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SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII   PPPEEEMMMBBBAAANNNGGGUUUNNNAAANNN   DDDAAAEEERRRAAAHHH  

 

Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam 

menjalankan Misi guna mendukung terwujudnya Visi yang dicita-citakan yaitu 

“Terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong Terdepan Dengan Kualitas “Terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong Terdepan Dengan Kualitas “Terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong Terdepan Dengan Kualitas “Terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong Terdepan Dengan Kualitas 

Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Provinsi Sulawesi Tengah Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Provinsi Sulawesi Tengah Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Provinsi Sulawesi Tengah Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Di Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2020”Tahun 2020”Tahun 2020”Tahun 2020” adalah sebagai berikut : 

    

44444444........11111111        

MISI SATU;MISI SATU;MISI SATU;MISI SATU;    

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH 

DAN BERWIBAWADAN BERWIBAWADAN BERWIBAWADAN BERWIBAWA    

 

    
    Pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka aparat birokrasi 

wajib menunjukkan perilaku yang mengayomi masyarakat, memberi 

layanan secara optimal terhadap kebutuhan masyarakat berdasarkan 

aturan-aturan yang berlaku serta dapat berdialog dengan masyarakat secara 

arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan publik sehingga 

pelayanannya diterima masyarakat dengan baik. Pemerintah hanya sebagai 

fasilitator dan mendorong apa sesungguhnya keinginan masyarakat 

kabupaten Parigi Moutong. 

 Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa maka masalah disiplin aparatur menjadi sasaran utama, yang 

selanjutnya penempatan pejabat sesuai dengan kemampuan (the right man 

on the right place). Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka aparatur 

diharapkan dapat bekerja secara efesien dan efektif, dimana terjadi 

komunikasi yang baik secara internal. 
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 Selanjutnya kewibawaan pemerintah juga harus dibarengi dengan 

terjalinnya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pemerintah yang 

bersih dan berwibawa merupakan salah satu cerminan Kabupaten Parigi 

Moutong terdepan di Provinsi Sulawesi Tengah. 

 Guna mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan Guna mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan Guna mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan Guna mewujudkan hal tersebut di atas, maka diperlukan StrategiStrategiStrategiStrategi    

sebagai berikut :sebagai berikut :sebagai berikut :sebagai berikut :    

a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan secara murni dan 

konsekwen. 

b. Meningkatkan disiplin serta profesionalisme aparatur Pemerintah agar 

memiliki komitmen, kemampuan dan perhatian terhadap kepentingan 

masyarakat. 

c. Menempatkan aparatur sesuai bidang dan keahliannya secara 

proporsional dengan tetap memperhatikan jenjang kepangkatan. 

d. Meningkatkan kesejahteraan aparatur yang disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

e. Menerapkan sanksi dan memberikan penghargaan (Rewards and 

Punishment) kepada aparatur secara berjenjang dan proporsional 

berdasarkan peraturan per-Undang-undangan kepegawaian yang ada. 

f. Memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan 

masyarakat dalam proses rekruitmen aparatur (CPNS) sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan daerah. 

g. Mengoptimalkan kinerja lembaga pemerintahan secara efektif dan 

efisien. 

 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka aparatur 

pemerintah harus menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara 

yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, 

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 
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profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud didalam 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  

 

44444444........22222222        

MISI MISI MISI MISI DUA;DUA;DUA;DUA;    

MENINGKATKAN KUALITAMENINGKATKAN KUALITAMENINGKATKAN KUALITAMENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA S SUMBERDAYA S SUMBERDAYA S SUMBERDAYA 

MANUSIA YANG BERDAYAMANUSIA YANG BERDAYAMANUSIA YANG BERDAYAMANUSIA YANG BERDAYA    SAING BERDASARKAN SAING BERDASARKAN SAING BERDASARKAN SAING BERDASARKAN 

KEIMANAN DAN KETAKWAKEIMANAN DAN KETAKWAKEIMANAN DAN KETAKWAKEIMANAN DAN KETAKWAANANANAN    

 
 

Membangun Kabupaten Parigi Moutong, terdepan di Provinsi 

Sulawesi Tengah, maka seluruh potensi sumber pandapatan daerah harus 

dimanfaatkan secara optimal. 

Menyahuti pelaksanaan secara efektif Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 

tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, maka membangun Kabupaten Parigi Moutong bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah kabupaten akan tetapi menjadi tanggung 

jawab warga masyarakat secara bersama-sama. Potensi sumber pendapatan 

yang telah tergarap selama ini, harus dioptimalkan dan sekaligus menggali 

potensi sumber-sumber pandapatan lainnya. 

