatan dan perilaku warga agar
terwujud suasana dan nuansa sebuah kabupaten. Langkah yang ditempuh melakukan penambahan
sarana dan prasarana fisik pelayanan kepada masyarakat. Melakukan pelebaran jalan-jalan dalam
ibukota kabupaten serta menyemarakkan titik-titik jalan berupa lampu jalan, taman-taman kota
agar terkesan hadir cikal bakal sebuah ibukota kabupaten.
Merencanakan pemekaran kecamatan dan kelurahan. Pemekaran itu dengan tujuan lebih
mempercepat dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran itu dari 6 kecamatan
menjadi 13 dan dari 81 desa dan kelurahan menjadi 117.
Awalnya keenam kecamatan itu yakni, Batu Putih, Pakue, Ngapa, Kodeoha, Lasusua,
Ranteangin. Kemudian hadir kecamatan baru di antaranya, Purehu, Pakue Utara, Pakue Tengah,
Watunohu, Lambai dan Wawo.
Pada periodenya juga sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung
Kantor Bupati dan DPRD Kolaka Utara sesuai dengan tata ruang yang ada. Selain itu juga
melanjutkan pembangunan Gedung Juang Patampanua dan meresmikan pemakaiannya. Beliau
juga mencanangkan program kesehatan gratis bagi seluruh warga masyarakat.
Kegiatan yang juga sempat dilakukan adalah mendongkrak nilai Dana Alokasi Umum
(DAU) tahun 2006 dari Rp. 48 Milyar menjadi Rp. 180 Milyar. Dana besar itu datang setelah
bersama Gubernur Sultra dan 11 bupati dan walikota datang langsung ke Bappenas di Jakarta.
Kedatangan di pusat sekaligus meyakinkan pemerintah pusat akan kebutuhan dana besar bagi
kebupaten yang baru lahir.
Beliau juga sempat menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat kabupaten.
Juara yang terseleksi menjadi wakil daerah untuk ikut berkompetisi pada MTQ tingkat provinsi.
Selain itu juga merintis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang belakangan
diberi nama Djafar Harun.
Kamaruddin lahir di Uloe Bone, 12 September 1948. Tamat SD di Bone, SMP dan SMA
di Makassar. Sarjana muda Akademi Pimpinan Perusahaan Manajemen Industri 1971 dan sarjana
muda IAIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah 1972. Alumni FISIP Universitas Haluoleo
Kendari 1978.
Meniti karir birokrat sejak 1 Oktober 1974 pada Kanwil Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sultra. Selama hampir 30 tahun lebih meniti karir di birokrasi dengan jabatan terakhir
sebelum ditunjuk jadi pejabat bupati Kolaka Utara, adalah Kepala Bidang Industri Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sultra.
Pernah menjadi pelaksana tugas Kandep Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna
1997. Mantan Kadis, Perindustrian Perdagangan Koperasi Tenaga Kerja dan Penanaman Modal
Kolaka Utara. Kini menjadi staf ahli Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud.
Suami dari Hj. Hasanah Kamaruddin yang akad nikah 19 April 1979 telah diberi buah
hati, Syam Alamsyah, S.Hut, Erny Fitriani, AMD, Ady Ardiansyah, Iwan Ardiansyah, Adnan
Dharmansyah. Semasa mahasiswa pernah jadi Ketua HMI Cabang Makassar 1972. Ketua HMI
Kendari 1975. Ketua Senat FISIP Unhalu. Mantan Sekretaris KNPI Sultra. Ketua Kadin Kolaka
Utara, Ketua KONI Kolaka Utara, Ketua PHRI Kolaka Utara dan Ketua KKSS Kolaka Utara.
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Coklat dan Cengkeh Lambang Daerah
Lambang daerah yang menjadi simbol bagi sebuah kabupaten baru juga harus secepatnya
hadir, karena lambang itu sangat menentukan ketika melakukan persuratan secara formal.
Lambang daerah menjadi salah satu syarat utama dalam melakukan hubungan dengan instansi
pemerintah dan swasta.
Ide awal lambang daerah datang dari Ansar Sangka, tetapi belum sempat terealisasi sudah
digantikan oleh pejabat baru. Ide tersebut dilanjutkan pejabat bupati Kamaruddin.
Untuk mendapatkan lambang tersebut, pemerintah kabupaten menggelar sayembara
kepada warga. Ada 28 sketsa lambang yang masuk, setelah dilakukan pengkajian maka panitia
sepakat mengambil 3 sketsa yang masuk dengan menyempurnakan sesuai dengan kondisi
masyarakat dan nilai budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Ketiga pemilik sketsa yakni,
Sidharta Darwis Lagu dan Drs. Sukri.
Lambang daerah kemudian ditetapkan, simbol coklat dan cengkeh yang menjadi
primadona dan andalan wilayah sejak dari dulu sampai sekarang. Lewat kedua komoditas tersebut
menjadikan masyarakat semakin makmur dan tingkat kehidupan juga semakin lebih baik lagi.
Coklat dan cengkeh menjadi lambang kemakmuran menggantikan padi dan kapas yang
sejak dari dulu sudah diyakini banyak daerah menjadikan simbol dan lambang daerah.
Selain coklat dan cengkeh lambang daerah juga menampilkan Tugu Patampanua. Sebutan
itu berasal dari kata Patowanua dalam bahasa Tolaki dialek Kodeoha berarti empat wilayah. Jauh
sebelum wilayah ini berkembang ada empat mokole (kerajaan) yang saling menyatu. Keempat
mokole itu yakni, Rahambuu di Lelewawo, Latowu, Watunohu dan Kodeoha.
Monumen tugu Patampanua itu diapit oleh cengkeh dan coklat yang siap dipanen. Tugu
itu merupakan simbol perjuangan heroik pemuda mengusir penjajah di Lasusua. Monumen terdiri
atas tiga pilar yang memiliki makna, ada tiga arah pergerakan. Tiga pilar itu disebut dengan Tellu
Balemping.
Pilar pertama berarti perjuangan mempertahankan Kota Lasusua dan sekitarnya. Pilar
kedua melambangkan perjuangan pemuda ke arah selatan yakni membantu perjuangan pemuda di
daerah Sulawesi Selatan serta pilar ketiga perjuangan pemuda membantu membebaskan daerah
