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66666666........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    

 
    

  Berbagai upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui 

kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih 

memerlukan berbagai penyempurnaan. Hal tersebut terkait dengan 

banyaknya permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Berbagai faktor 

seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih 

berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya 

mencari solusi lima tahun kedepan. Perubahan perangkat daerah akan 

segera di lakukan seluruh kabupaten/Kabupaten Parigi Moutong di 

Indonesia termasuk di kabupaten Parigi Moutong.  

  Acuan perubahan ini untuk menyesuaikan PP 41/2007 yang di 

keluarkan oleh pemerintah pusat, sebagai pengganti PP 8/2003. Kabupaten 

Parigi Moutong sebagai salah satu kabupaten yang wajib mengikuti aturan 

tersebut, juga akan segera mengikuti ketentuan ini dan diterjemahkan 

dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang organisasi perangkat 

daerah(OPD). Karena pemerintah daerah diberikan waktu setahun dalam 

PP ini untuk menyempurnakan organisasi perangkat daerah(OPD/SKPD), 

maka organisasi perangkat daerah(OPD/SKPD) akan diprioritaskan. 

Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan teknologi infromasi juga 

akan berpengaruh kuat terhadap pencarian alternatif-alternatif dalam 
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bidang aparatur negara. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh berkaitan 

dengan pelaksanaan Misi ini dapat dijabarkan sebagai berikut 

    

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

Dalam mengantisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam 

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan 

eksternal birokrasi, aparatur negara dituntut memiliki kemampuan 

pengetahuan dan keterampilan yang handal dan meningkat daya 

saing untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD)atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

mengalami tantangan karena; 

• Faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi di bidang 

aparatur 

• Sering bergantinya aturan didalam penataan organisasi 

birokrasi pemerintah daerah 

• Mahalnya Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur 

• Terbatasnya anggaran bagi pengembangan kompetensi 

aparatur 

• Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 

• Masih rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah 

• Belum tersedianya perumahan bagi pegawai daerah 

 

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala    

Sedangkan dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi 

telah membawa dampak pada proses pengambilan kebijakan 

publik, berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 

pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan 

akuntabel adalah : 

• Rendahnya kapasitas pemerintah daerah, kapasitas pemerintah 

daerah pada umumnya masih rendah dan ditandai oleh (1) 
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masih terbatasnya ketersediaan sumber daya aparatur baik 

jumlah maupun yang profesional; (2) masih terbatasnya 

ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik 

yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri maupun 

sumber dana dari luar daerah dan terbatasnya kemampuan 

pengelolaanya; (3) belum tersusunnya kelembagaan yang 

efektif; (4) kurang kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

• Belum optimalnya proses desentralisasi dan otonomi daerah, 

Persepsi yang belum sama antar pelaku pembangunan baik 

dijajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para 

pelaku pembangunan lainnya telah menimbulkan berbagai 

permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang 

pada akhirnya mengakibatkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara nyata 

sebagaimana diharapkan. 

• Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam penyediaan 

pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Masih kurangnya kerjasama antar daerah yang dilaksanakan 

dalam penyediaan pelayanan publik terutama didaerah 

perbatasan antar kabupaten dan propinsi Gorontalo sebagai 

wilayah perbatasan teluk tomini dan wilayah kabupaten 

bagian utara dan selatan. 

• Selain itu masih terdapat berbagai permasalahan yang 

dihadapi internal birokrasi di Kabupaten Parigi Moutong 

antara lain adalah : 

− Kurang disiplinnya aparatur 

− Kurang efektifnya perencanaan pengendalian dan evaluasi 

pembangunan 

− Kurang tertibnya administrasi pemerintahan 
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− Kurang optimalnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah dan legislatif. 

− Rendahnya kesejahteraan PNS serta banyaknya peraturan 

perundang-undangan yang tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan 

− Rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum 

memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan 

ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan. 

− Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan umum 

kepada masyarakat khususnya ditingkat kecamatan dan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain 

terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan 

penyimpangan. 