Penciptaan peluang ekonomi baru dan sektor unggulan untuk 

pemanfaatan pasar terutama daerah Gorontalo dan Manado sebagai 

kawasan terdekat, begitu juga dengan wilayah timur lainnya serta Wilayah 

Kalimantan, sangat dibutuhkan pengembangan program agribisnis dengan 

berbagai fasilitas pendukungnya. 

Disamping menggenjot Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah 

dan pungutan retribusi, maka Perusahaan Daerah yang telah ada 

pengelolaannya dilaksanakan secara lebih profesional agar dapat mengelola 



H a l  |IV- 4 

 

 

sektor usaha yang potensial seperti pada sektor Pertanian, Perkebunan, 

Perikanan darat maupun laut dan Kehutanan sebagai sumber pendapatan 

daerah. 

Disadari sepenuhnya, pembangunan yang diarahkan kepada seluruh 

sektor kehidupan masyarakat Parigi Moutong, untuk saat ini, tentunya 

tidaklah cukup hanya mengharapkan sumber pembiayaan yang berasal dari 

pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 

1999, maka Pemerintah Kabupaten harus mengupayakan semaksimal 

mungkin masuknya dana-dana loan/grant (pinjaman lunak dan hibah luar 

negeri) yang penggunaannya harus diarahkan pada penyediaan sarana yang 

berkaitan dengan kepentingan publik sekaligus prasarana untuk investasi 

agroindustri. Disamping itu upaya menggali dan mengoptimalkan 

pengelolaan potensi sumberdaya alam juga merupakan salah satu upaya 

dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. 

Upaya peningkatan pendapatan daerah juga dilakukan dengan jalan 

mendorong masuknya investasi baik berupa Penanaman Modal Asing 

(PMA) maupun penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan 

memberikan berbagai kemudahan baik dari segi perpajakan maupun 

kemudahan di bidang perijinan. 

Investasi yang masuk, disamping akan meningkatkan daya serap 

tenaga kerja juga tentu akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

pedapatan daerah. 

Sektor-sektor uasaha yang menjadi peluang investasi yang dapat 

dioptimalkan di kabupaten ini antara lain, perikanan laut, dalam bentuk 

pabrik pengalengan ikan yang dapat menampung hasil-hasil tangkapan 

nelayan tradisional. 
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Investasi disektor kehutanan dapat berupa pendirian industri 

pengolahan kayu hulu dan rotan menjadi barang jadi guna menunjang 

ekspor. Demikian pula halnya investasi dibidang perkebunan khususnya 

Kakao, dan dibidang pertanian untuk buah-buahan. 

Strategi rangka peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai 

berikut : 

a. Menggali dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam 

(SDA) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

disamping sumber pendapatan yang telah ada, baik berupa pajak 

daerah maupun retribusi yang berpihak pada kepentingan dan 

kemampuan rakyat. 

b. Meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan 

dan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), terutama pada sisi 

penerimaan retribusi dan sumbangan pihak ketiga. 

c. Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah secara profesional. 

d. Membangun tatanan perdagangan dan keuangan yang terbuka, dapat 

diperhitungkan dan tidak diskriminatif. 

e. Menggiatkan Promosi Potensi Daerah dengan menciptakan iklim 

investasi yang kondusif. 

f. Menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga keuangan baik 

Nasional maupun Internasional guna mendukung Pembangunan 

Daerah. 

g. Menggerakkan sektor jasa pariwisata. 
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44444444........33333333        

MISI TIGA ;MISI TIGA ;MISI TIGA ;MISI TIGA ;    

PERCEPATAN PENGENTASPERCEPATAN PENGENTASPERCEPATAN PENGENTASPERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN AN KEMISKINAN AN KEMISKINAN AN KEMISKINAN 

MELALUI MELALUI MELALUI MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUPENINGKATAN PERTUMBUPENINGKATAN PERTUMBUPENINGKATAN PERTUMBUHAN HAN HAN HAN 

EKONOMI DAN PEMBERDAEKONOMI DAN PEMBERDAEKONOMI DAN PEMBERDAEKONOMI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI YAAN EKONOMI YAAN EKONOMI YAAN EKONOMI 

KERAKYATANKERAKYATANKERAKYATANKERAKYATAN 

    

Sangat disadari bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang 

sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur 

panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. 

Pembangunan manusia dalam konteks pembangunan bukanlah 

hanya bagi kelompok orang atau masyarakat tertentu tetapi mencakup 

segenap lapisan masyarakat. Konsep pembangunan manusia sangatlah 

luas, hampir mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari 

kebebasan mengungkapkan pendapat, kesetaraan gender, lapangan 

pekerjaan, gizi anak, melek huruf dan sebagainya. 