Kabupaten Kolaka dan sekitarnya.
Pada kaki tugu perjuangan itu, ada buku yang sedang terbuka, itu menandakan bahwa
pendidikan dan pengetahuan menjadi prioritas membangun dan mensejahterakan masyarakat.
Pendidikan berkualitas bagi semua masyarakat menjadikan suatu daerah akan lebih makmur dan
memiliki daya saing yang sangat tangguh.
Di tengah buku yang sedang terbuka ada lingkaran yang bermakna kalo sara. Semacam
lingkaran adat dalam masyarakat Tolaki yang memberi makna persaudaraan dan kekeluargaan
yang sangat mendalam dan kental.
Di latar belakang lambang ada gunung yang menjadi simbol kalau wilayah Kolaka Utara
memiliki wilayah pegunungan yang cukup banyak. Wilayah itu menjadi potensial selain
mengandung bahan tambang juga menjadi areal menanam tanaman perkebunan yang selama ini
menjadi andalan daerah.
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Selain gunung, juga ada simbol laut yang menandakan Kolaka Utara juga memiliki
potensi kelautan yang cukup besar yang mampu mensejahterakan rakyat. Lambang daerah itu
kemudian dikelilingi sudut lima menandakan sila-sila dari Pancasila.
Enam Paket Calon Bupati Bertarung di Pilkada
Menanti datangnya bupati dan wakil bupati definitif, maka pemilihan bupati digelar
dengan menggunakan sistem langsung mengacu pada UU No. 32/2004. Persiapan pilkada
dilakukan KPUD dengan membuka peluang dan kesempatan kepada warga ikut mendaftar jadi
calon bupati setelah sebelumnya mendapat rekomendasi dari partai politik atau gabungan koalisi
partai politik yang mampu mencapai suara 15 persen kursi atau jumlah pemilih yang sah pada
pemilu 2004.
Proses seleksi calon dilakukan dengan suhu politik yang hangat dan meningkat. Pilkada
merupakan pertarungan kekuasaan meraih simpati dan dukungan dari rakyat pemilih untuk
menjadi bupati dan wakil bupati pertama periode lima tahun, 2007-2012.
Ada 6 (enam) paket calon yang bertarung pada pilkada putaran pertama digelar pada
tanggal 29 September 2005. Keenam paket calon tersebut sesuai perolehan suara masing-masing
yakni; Rusda Mahmud dan Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag diusung PNBK mendapat perolehan sah
12.774 (23,98%); pasangan dr. H. Ansar Sangka, MM dan H. Abbas, SE diusung oleh PKS dan
Partai Pelopor dapat suara 11.070 (20,78%); pasangan Drs. Bustam AS dan Sapruddin, SE
diusung PDK, PIB, Merdeka PSI dan PNUI meraih suara 9.926 (18,62%); pasangan Ir. Muh.
Hakku Wahab dan Ir. Zakaria, M.Si diusung PAN meraih suara 8.911 (16,73%); pasangan drg.
Sutan H, MM dan Drs. Syamsul Ridjal diusung Partai Golkar meraih suara sebesar 5.477
(10,28%) serta pasangan Drs. H. Syarifuddin Rantegau, M.Si dan DR. Ilham Labbase, SE.,M.Si
diusung PBR, PKPI, PKPB, PNI, Marhaenisme, PPDI, PBSD, PPD dan Patriot Pancasila meraih
suara 5.115 (9,60%).
Karena keenam pasangan calon tidak ada yang meraih perolehan suara mencapai 25
persen, sesuai dengan keputusan KPUD Kolaka Utara tanggal 10 Oktober 2005 maka
dilaksanakan pilkada putaran kedua dengan peserta dua kandidat, yakni mereka yang meraih
dukungan suara terbesar pertama dan kedua yakni, Rusda Mahmud dan Hj. ST. Suhariah Muin,
S.Ag dan pasangan dr. H. Ansar Sangka, MM dan H. Abbas, SE.
Djaliman Mady Prioritas Tiga Program Unggulan
Masa jabatan pelaksana tugas bupati Kamaruddin berakhir Januari 2006. Gubernur Sultra
menunjuk Drs. H. Djaliman Mady, MM selaku pejabat baru. Birokrat karier yang juga pelaksana
tugas Sekprov Sultra, bertugas menjalankan administrasi pemerintahan di wilayah baru serta
merampungkan proses terpilihnya bupati definitif.
Beliau dilantik menjadi pelaksana tugas bupati yang ketiga oleh Gubernur Sultra Ali Mazi,
SH di Kantor Gubernur, sejak 18 Januari 2006 dan berakhir 18 Agustus 2006. Selama masa
jabatan yang tidak sampai satu tahun, beliau lebih banyak melakukan pembenahan administrasi.
Program yang dilakukan pengembangan sumber daya aparat, pendidikan gratis, kesehatan
gratis serta peningkatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Pengalokasian anggaran pada
ketiga skala prioritas itu juga menjadi unggulan selama menjabat. Bertepatan saat pertama
melaksanakan tugas berlangsung penyusunan anggaran, sehingga lebih mudah memprioritaskan
anggaran dari ketiga sektor yang menjadi andalan pembangunan.
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Kolaka Utara butuh SDM aparat berkualitas. Mereka telah banyak diikutkan dalam
berbagai diklat penjenjangan, dengan harapan aparat itu bisa lebih terampil melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.
Diklat peningkatan SDM aparat, ada tiga tingkatan kecerdasan harus dimilki seorang
aparat, yakni tingkat kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.
Aparat pemerintah, tidak hanya dituntut kecerdasan intelektual tetapi harus memiliki akhlak dan
moral yang baik, agar bisa menjadi contoh pemimpin tauladan di tengah masyarakat.
Permasalahan yang banyak dihadapi masyarakat adalah masalah pendidikan dan
kesehatan. Orang tua murid sering mengeluh tentang mahalnya biaya pendidikan dan pengobatan
serta pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. Masalah itu harus diakhiri dengan menggratiskan
keduanya.
Pendidikan gratis tidaklah terlalu sulit, sebab sebelumnya sudah ada dana BOS dari
pemerintah pusat yang rata-rata Rp. 100.000 per tahun, sedangkan kebutuhan rata-rata Rp.