− Belum adanya pelayanan perijinan satu atap 

− Kurang memadainya kualitas SDM yang tersedia 

c. c. c. c. SasaranSasaranSasaranSasaran    

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang 

berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi. Secara umum sasaran 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lima 

tahun kedepan adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang 

bersih profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan 

birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan 

yang bermutu kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut dapat 

dilakukan melalui pencapaian sasaran pokok, yaitu : 

1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja 

2. Penertiban disiplin kerja aparatur 

3. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur 

4. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan 

5. Peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat 
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6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian 

pembangunan 

7. Peningkatan kesejahteraan aparatur daerah dan pemberian 

tunjangan perumahan bagi pegawai yang besarannya akan 

disesuaikan. 

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

9. Penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal (SPM) 

SKPD/OPD. 

10. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

11. Peningkatan ketersediaan sarana penyelenggaraan 

pemerintahan 

12. Peningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi 

publik 

 

Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil 

sebagai berikut: 

1. Sasaran meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja 

akan menghasilkan penurunan kasus pelanggaran hukum. 

2. Sasaran penertiban disiplin kerja aparatur akan menghasilkan 

disiplin aparatur dan terlayaninya masyarakat sesuai dengan jam 

kerja yang ditentukan. 

3. Sasaran meningkatkan akuntabilitas dan kinerja legislatif akan 

tercermin dari tingkat penyelesaian rancangan produk hukum 

yang dibutuhkan daerah dan tersalurkannya aspirasi masyarakat. 

3. Sasaran meningkatan tertib administrasi pemerintahan akan 

menghasilkan: (i) SKPD yang melaksanakan tertib administrasi 

dan (ii) Urusan yang telah dilimpahkan dan telah dilaksanakan 

sampai tingkat kecamatan dan desa. 

4. Sasaran meningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat 

dapat tercermin dari penurunan pelanggaran terhadap Peraturan 
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Daerah di tingkat masyarakat. 

5. Sasaran meningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian 

pembangunan dapat tercermin dari : (i) Meningkatnya dokumen 

perencanaan yang dapat diaplikasikan dan (ii) Dilaksanakannya 

kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan. 

6. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercermin 

dari: (i) Meningkatnya penduduk yang ber-KTP dan Akte, (ii) 

Menurunnya rata-rata tenggang waktu penyelesaian perizinan, 

(iii) Meningkatnya pelayanan pada unit pelayanan publik (iv) 

Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan SPM dan (v) 

Meningkatnya Kecamatan yang memfasilitasi pelayanan 

perijinan. 

7. Sasaran peningkatan kesejahteraan aparatur daerah dan 

pemberian tunjangan perumahan bagi pegawai diharapkan 

dapat : (i) Makin sejahteranya pegawai khususnya golongan 

bawah, (ii) terciptanya loyalitas pegawai, (iii) tumbuhnya gairah 

dan motivasi kerja pegawai. 

8. Sasaran meningkatan kualitas sumber daya aparatur tercermin 

dari : (i) Meningkatnya aparatur yang mengikuti diklat 

(struktural, fungsional dan teknis) dan (ii) Meningkatnya 

pegawai yang melaksankan tugas sesuai diklat yang telah diikuti. 

9. Sasaran meningkatan ketersediaan sarana penyelenggaraan 

pemerintahan tercermin dari : (i) Meningkatnya gedung 

pemerintahan yang dibangun dan diperbaiki dan (ii) 

Meningkatnya fasum dan fasos yang dikelola. 

10. Sasaran meningkatan sarana untuk penyaluran informasi dan 

aspirasi publik, tercermin dari : (i) Meningkatnya layanan publik 

yang menggunakan IT dan (ii) Meningkatnya keluhan 

masyarakat yang ditanggapi. 
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d. d. d. d. KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan    

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan 

yang ditetapkan adalah : 

• Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan 

• Tertib administrasi pemerintahan 

• Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan 

legislatif 

• Meningkatkan disiplin serta profesionalisme aparatur Pemerintah agar 

memiliki komitmen, kemampuan dan perhatian terhadap 

kepentingan masyarakat 

• Menempatkan aparatur sesuai bidang dan keahliannya secara 

proporsional dengan tetap memperhatikan jenjang kepangkatan. 

• Meningkatkan kesejahteraan aparatur yang disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

• Menerapkan sanksi dan memberikan penghargaan (Rewards and 

Punishment) kepada aparatur secara berjenjang dan proporsional 

berdasarkan peraturan per-Undang-undangan kepegawaian yang 

ada. 

• Memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan 

masyarakat dalam proses rekruitmen aparatur (CPNS) sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan daerah. 

• Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan publik 

pelayanan 

• Menegakkan pelaksanaan peraturan pemerintahan dan peraturan 

perundang-undangan secara murni dan konsekwen. 
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66666666........22222222        

MISI DUA;MISI DUA;MISI DUA;MISI 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    

 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan 

menghadapi tantangan kemajuan zaman, pendidikan yang berkualitas 

yang belandaskan keimanan dan ketakwaan serta penyelenggaraan 

pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi warga masyarakat serta 

menyiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia kerja, 

peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan dan layanan 

kesehatan yang bermutu merupakan amanat penting yang harus 

diemban pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat Kabupaten Parigi 

Moutong menuju Kabupaten terdepan. Pendidikan dan kesehatan 

sebagai prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas 

masyarakat, kualitas pendidikan dan kesehatan tidak hanya ditujukan 

untuk mengembangkan aspek intelektual dan kesehatan fisik saja tetapi 

juga mengembangkan ahlak masyarakatnya melalui pendidikan yang 

menekankan nilai-nilai agama dan budi luhur.  

6666....2222.1 Urusan Pendidikan.1 Urusan Pendidikan.1 Urusan Pendidikan.1 Urusan Pendidikan    

Pendidikan yang bermutu tidak hanya dicirikan dengan 

kemampuan lulusan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

tetapi juga dalam pemahaman serta pengamalan nilai–nilai keimanan 

dan ketaqwaan, etika dan kepribadian, estetika serta meningkatnya 

kualitas jasmani. Secara umum tataran makro strategis pengembangan 

pendidikan dan kesehatan belum secara sistematis dan komprehensif 

dalam peningkatan mutu pelayanan.  

Kurikulum Sekolah akan diorientasikan pada penguasaan, 
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ketrampilan praktis berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Dinamika 

perubahan pendidikan sebagai salah satu sector pembangunan daerah 

juga harus dicermati dalam prespektif perubahan global dimana 

teknologi informasi dan Komunikasi (ICT) memainkan peran sangat 

menentukan. Peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah kecamatan 

dan pembangunan serta pemeliharaan gedung sekolah yang menjadi 

tujuan utama dalam pembangunan pendidikan diharapkan juga diikuti 

oleh meningkatkan pemberdayaan dan rekrutmen tenaga pengajar yang 

diarahkan guna mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas. 

Disisi lain generasi muda sebagai pelaku–pelaku pembangunan, 

khususnya dalam konteks pembangunan karakter asli masyarakat lokal 

yang produktif dan berdaya saing dalam era persaingan dunia kerja dan 

perluasan peran masyarakat khususnya generasi muda dalam mengisi 

pembangunan yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan 

swadana dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat pada 

berbagai tingkat usia dan jenis kelamin secara nyata sesuai dengan 

keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 

yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga 

memerlukan pembinaan generasi muda dan memperkuat keimanan dan 

ketakwaan agar tidak terjerumus dalampergaulan bebas. Salah satuupaya 

yang dilakukan dengan meningkatkan daya dukung sarana prasarana 

kepemudaan seperti sarana olah raga, sarana keagamaan dan pendidikan 

serta pelatihan kerja bagi pemuda, Guna terwujudnya tujuan yang ada 

dalam misi ini diletakkan pada: 

 

6666....2222.1..1..1..1.1 Prioritas1 Prioritas1 Prioritas1 Prioritas    Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Terwujudnya 

Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Pemerataan dan Perluasan Pendidikan yang Berdaya Saingyang Berdaya Saingyang Berdaya Saingyang Berdaya Saing....    

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan        

• Penuntasan Wajar Dikdas (9 tahun) sampai dengan 2013 melalui 
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penyelenggaraan pendidikan gratis 

• Kurangnya daya saing sumberdaya manusia 

• Hak dasar pendidikan yang belum sepenuhnya diperoleh 

masyarakat 

• Masih banyaknya pungutan pada orang tua murid didalam 

penyelengaraan pendidikan dasar 

• Pendidikan berkualitas yang mempunyai nilai komparatif dan 

kompetitif untuk memenuhi tuntutan global. 

b. Keb. Keb. Keb. Kendalandalandalandala    

• Anggaran yang terbatas didalam penyelenggaraan pendidikan 

gratis 

• Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan. 