Konsep pembangunan manusia ini lebih luas pengertiannya 

dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada 

pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat atau 

pembangunan sumberdaya manusia karena konsep pembangunan 

manusia mengandung empat unsur pokok yaitu : Produktivitas 

(ProductivityProductivityProductivityProductivity), Pemerataan (EquityEquityEquityEquity), Kesinambungan (SustainabiSustainabiSustainabiSustainabilitylitylitylity) dan 

Pemberdayaan (EmpowermentEmpowermentEmpowermentEmpowerment). Hal ini berarti bahwa dalam setiap 

aspek pembangunan seyogyanya menganggap manusia bukan sebagai 

sarana tetapi merupakan tujuan akhir pembangunan. Berdasarkan 

ukuran atau indikator – indikator diatas, maka program aksi yang 

dibutuhkan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di 

Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut :  
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a. Membebaskan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah hingga 

tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), khususnya bagi 

anak usia sekolah yang memiliki kemampuan dan kemauan belajar 

tetapi memiliki kemampuan ekonomi rendah agar memiliki daya 

saing. 

b. Membangun dan menyiapkan infrastruktur pendidikan hingga ke 

daerah – daerah terpencil dan meningkatkan sumberdaya tenaga 

pendidik melalui diklat, kursus dll. 

c. Menggiatkan kursus/pelatihan keahlian khususnya bagi generasi 

muda. 

d. Mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi 

masyarakat ekonomi lemah melalui pelayanan Asuransi Kesehatan 

bagi Rakyat Miskin (Askeskin) dll. 

e. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan serta 

penempatan tenaga medis/paramedis hingga ke pelosok. 

f. Mengoptimalkan keikutsertaan desa pada Program ”Desa Siaga” 

g. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan frekwensi kegiatan 

keagamaan serta menyiapkan sarana prasarana penunjangnya guna 

menciptakan sumberdaya/generasi yang memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional, berbudi dan beriman. 

44444444........44444444        

MISI EMPAT;MISI EMPAT;MISI EMPAT;MISI EMPAT;    

MENINGKATKAN PERAN MENINGKATKAN PERAN MENINGKATKAN PERAN MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASSERTA DAN PARTISIPASSERTA DAN PARTISIPASSERTA DAN PARTISIPASI I I I 

MASYARAKAT DALAM PEMMASYARAKAT DALAM PEMMASYARAKAT DALAM PEMMASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN UNTUK BANGUNAN UNTUK BANGUNAN UNTUK BANGUNAN UNTUK 

KESEJAHTERAAN MASYARKESEJAHTERAAN MASYARKESEJAHTERAAN MASYARKESEJAHTERAAN MASYARAKATAKATAKATAKAT    

     

  Pembangunan kabupaten tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah kabupaten, tetapi sekaligus menjadi tanggung jawab 

masyarakatnya. Untuk itu, maka pembangunan daerah senantiasa 
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diarahkan menjadi pembangunan yang partisipatif, demokratis dan 

berkeadilan serta adanya perlindungan rasa aman bagi masyarakat. 

  Menjadikan Kabupaten Parigi Moutong terdepan, maka peran 

serta dan partisipasi masyarakat menjadi komponen penentu dalam 

pembangunan kabupaten. Tingkat peran serta dan partisipasi 

masyarakat menunjukkan besarnya tanggung jawab masyarakat 

terhadap pembangunan kabupaten itu sendiri. 

  Pembangunan yang partisipatif juga diharapkan dilaksanakan 

dalam merencanakan pembangunan di wilayah-wilayah, sekaligus 

masyarakat dapat mengontrol pelaksanaannya, sehingga keberhasilan 

pembangunan di suatu wilayah merupakan keberhasilan masyarakat di 

wiayah itu sendiri. 

  Agar partisipasi dan peranserta masyarakat dalam proses 

pembangunan daerah dapat terwujud, maka strategi yang akan 

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a. Memperkuat kelembagaan sosial dan budaya masyarakat dengan 

menumbuh kembangkan sifat-sifat gotong royong, kebersamaan 

dengan mengedepankan kearifan budaya lokal yang menjamin 

penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar dan 

peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. 

b. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang 

banyak serta sebagai pelaku aktif proses perubahan yang dilakukan. 

c. Memprioritaskan penyetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan pada setiap aspek kehidupan. 

d. Mengikutsertakan masyarakat dalam memelihara ketertiban, 

ketentraman serta keamanan sehingga tercipta kedamaian dan 

adanya perlindungan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. 
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e. Mengajak masyarakat untuk terbiasa hidup sehat dengan 

memanfaatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan dan 

pelayanannya. 

f. Bersama-sama masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera 

dengan menyiapkan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin. 