600.000 per tahun. Ini berarti harus ditambah beban APBD sebesar Rp. 500.000 per tahun baru
bisa tercapai pendidikan gratis.
Dari alokasi dana yang cukup besar itu, termasuk di antaranya tunjangan para guru dan
kepala sekolah, supaya kreatif mengembangkan metode pembelajaran terhadap siswanya.
Pelaksanaan kesehatan gratis, puskesmas dan klinik kesehatan lainnya, diminta tidak
memungut bayaran pada setiap pasien yang berkunjung. Petugas kesehatan mendapat insentif
antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 1,5 juta per bulan. Dengan tunjangan itu, mereka lebih bergairah
melaksanakan tugasnya.
Mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, semua desa dan kelurahan harus bangkit.
Agar pembangunan desa dan kelurahan bangkit, maka dalam APBD tiap desa mendapat bagian
Rp. 100 juta per tahun. Pembangunan bidang keagamaan juga diprioritaskan disamping
rehabilitasi masjid, juga diprogramkan pemberian insentif bagi imam masjid.
Mendapatkan dana sebesar itu, baik pendidkan dan kesehatan gratis maupun dana ADD
dan Insentif bagi para imam masjid, maka dalam anggaran APBD diatur, yakni untuk belanja
pembangunan sebesar 70 persen dan belanja pegawai 30 persen. Disamping itu, anggaran belanja
yang tidak perlu buat bupati dipangkas.
Tugas rutin di Kantor Gubernur Sultra selaku Asisten II Sekprov Sultra dan Pelaksana
Tugas Sekprov menjadikan beliau harus membagi waktu antara hadir di Kolaka Utara dan Ibukota
Provinsi Sultra, Kendari. Bolak balik Kendari dan Kolaka Utara, sehingga lebih banyak
melakukan tugas-tugas rutin administrasi pemerintahan.
Beliau mengkomunikasikan agar jajaran aparat birokrasi yang juga sedang dibenahi agar
tetap memberi pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Pada periode jabatan masih sempat
menggagas dana kesehatan serta pembebasan SPP bagi anak-anak sekolah.
Pada akhir masa jabatan, beliau lebih banyak menetap di Ibukota Provinsi Kendari karena
tugas rutin selaku pelaksana tugas Sekprov serta Asisten II Sekprov menuntut alokasi waktu yang
cukup banyak, guna merampungkan tugas-tugas rutin di posisi jabatan yang disandangnya.
Djaliman Mady lahir di Buton, 18 September 1948. SD di Buton. SMP dan SMA Sehati
Makassar. Fisip Unhas 1976 dan Pascasarjana STIE ABI Surabaya 2001. Mantan Camat Rumbia,
Poleang, Kabaena Timur Kabupaten Buton. Sekda Buton 1999-2002. Asisten Bidang Hukum dan
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Pemerintahan Pemprov Sulsel 2002-2004, Kepala Bappeda Sultra, Asisten Pembangunan dan
Ekonomi Pemprov Sultra, Pelaksana Tugas Sekprov Sultra 2006.
Ketua KNPI Buton 1985-1989. Ketua Korpri Buton 1999-2002. Ketua KAHMI Buton
2000-2003. Ketua Pertina Buton 2000-2004. Ketua ICMI Buton 2000-2005. Wakil Ketua
KAHMI Sultra 2002-sekarang.
Periode Andi Kaharuddin Terpilih Bupati Definitif
Pelaksana tugas bupati keempat setelah Djaliman Mady adalah Drs. H. Andi Kaharuddin.
Beliau dilantik 18 Agustus 2006 oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, SH di Kantor Gubernur. Beliau
adalah pelaksana tugas bupati keempat, merupakan seorang birokrat karier, ketika diberi amanah,
beliau masih menjabat selaku kepala Bawasda Provinsi Sultra.
Pelaksanaan tugas bupati terakhir ini, bertepatan waktu masyarakat Kolaka Utara
memasuki pilkada putaran kedua setelah putaran pertama tidak ada yang meraih suara diatas 25
persen.
Tenggang waktu pelaksanaan pilkada putaran pertama dan kedua sekitar 1 tahun 8 bulan.
Pilkada putaran pertama 29 September 2005 sedang putaran kedua 15 April 2007. Lamanya
tertunda pilkada putaran kedua karena adanya proses hukum sedang berlangsung yang harus
dihadapi oleh KPUD Kolaka Utara.
Bakal calon (balon) bupati Ir. Dinamis Yunus yang berpasangan dengan Drs. Mallippang
Ali tidak diloloskan oleh KPUD Kolaka Utara menjadi calon bupati yang akan bertarung dalam
pilkada. Keputusan itu membuat Dinamis Yunus menempuh langkah hukum.
Pihak KPU kemudian menetapkan waktu pilkada putaran kedua, 15 April 2007. Ketika
pertama kali melaksanakan tugas di daerah baru, beliau menekankan untuk menjaga stabilitas.
Suhu politik pasca pilkada putaran pertama termasuk cukup tinggi.
Masyarakat dan aparat birokrat oleh Kaharuddin diberi pemahaman untuk selalu
menghadirkan suasana stabil dan kondusif di tengah masyarakat menyambut pelaksanaan pilkada
putaran kedua.
Kaharuddin senantiasa melakukan kordinasi dengan KPU, Panwas, aparat pengamanan
serta para calon yang akan maju bertarung. Komunikasi dan kordinasi terjalin secara baik
sehingga tahapan dari pilkada putaran kedua dapat berlangsung dengan aman, lancar dan terpilih
bupati definitif.
Masa pemerintahan Andi Kaharuddin digelar putaran kedua pilkada bupati dengan peserta
hanya dua pasang peserta. Pilkada putaran kedua berlangsung 15 April 2007 dengan dua pasang
calon yang bersaing ketat.
Pilkada putaran kedua sudah tidak ada lagi kampanye besar-besaran dan mobilisasi massa,
tetapi hanya mempertajam visi dan misi yang sudah disosialisasikan pada pilkada putaran
pertama.
Visi dan misi para calon disampaikan empat hari sebelum hari H pencoblosan. Penajaman
visi dan misi disampaikan langsung ke masyarakat dan tidak lagi digelar kampanye secara
terbuka.
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Periode masa jabatan Andi Kaharuddin, beliau melanjutkan kebijakan dasar tata ruang
ibukota yang pernah dirintis Kamaruddin. Selain itu, masa tugasnya lembaga legislatif sudah
terpilih dan terbentuk sehingga secara mandiri sudah ada APBD yang dibahas bersama.
Beliau juga melanjutkan program bebas SPP mulai dari tingkat SD-SMA. Kebijakan
tersebut memberi gambaran, pemerintah cukup peduli terhadap pendidikan yang merupakan
kebutuhan utama. Sektor pendidikan menjadi sangat penting dan menentukan kemajuan suatu
daerah.
Kualitas SDM yang rendah apalagi masih banyak angka buta huruf dan orang tidak
berpendidikan secara formal dan non-formal, pada akhirnya menjadikan daya saing daerah
semakin lemah.
Selain memberi skala prioritas pada pendidikan, juga melanjutkan program pelaksana
tugas bupati sebelumnya, yakni merealisasikan program pemekaran kecamatan dan desa.
Pada masa pemerintahannya, kecamatan dan desa sempat dimekarkan. Kehadiran
kecamatan dan desa baru tersebut, membuat masyarakat semakin dekat dan lebih mudah
mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pemekaran kecamatan dan desa, membuat rakyat lebih
cepat dan tepat ketika harus berhubungan dengan administrasi pemerintahan di lingkungan tempat
tinggalnya.
Periode pemerintahan Andi Kaharuddin, sempat meresmikan beroperasinya RSUD Djafar
Harun. Kehadiran rumah sakit tersebut memudahkan masyarakat jika membutuhkan pertolongan
pelayanan kesehatan secara lebih cepat. Rakyat tidak perlu terlalu jauh datang ke Kolaka, Wajo
atau Makassar.
Beliau juga mengharapkan, semangat SDM aparatur membangun daerah jangan sampai
kendor. Sebab merekalah yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
Menghasilkan sumberdaya petani yang berkualitas, di bidang perkebunan dan pertambangan,
Pemkab Kolaka Utara bekerjasama Universitas 19 Nopember (USN) Kolaka, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia birokrat dan masyarakat yang lain.
Andi Kaharuddin lahir di Soppeng, 24 Juni 1948. Setelah tamat SMA langsung meniti
karir sebagai PNS di Kendari sejak 1972. Tiga tahun kemudian 1975 tugas belajar di APDN
Makassar. Usai tugas belajar menduduki jabatan Kasi Ketertiban Umum, Kasubdin Ketertiban,
Kabag Pengembangan Desa Kota Kendari, Sekretaris Kota Kendari 1985.
Pelaksana Tugas Wali Kota Kendari (1990-1991), Kepala Biro Umum, Karo Ortala,
Kadispenda Pemprov Sultra, Asisten III Sekprov Sultra, Pejabat Walikota Kendari (2001), Kepala
Bawasda Pemprov Sultra, Pejabat Bupati Kolaka dan kembali jadi Kepala Bawasda Pemprov
Sultra. Penasehat KKSS Provinsi Sultra.
Selamat Datang Bupati Definitif
Masyarakat Kolaka Utara kembali mencatat sejarah baru pada tanggal 19 Juni 2007.
Penanggalan waktu itu merekam untuk pertama kalinya daerah yang baru dimekarkan
menghasilkan bupati dan wakil bupati definitif periode 2007-2012, melalui pemilihan langsung
secara demokratis. Pasangan Bupati Rusda Mahmud dan Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag dilantik
oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sultra, Drs. H. Yusran Silondae, M.Si di Lasusua disaksikan
hampir seluruh elemen dalam masyarakat.
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Bupati dan wakil bupati in diusung oleh PNBK. Pemimpin baru ini minimal 5 tahun ke
depan bakal membawa perubahan dan perbaikan kualitas taraf hidup dan pelayanan kepada
rakyat. Bupati baru ini terbentang sejumlah masalah yang sangat mendesak dicarikan solusi.
Penataan tata ruang ibukota kabupaten serta kantor bupati kelihatan harus lebih cepat
rampung, agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, efisien dan lebih cepat. Belum lagi
infrastruktur jalan dan jembatan antar kecamatan, desa dan kelurahan harus mendapat skala
prioritas agar mobilitas penduduk dapat berproses dengan baik.
Rusda Mahmud sebelum terpilih menjadi bupati, beliau adalah seorang pengusaha
konstruksi dan memimpin parpol PNBK. Aktifitasnya selaku pimpinan partai dengan berhasil
menempatkan 3 wakilnya di DPRD Kolaka Utara mengantar Rusda memasuki arena politik
praktis dan bertarung pada pilkada bupati.
Pasangan wakil bupati, Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag adalah politisi dari Kolaka menjadi
legislator mewakili PKB. Pemilu 2004 duduk di lembaga legislatif Kolaka. Lahir di Bone 6
Oktober 1965. Isteri dari Drs. H. Abdul Muin Thalib, SH., MH dengan tiga orang anak. Pilihan
paket dengan Rusda Mahmud, membawa dirinya mencatat sejarah baru, beliau termasuk wanita
pertama terpilih menjadi wakil bupati di Sultra.
Rusda Mahmud Bupati Definitif Pertama
Sejarah Kolaka Utara akan mencatat nama Rusda Mahmud selaku orang pertama yang
menjadi bupati definitif periode 2007-2012, sejak wilayah ini dimekarkan menjadi sebuah
kabupaten baru.
Nama salah seorang putra kelahiran Lasusua tanggal 21 Nopember 1962 ini akan tertulis
dalam tinta emas sejarah bahwa dialah yang pertama menjadi bupati yang terpilih dalam
pemilihan secara langsung.
Sang bupati terpilih menjalani masa-masa kecil di tanah kelahirannya sekaligus
menyelesaikan jenjang pendidikan di SDN 1 Lasusua tahun 1968-1974; SMPN 1 Lasusua tahun
1974-1977. Setamat SMP beliau lanjut ke Kolaka dan mendaftar pada STM Negeri Raha pilial
Kolaka 1977-1981.
Setamat STM Negeri Raha 1981, Rusda menuju ke Kota Pendidikan Yogyakarta
melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan menjadi mahasiswa Universitas Islam Indonesia
(UII), studi teknologi tekstil.
Di kampus tertua itu, beliau hanya menjalani masa perkuliahan selama enam semester