  Dengan demikian tanggung jawab terhadap seluruh hasil-hasil yang 

dicapai adalah wujud dari hasil kerja bersama, antara pemerintah dan 

warga masyarakat. 

 

 

 

44444444........55555555        

MISI LIMA;MISI LIMA;MISI LIMA;MISI LIMA;    

MENGGALI  DAN  MENGOMENGGALI  DAN  MENGOMENGGALI  DAN  MENGOMENGGALI  DAN  MENGOPTIMALKAN PTIMALKAN PTIMALKAN PTIMALKAN     SUMBERSUMBERSUMBERSUMBER----

SUMBER PENDAPATAN DASUMBER PENDAPATAN DASUMBER PENDAPATAN DASUMBER PENDAPATAN DAERAHERAHERAHERAH    

 

    Kabupaten terdepan ditunjukkan salah satunya oleh tingkat 

kesejahteraan rata-rata masyarakatnya yaitu masyarakat yang memiliki 

tingkat pendapatan yang tinggi. 

Ukuran tingkat pendapatan yang tinggi tidak hanya dilihat dari 

tingginya pendapatan perkapita masyarakat yang dihitung rata-rata, 

tetapi sekaligus tingkat pendapatan yang tinggi tersebut harus ditunjang 

oleh merata dan berkeadilannya tingkat pendapatan tersebut bagi 

seluruh masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong. 

Pendapatan yang tinggi dan merata, hanya dapat dicapai apabila 

pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangunan ekonomi 

berbasis kerakyatan.  
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Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan adalah 

pembangunan ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam 

perekonomian, baik sektor formal maupun informal. Masyarakatlah 

yang berwenang menentukan kegiatan usahanya mulai dari proses 

produksi, distribusi hingga pemasarannya. 

Khusus untuk sektor informal, maka pemberdayaan dan 

peningkatan usaha ekonomi diharapkan berdampak positif dan nyata 

terhadap kehidupan pelaku ekonomi tersebut. Untuk memberdayakan 

ekonomi berbasis kerakyatan, maka diharapkan ada kelompok-

kelompok pembinaan dimasing-masing wilayah yang dilaksanakan oleh 

masyarakat diwilayah itu sendiri bersama-sama dengan pemerintah 

kabupaten sebagai fasilitator masyarakat untuk memiliki semangat 

kewirausahaan. 

Pembangunan disegala sektor akan lebih difokuskan pada 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan 

pengentasan kemiskinan. Masyarakat ekonomi lemah atau 

berpenghasilan rendah perlu diberdayakan untuk memiliki sumber 

pendapatan yang tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar 

untuk kelangsungan hidupnya. 

Pemberdayaan dimaksudkan untuk menumbuhkan prakarsa dan 

kemandirian masyarakat untuk membangun diri pribadi dan 

keluarganya guna meningkatkan taraf hidupnya. 

Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan diharapkan 

pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong terjadinya pemerataan, 

sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. 

Pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan, haruslah 

didorong dengan program-program sebagai berikut : 
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a. Menyusun mainstream (pengarus-utamaan) penanggulangan 

kemiskinan pada semua tingkatan secara multi stakeholder dan multi 

sektoral. 

b. Memberikan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan secara terpadu 

pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan rakyat, industri 

rumah tangga maupun usaha kecil dan menengah serta industri 

kerajinan lainnya. 

c. Memberikan akses ke lembaga-lembaga keuangan bagi warga yang 

kekurangan modal dalam bentuk pemberian jaminan kredit. 

d. Membuka akses pada daerah kantong produksi yang masih terisolir 

serta penyediaan sarana air minum dan fasilitas sanitasi dasar. 

e. Menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, khususnya yang dapat 

menampung hasil produksi petani dan nelayan.  

f. Pemberdayaan kelompok usaha kecil dan menengah melalui 

Pemberian Kredit Tanpa Bunga/Agunan, Bantuan Pinjaman Langsung 

Masyarakat yang diharapkan dapat berkembang menjadi Lembaga 

Keuangan Mikro di Pedesaan. 

g. Pemberdayaan perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga 

melalui pemanfaatan pekarangan dan sumber daya alam yang ada 

disekitarnya. 

h. Pemberdayaan ekonomi nelayan dengan sasaran masyarakat pesisir 

pantai. 