sampai dengan tahun 1984. Beliau menuju ke Timor Timur dan belajar usaha konstruksi dengan
menjadi pegawai pada perusahaan kontraktor CV. Moris dengan posisi kepala devisi tehnik
Selama berada di wilayah yang kini sudah menjadi Negara Timor Leste, dua tahun lebih
beliau belajar dan menekuni liku-liku pengusaha konstruksi. Beliau berada di daerah itu selama
dua tahun.
Tahun 1986, beliau memilih pulang ke kampung halaman di Lasusua dan berusaha
bermacam kegiatan. Bersama dengan Nur Rahman mendirikan CV. Cakrawala, selama beberapa
tahun dan bergerak pada bidang konstruksi dan kontraktor.
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Sambil bolak balik Lasusua dan Kolaka, beliau juga merintis usaha sendiri konstruksi di
Kolaka dan diberi nama CV. Bangkit Bangun Persada. Perjalanan waktu yang panjang, klarifikasi
CV. Kemudian beralih status menjadi PT. Bangkit Bangun Persada.
Proses waktu panjang menjadikan prospek usaha tumbuh dan berkembang di bawah
bendera usaha PT. Bangkit Bangun Persada, dimana Rusda sendiri selaku direkturnya.
Lewat PT. Bangkit Bangun Persada inilah menjadi motivasi baginya untuk terus
membesarkan usaha, hingga dia termasuk salah seorang kontraktor yang berhasil menjalankan
bisnisnya.
Sukses Rusda pada dunia bisnis, memberi pilihan pada dirinya untuk memilih memasuki
dunia politik praktis. Pada tahun 2002 beliau masuk bergabung pada Partai Nasional Banteng
Kemerdekaan (PNBK) pimpinan Eros Djarot. Rusda dipercaya memimpin DPC PNBK Kolaka.
Dari hasil kerja keras, akhirnya membuahkan hasil.
Di antara sekian banyak kabupaten di Indonesia, PNBK Kolaka Utara satu-satunya
mengukir sejarah pada Pemilu 2004 dengan menempatkan 3 wakilnya di DPRD dari 20 kursi
keseluruhan di DPRD Kolaka Utara.
Pilihan pada PNBK karena ajakan dari ketua DPD PNBK Sultra, Iqbal yang setiap saat
mengajak dan meminta untuk memimpin partai yang didirikan oleh Eros Djarot. Ajakan itu
akhirnya diterima dan jadilah dia seorang politikus.
“Saya tidak main-main kalau ada pekerjaan” kata Rusda, sehingga ketika diterima tawaran
menjadi Ketua PNBK, dia termotivasi dan mentargetkan partai itu harus meraih suara mayoritas.
Realitas politik kemudian menunjukkan, PNBK mampu meraih suara terbesar dan menempatkan
wakilnya 2 orang di DPRD Kolaka serta pada Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 3 orang.
Selama dalam proses penyusunan caleg, beliau juga termasuk satu-satunya ketua PNBK
pada tingkat kabupaten yang namanya tidak masuk dalam caleg. Pilihan itu, kata Rusda, karena
memberi jalan kepada kader-kader partai yang lain untuk maju menjadi caleg guna
memperjuangkan aspirasi dan keinginan warga yang menjadi anggota dan simpatisan partai.
Selaku bupati definitif pertama, sungguh banyak tantangan yang harus dijawab, di
antaranya pembangunan fasilitas kantor pemerintahan, seperti kantor bupati, kantor DPRD, kantor
dinas dan kantor instansi lainnya, di samping pembangunan infrastruktur, terutama sektor
transportasi serta penataan kota Lasusua juga mendesak harus dijawab dan dicarikan jalan keluar.
Tugas yang telah menghadang bupati dan wakil bupati, secara bertahap dapat
dirampungkan. Terbukti, beberapa prasarana pemerintahan seperti kantor bupati, kantor DPRD
dan kantor instansi lainnya, telah dan sedang diselesaikan pembangunan fisiknya.
Demikian juga penataan Kota Lasusua dengan ciri khas bundaran kota yang ada di pinggir
pantai menjadi daya tarik tersendiri masyarakat, karena didalam bundaran itu terdapat tamantaman serta ruang pameran dan itu nantinya menjadi ciri khas kota Lasusua.
Lewat pernikahan dengan isteri tercinta Nurfaeda, pasangan suami isteri ini telah
melahirkan buah hati empat orang anak. Anak pertama bernama Wigan Wijaya Putra menuntut
ilmu di SMP Sekolah Harapan Bangsa (SHB) Tangerang; kedua, Wira Wirawan di SD SHB
Tangerang; ketiga, Wildan Setiawan di SD Lasusua dan anak keempat Wisnu Tenggara Putra. Di
antara keempat anaknya, tiga orang lahir di Sulawesi Selatan dan anak bungsu lahir di Sulawesi
Tenggara.
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Wanita Pertama Wakil Bupati di Sultra
Panggung politik di Provinsi Sultra mencatat, Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag, MH.,
merupakan wanita pertama menjadi wakil bupati lewat pemilihan secara langsung. Paket
pasangan bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud ini akan menjabat selaku pemimpin politik selama
kurun waktu 2007-2012.
Hj. ST. Suhariah Muin lahir di Bone 6 Oktober 1965, kegiatan sehari-harinya selain ibu
rumah tangga dari suaminya Drs. H. Abd. Muin Thalib, SH, MH, dia juga aktif dalam organisasi
sosial keagamaan, yakni menjadi Ketua Muslimat NU Kolaka 1999 dan ketua Wanita Kosgoro
Kabupaten Kolaka.
Lewat organisasi sosial itulah, dia sangat tertarik memasuki panggung politik. Dia
memilih parpol yang sepaham dengan organisasi sosial yang dipimpinnya Muslimat NU, maka
dipilih meniti karir politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kolaka. Hasil Pemilu
tahun 1999, partainya PKB mendapat suara signifikan dan sekaligus mengantarkan dia menjadi
anggota legislatif di DPRD Kolaka.
Setelah Kolaka Utara berhasil dimekarkan, maka sebagai
daerah baru berdiri,
membutuhkan pemimpin politik yang definitif. Saat itu Ketua PNBK Kolaka Rusda Mahmud
diusung oleh partainya menjadi kandidat bupati Kolaka Utara. Tim sukses kandidat ini ingin
berhasil memenangkan pilkada, maka dicarilah siapa figur yang akan menjadi paket wakil bupati.
Dari sederetan nama-nama calon wakil bupati terinventarisasi, maka tim sukses akhirnya
sepakat memilih Hj. ST. Suhariah , S.Ag menjadi calon wakil bupati. Tawaran menjadi calon
wakil bupati, diterima dengan baik oleh Hj. Suhariah. Hasil pilkada dua kali putaran pasangan
Rusda Mahmud – Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag berhasil meraih suara terbanyak, karena itu
pasangan ini berhak menduduki jabatan selaku Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara definitif
pertama periode 2007-2012.
Hj. ST. Suhariah Muin menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SDN Tabbae (Bone)
1979, lanjut di SLTP Soppeng dan tamat tahun 1982, masuk di SLTA Palette (Bone) dan tamat
tahun 1985. Lanjut di IAIN Makassar dan tamat tahun 1997, Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (PPs UMI) Makassar. Kandidat doktor ilmu hukum
PPs UMI Makassar. Dari hasil perkawinannya, dengan sang suami Drs. H. Abd. Muin Thalib, SH,
MH membuahkan 3 orang anak.
Anak pertama, Muh. Awwal Muin, SH lahir di Pare-Pare 30 Maret 1985. Alumni Fakultas
Hukum Unhas, sedang lanjut kuliah S2 Program Notariat PPs Unhas kerjasama UGM. Anak
pertamanya ini menikah dengan Lili Bachtiar, SH. Anak kedua, istikhariyah, lahir di Bone, 11
Pebruari 1991, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Anak ketiga, Nurul Afifah, lahir di Kolaka, 4
Agustus 2001 dan sekolah di SD Negeri 3 Lamokato, Kolaka.
Kolaka Utara Dalam Visi dan Misi
Visi adalah gambaran dan cita-cita kesuksesan yang ingin dicapai sekaligus merupakan
sumber inspirasi dan sumber motivasi pembangunan. Sedangkan misi adalah kerangka
pengembangan kegiatan yang dipersiapkan guna mencapai cita-cita bersama tersebut. Misi juga
merupakan penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna merealisasikan impian
dan cita-cita luhur dari visi yang sudah dirumuskan.
Kabupaten Kolaka Utara telah merumuskan visinya dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007-2012. Visi tersebut adalah “Terwujudnya masyarakat
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daerah Kebupaten Kolaka Utara yang damai, demokratis, berkeadilan sosial, berdaya saing,
maju dan sejahtera, dalam bingkai otonomi daerah yang didukung oleh sumber daya manusia
daerah yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran
hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta memiliki etos kerja tinggi
dan berdisiplin”.
Masyarakat Kolaka Utara yang damai, menciptakan suatu kondisi yang mampu menjaga
stabilitas daerah yang tenteram jauh dari gangguan keamanan disebabkan masalah sara serta
masalah politik, sosial dan budaya.
Masyarakat Kolaka Utara yang Demokratis, pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan
semua proses pengambilan keputusan didasarkan pada demokrasi Pancasila yang mengedepankan
musyawarah dan mufakat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Terjalin hubungan
baik antara eksekutif, legislatif serta masyarakat sehingga roda pembangunan berjalan lancar.
Masyarakat Kolaka Utara yang Berkeadilan Sosial, penyelenggaraan pembangunan dan
hasilnya dinikmati masyarakat secara merata dan adil sesuai kontribusi masing-masing
masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat Kolaka Utara yang berdaya saing, kondisi
masyarakat berkualitas mampu menghasilkan produk barang dan jasa yang dapat bersaing dalam
era transparansi dan pasar global.
Masyarakat Kolaka Utara yang Maju, mampu mengikuti perkembangan dan perubahan
paradigma pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan kebudayaan
dan peradaban, tanpa tercabut dari akar budaya masyarakat yang beradab dan agamis.
Masyarakat Kolaka Utara yang Sejahtera, kondisi yang mampu memenuhi kebutuhan
hidup secara baik, terbebas dari kemiskinan dan pengangguran, bebas menyelenggarakan aktivitas
hidup dan kehidupannya baik yang berkaitan kebutuhan materi dan rohani.
Mewujudkan visi itu apabila didukung penyelenggaraan otoda yang berdasar pada prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik dan benar didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang
memiliki kemampuan penguasaan iptek, etos kerja dan disiplin tinggi didukung pengalaman iman
dan taqwa secara konsisten serta kesadaran hukum yang tinggi dalam bingkai negara kesatuan RI.
Misi merupakan penjabaran program dan kegiatan yang akan dicapai guna merealisasikan
impian dan cita-cita luhur dari visi yang sudah dirumuskan. Mewujudkan visi yang telah
ditetapkan, maka misi pembangunan ke depan terutama untuk kurun waktu lima tahun 2007-2012
yakni, Mewujudkan sistem politik yang demokratis dalam bingkai otoda. Mewujudkan supremasi
hukum dan tata kelola pemerintahan oleh pemerintah yang baik (good governance) yang bebas
dari korupsi dan nepotisme.
Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial, berbasis pada sumber daya lokal yang
memiliki daya saing yang tinggi melalui pendekatan wawasan lingkungan. Mewujudkan
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan produksi dan pendapatan hasil perkebunan dan
perdagangan. Mewujudkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Mewujudkan
kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.
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Hymne Kolaka Utara
Pencipta Lagu : Rusda Mahmud (Bupati Kolaka Utara)