  

 Hal tersebut diatas, dimaksudkan guna mendorong para pelaku 

ekonomi skala kecil dan menengah disemua sektor, agar pengembangan 

ekonomi kerakyatan terlaksana dengan pemberdayaan masyarakat dan 

peningkatan pendapatan warga masyarakat berpendapatan rendah. 
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44444444........66666666        

MISI ENAM;MISI ENAM;MISI ENAM;MISI ENAM;    

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN 

SEBAGAI WUJUD KOMITMEN TERHADAP SEBAGAI WUJUD KOMITMEN TERHADAP SEBAGAI WUJUD KOMITMEN TERHADAP SEBAGAI WUJUD KOMITMEN TERHADAP 

KONSEPSI PEMBANGUNAN KONSEPSI PEMBANGUNAN KONSEPSI PEMBANGUNAN KONSEPSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN BERKELANJUTAN 

(SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DAN 

BERWAWASAN LINGKUNGANBERWAWASAN LINGKUNGANBERWAWASAN LINGKUNGANBERWAWASAN LINGKUNGAN    

    

Sangat disadari bahwa pengaruh penanganan lingkungan yang 

keliru mengakibatkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh satu 

wilayah saja. Pemanasan global (global warming) merupakan isu sentral 

saat ini yang merupakan dampak nyata dari penanganan lingkungan 

yang keliru dan bersumber dari perbuatan manusia (Anthropique ) yang 

pada akhirnya mengancam kelangsungan produktivitas. Karena itu, 

lingkungan menjadi salah satu elemen penting sekaligus sasaran 

pembangunan yang mesti dikelola. 

Pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi 

dan pemerataan belum cukup untuk menjamin terciptanya 

pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan dapat berkelanjutan 

(Sustainable DevelopmentSustainable DevelopmentSustainable DevelopmentSustainable Development) jika memenuhi tiga kriteria, yaitu pada 

pertumbuhan ekonomi yang stabil (Economic growth with StabilityEconomic growth with StabilityEconomic growth with StabilityEconomic growth with Stability), 

terjadi pemerataan dengan berpartisipasi yang luas (Equity through Equity through Equity through Equity through 

wider participationwider participationwider participationwider participation) dan lingkungan terjaga/lestari (protecting the protecting the protecting the protecting the 

environmentenvironmentenvironmentenvironment). Seyogyanya di dalam proses pembangunan selalu 

mengedepankan aspek-aspek lingkungan.  

Bagi Kabupaten Parigi Moutong, pengelolaan lingkungan 

merupakan suatu keharusan mengingat posisi geografis dan potensi 

sumberdaya alamnya yang cukup menjadikan terdepan di Propinsi 

Sulawei Tengah, maka kerusakan lingkungan akan menjadi kendala 
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utama dalam pencapaian visi tersebut. Strategi Strategi Strategi Strategi yang mesti dijalankan 

guna mewujudkan misi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

a. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap izin dan atau pendirian 

usaha atau kegiatan yang mempunyai resiko terhadap lingkungan. 

b. Melakukan pengawasan yang ketat disertai penegakan hukum yang 

konsisten terhadap pelanggaran dibidang lingkungan hidup, 

terutama dalam hal perambahan hutan dan pengrusakan terumbu 

karang dan biota laut lainnya. 

c. Penataan kawasan pantai, kawasan hutan dan kawasan pertanian 

yang asri sekaligus sebagai potensi pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat, budaya dan lingkungan (Ekotourisme). 

d. Berperan aktif dan ikutserta dalam upaya penanggulangan 

pemanasan global melalui kegiatan penanaman pohon serta 

perbaikan kualitas lingkungan lainnya.  

e. Penguatan institusi dan aparat (Capacity buildingCapacity buildingCapacity buildingCapacity building) dalam bentuk 

diklat dan menggalakkan kampanye sadar lingkungan yang 

dilakukan secara berjenjang (level, struktur dan profesi) dan 

berkesinambungan (dimensi waktu). 

f. Mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha 

masyarakat agar dapat memanfaatkan sumberdaya dan memelihara 

kualitas lingkungan serta mengembalikan/memperbaiki sumberdaya 

lingkungan yang hilang. 

Dengan potensi Kabupaten Parigi Moutong sebagimana telah 

digambarkan pada bab sebelumnya dan mengingat secara geografis wilayah 

Kabupaten Parigi Moutong berbentuk memanjang dengan jarak mencapai 

472 Km sehingga rentang kendalinya cukup jauh, maka perlu disusun 

strategi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dengan membagi 

kedalam beberapa satuan wilayah pengembangan meliputi: 
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