Kolaka Utara tercinta
Tempat aku dilahirkan
Tempatku mengabdi
Sepanjang masa
Reff : Sepenuh jiwa raga
Kan kupersembahkan
Sepenuh do’a dan puji syukur
Kupanjatkan kehadirat-Mu
Sepenuh jiwa kumohon padamu Ya Allah
Makmurkanlah Kolaka Utaraku
Makmurkanlah Kolaka Utaraku
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Daftar Informan

1. Rusda Mahmud, Bupati Kolaka Utara periode 2007-2012
2. Hj. ST. Suhariah Muin, S.Ag, MH, Wakil Bupati Kolaka Utara 2007-2012
3. Syukri Madjied, ketua DPRD Kolaka Utara
4. Anton, SH, Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara
5. Ahmad Sessu, S.Sos, wakil Ketua DPRD Kolaka Utara
6. Drs. Adel Berty, M.Si, mantan Bupati Kolaka
7. Drs. H. Natsir Sinta, mantan Sekda Kolaka
8. Drs. H. Syarifuddin Rantegau, mantan Asisten II Pemkab Kolaka
9. H. Mustari, BA, Kordinator Responden/Informan Rencana Pemekaran Kabupaten Kolaka
Utara
10. H. T. Yusrin, SE, M.Si, mantan Asisten III Pemkab Kolaka
11. Drs. Abd. Wahid, MR, mantan Kabag Pemerintahan Pemkab Kolaka
12. dr. H. Ansar Sangka, MM, mantan Plt Bupati Kolaka Utara
13. Drs. H. Kamaruddin, MBA, mantan Plt Bupati Kolaka Utara
14. Drs. H. Djaliman Mady, mantan Plt Bupati Kolaka Utara
15. Drs. H. Andi Kaharuddin, mantan Plt Bupati Kolaka Utara
16. Ir. Dinamis Yunus, Ketua II Forum Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara (FPKKU)
17. Hamzah, S.Ag, Ketua III FPKKU
18. Ir. Baso P, Sekretaris Umum FPKKU
19. Nur Ikhsan Umar, SH, MH, Sekretaris II FPKKU
20. Hasbi Latif, S.Pd, Sekretaris IV FPKKU
21. Baso Jais, Bendahara II FPKKU
22. Drs. Mashudi Ali, Pengurus FPKKU
23. Ambo Sakka, S.Ag, Sekretaris Asosiasi Pengusaha dan Petani Kolaka Utara (APPKU)
24. Drs. Unding Ence, tokoh pemekaran Kolaka Utara
25. Hasanuddin Usman, tokoh pemekaran tinggal di Kolaka
26. Drs. Andi Misbahuddin, Sekretaris Panitia Pembentukan FPKKU
27. Hj. Siti Masni Suaib, Ketua DPD Partai Patriot Kolaka Utara
28. Tasrim, S.Ag, Ketua KPU Kolaka Utara periode 2005-2008
29. Martini, SP, Ketua KTNA Kolaka Utara
30. Drs. Nur Rahman Umar, mantan Camat Lasusua Kolaka Utara
31. Drs. H. Burhanuddin S, MM, mantan Plh Sekda Kolaka Utara
32. Abu Bakri, S.Ag, Ketua GEMA Kosgoro Kolaka Utara
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33. Drs. Bustam M.Sc, mantan Camat Pakue
34. Drs. Syamsul Ridjal, mantan Camat Kodeoha
35. Drs. Sukri, peserta lomba rancang lambang Kolaka Utara
36. Drs. Muhlis Usman, Asisten III Kolaka Utara
37. Darwis Junusi, B.Sc mantan Kades Ranteangin
38. Drs. Idrus Husain, warga Kolaka Utara tinggal di Kendari
39. Hj. Masrah, isteri almarhum Djafar Harun
40. H. Muh Maksum Ramli, SE, MM, mantan Lurah Lasusua
41. Drs. H. Muslimin Nur, Kakandepag Kolaka Utara
42. Drs. H. Sultan Ramli, SH, mantan Kepala Tata Usaha Dinkes Kabupaten Kolaka
43. Ir. Yunus, Kadis Perikanan Kolaka Utara
44. Alyas, SKM, M.Kes, Kadis Kesehatan Kolaka Utara
45. Syamsul Alam, Kades Wawo
46. Sumardi, S.Pd, Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara
47. Tasman Wahid, SH, tokoh pemuda Kolaka Utara
48. Rosmawati, S.Pd, Staf Badan Kepegawaian Daerah Kolaka Utara
49. Mahjur Mas’ud, SE, anggota KPU Kolaka Utara
50. Ahmad Jais, SE, mantan aktifis mahasiswa di Makassar asal Kolaka Utara
51. Drs. Amran Wahab, tokoh masyarakat Kolaka Utara di Kendari
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Kronologi Jejak Pemekaran Kabupaten
KOLAKA UTARA

8 Mei 1999

Gubernur Sultra La Ode Kaimoeddin memberi isyarat kabupaten seSulawesi Tenggara (Sultra) di Batu Putih

24 Mei 1999

Radiogram Gubernur Sultra Jangan Persulit Pemekaran Wilayah di Sultra

21 Agustus 1999

FKPPMKU Membawa Aspirasi Pemekaran ke DPRD Provinsi Sultra

30 September 1999

Bupati Kolaka Adel Berty Bentuk Panitia Rencana Pemekaran Kabupaten
Kolaka Utara

30 September 1999

Bupati Kolaka Adel Berty Angkat Informan dari Tokoh Masyarakat

2 Desember 1999

IMPPAK Gelar Seminar Pemekaran di Kolaka

20 Desember 1999

Bupati Kolaka Adel Berty Kirim Tim ke Kolaka bagian Utara

16 Oktober 2000

Digagas Forum Persiapan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Kolaka
Utara di Lapolu

20 Nopember 2000

Deklarasi Pembentukan Forum Persiapan Pembentukan Kabupaten Kolaka
Utara (FPPKKU)

20 Nopember 2000

H. Djafar Harun, S.Pd Terpilih sebagai Ketua FPPKKU

20 Juni 2001

FPPKKU Membuat Proposal Studi Kelayakan Kabupaten Kolaka Utara

18 Juni 2001

ISKU Desak Pemekaran Kolaka Utara

14 Agustus 2001

DPRD Kabupaten Kolaka Setujui Pemekaran Kolaka Utara

12 Oktober 2001

Bupati Kolaka Bentuk Tim Teknis Persiapan Pemekaran

8 Juli 2002

Rusda Mahmud pimpin kelompok muda spontanitas datang di Kantor
Bupati Kolaka

12 juli 2002

Kabupaten Induk Kolaka Membuat Proposal Pemekaran

12 Agustus 2002

Persetujuan Pemekaran dari Gubernur Sultra La Ode Kaimoeddin

15 Agustus 2002

DPRD Sultra Setujui Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara

27 Agustus 2002

Lembaga Adat Kodeoha Tolak Pemekaran

28 Agustus 2002

Persetujuan Pembagian Wilayah dari Kabupaten Kolaka

28 Agustus 2008

Persetujuan pemberian Rp. 500 juta dari Kabupaten Kolaka

9 September 2002

Lasusua disetujui menjadi Ibukota Kabupaten Kolaka Utara
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9 September 2002

Tim DPR RI Tinjau Wilayah Rencana Kabupaten Kolaka Utara

20 Desember 2002

Wahid di tunjuk L.O antara Pemkab dan Ditjen Otoda Depdagri

30 April 2003

Tim DPOD Depdagri kunjungi wilayah di Kolaka Utara

7 Januari 2004

Mendagri Sahkan Kabupaten Kolaka Utara

21 Januari 2004

dr. H. Ansar Sangka Dilantik jadi Pelaksana Tugas Bupati Pertama

27 Oktober 2004

DPRD Kolaka Utara Terbentuk

25 Mei 2004

Penjabat Sekretaris Kabupaten, Drs. Syarifuddin Rantegau Dilantik

24 Januari 2005

Drs. H. Kamaruddin, MBA Dilantik menjadi Penjabat Bupati Kolaka Utara
yang Kedua

12 April 2005

Tasrim, S.Ag Dilantik jadi Ketua KPU Kolaka Utara

29 September 2005

Pilkada Kolaka Utara Putaran Pertama

18 Januari 2006

Drs. Djaliman Mady Pelaksana Tugas Bupati Ketiga Dilantik

18 Agustus 2006

Drs. H. Andi Kaharuddin Pelaksana Tugas Bupati Kolaka Utara yang
Keempat Dilantik

15 April 2007

Pilkada Bupati Kolaka Utara Putaran Kedua

19 Juni 2007

Pelantikan Bupati Definitif Rusda Mahmud dan Wakil Bupati Definitif, Hj.
ST. Suhariah Muin
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SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA
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ALBUM
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mingguan di antaranya; Suara Karya, Suara Celebes, Gowa Pos. Kini menjadi
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