• Masih kurangnya rasio tenaga guru terhadap murid didalam 

penyelenggaran pendidikan 

    

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

• Meningkatnya Kualitas Pendidikan. 

• Meningkatnya Pemerataan pada semua jenjang Pendidikan. 

• terpenuhinya tenaga pendidikan secara proporsional pada 

setiap jenjang pendidikan.  

Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil 

sebagai berikut : 

− Meningkatkan angka kelulusan, untuk SD/MI dan 

SMP/MTs. 

− Meningkatnya persentase lulusan SMU yang diterima 

bekerja. 
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− Meningkatnya angka melek huruf. 

− Meningkatnya angka partisipasi murni, untuk SD/MI 

SMP/MTs  dan  SMA/SMK/MA.  

− Meningkatnya angka partisipasi kasar, untuk SD/MI 

SMP/MTs, SMA/SMK/MA.    

− Bertambahnya jumlah guru di seluruh jenjang pendidikan 

secara bertahap.    

 

d. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakan    

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan adalah : 

• Penyelenggaraan pendidikan gratis wajib belajar (WAJAR 

DIKDAS) Sembilan tahun sesuai perintah Undang-undang. 

• Tidak adanya pungutan liar bagi penyelenggraan pendidikan 

Sembilan tahun 

• Peningkatan infratruktur pendidikan di seluruh kecamatan 

khususnya di Kecamatan-Kecamatan yang baru dimekarkan 

• Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh 

wilayah kecamatan 

• Pendidikan dan pelatihan kompetensi guru untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan kualitas mutu luaran pendidikan. 

• Rekrutmen guru berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan 

secara bertahap hingga tahun 2013. 

 

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi 

Pendidikan yang didukung oleh program-program pembangunan, 

yaitu : 

• Program Penyelenggaraan Pendidikan. 

    

6666....2222....1111....2222    Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Meningkatnya Kualitas Generasi Muda Meningkatnya Kualitas Generasi Muda     
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a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

• Kurangnya daya saing skill / knowledge generasi muda 

• Meningkatnya penyalagunaan narkoba dan minuman keras 

dikalangan generasi muda 

• Banyaknya penganguran di kalangan generasi muda 

• Banyaknya generasi muda yang putus sekolah 

• Kurangnya minat bidang Olah Raga. 

    

b. Kendala :b. Kendala :b. Kendala :b. Kendala :    

• Masih Rendahnya Peran Generasi Muda dalam pembangunan 

• Kurangnya lapangan kerja 

• Banyaknya penganguran di kalangan generasi muda. 

• Kurangnya sarana pelatihan kerja bagi generasi muda.  

• Kurangnya Prestasi Olah Raga  

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

• Meningkatkan Peran Generasi Muda 

• Terciptanya lapangan kerja bagi generasi muda  

• Berkurangnya pengangguran 

• Bertambahnya keterampilan yang dimiliki kalangan generasi 

muda 

• Berkembangnya aktivitas keolahragaan dan keagamaan di 

tingkat kecamatan dan desa. 

 

Diharapkan dari sasaran tersebut dapat memberikan hasil 

sebagai berikut :  

• Meningkatnya persentase organisasi / pemuda yang produktif 

dan  
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• Meningkatnya aktifitas keagamaan dan kepemudaan di 

kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan 

• Meningkatnya persentase organisasi / personil olah raga di 

masing-masing kecamatan. 

d. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakan    

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan adalah : 

• Meningkatkan peran generasi muda diberbagai bidang. 

• Meningkatnya keterampilan dikalangan generasi muda 

berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 

• Penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda yang berbasis 

komoditi unggulan daerah. 

• meningkatkan aktivitas keagamaaan dan olahraga di seluruh 

wilayah kecamatanmaupun di desa/kelurahan. 

 

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 

fungsi Pariwisata dan Budaya yang didukung oleh program-

program pembangunan, yaitu : 

• Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga. 

 

6666....2222....2222. . . . Urusan KesehatanUrusan KesehatanUrusan KesehatanUrusan Kesehatan    

Dalam rangka mewujudkan Peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong 

serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat 

dan perilaku sehat, mengalami berbagai tantangan dan kendala sehingga 

ditempuh berbagai kebijakan sebagai berikut: 

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

• Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan professional. 

• Perlunya peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat 
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untuk hidup sehat 

• Makin banyaknya wabah penyakit yang berkembang akhir-

akhir ini diantaranya demam berdarah. 

• Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi. 

• Belum meratanya sarana dan prasarana kesehatan di seluruh 

wilayah. 

• Masih rendahnya usia harapan hidup masyarakat di banding 

dengan kabupaten/kota di propinsi Sulawesi Tengah. 

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala    

• Masih perlunya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu 

dan profesional 

• Perlunya sarana prasarana kesehatan yang memadai sesuai 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di 

sejumlah kecamatan dan desa 

• Terbatasnya fasiltas (ALKES) dan obat disejumlah kecamatan. 

• Angka kematian ibu dan anak masih tergolong tinggi. 

• Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan khususnya di 

tingkat Desa. 

• Terbatasnya akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

khususnya yang bemukim di wilayah pegunungan. 

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

• Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dan 

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi 

masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.  

• Diharapkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau sesuai Sandart 

Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang meliputi : 

� Peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk 
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hidup sehat 

� Meningkatnya kemandirian masyarakat sebagai peserta 

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) 

� Meningkatnya status gizi masyarakat 

� Meningkatnya kesehatan keluarga 

� Menurunnya angka kesakitan dan kematian 

� Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi 

� Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang 

memenuhi standart (per-jenis pelayanan) 

� Meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu 

dan profesional 

� Meningkatnya kinerja sarana pelayanan kesehatan 

pemerintah dan swasta. 

� Bertambahnya usia harapan hidup 

� Meningkatnya manajemen sistem pelayanan kesehatan 

� Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan serta minuman. 

 

d. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakan    

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan adalah : 

• Pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi 

tentang kesehatan 

• Pembentukan desa siaga 

• Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung 

tombak pembangunan kesehatan masyarakat 

• Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan 

kualitas dan kuantitas tenaga medis 
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Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi 

Kesehatan yang didukung oleh program-program pembangunan, yaitu : 

Program penanganan bidang kesehatan dan keluarga berencana 

 

 

 

 

66666666........33333333        

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

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

MELALUI PENINGKATAN MELALUI PENINGKATAN MELALUI PENINGKATAN MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN 

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

KERAKYATANKERAKYATANKERAKYATANKERAKYATAN 

    

Menurut Undang–Undang No. 25 Tahun 1999 maupun Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah: 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-

Lain Penerimaan Yang Syah. Sedangkan sumber Penerimaan Asli Daerah 

terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan 

Milik Daerah dan Hasil Pengololaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan 

serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Tinggi rendahnya 

kebanyakan komponen penerimaan daerah di atas sangat tergantung 

kepada bobot daerah yang bersangkutan, kecuali Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Prinsip otonomi daerah pada dasarnya lebih menekankan pada 

pengelolaan daerah oleh daerah sendiri dan menempatkan PAD dalam 

posisi yang sangat strategis dalam struktur penerimaan daerah dan 

pembangunan daerah saat ini. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Parigi 

Moutong perlu mencari strategi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerahnya. 
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a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

Dalam struktur PAD, kontribusi penerimaan dari Pajak Daerah (PD) 

dan Retribusi Daerah (RD) meski sudah relatif tinggi namun di 

Kabupaten Parigi Moutong masih banyak potensi PAD yang belum 

tergali, terutama dari pajak dan retribusi daerah. Ini berarti optimalisasi 

dan menggali sumber-sumber PAD perlu dilakukan, sehingga peran PAD 

di Kabupaten Parigi Moutong dalam pembiayaan pembangunan menjadi 

cukup signifikan.  

Dalam rangka otonomi daerah peranan PAD baik terhadap 

Pendapatan Daerah maupun Pembiayaan Pembangunan Daerah 

merupakan sumber Pendapatan Daerah ataupun Pembiayaan 

Pembangunan Daerah. Namun kenyataan menunjukkan betapa 

kemampuan daerah dalam memobilisasi dana dari sumber daerah sendiri 

masih relatif rendah. Hal inilah yang merupakan persoalan utama daerah 

yang  mendesak untuk dipecahkan. 

Terbatasnya dana APBD khususnya PAD Kabupaten Parigi Moutong 

serta besarnya beban gaji pegawai negeri dan dana investasi 

pembangunan yang harus ditanggung oleh pemerintah, praktis sulit bagi 

pemerintah untuk menyisihkan dana pengeluaran pembangunan yang 

lebih besar (capital expenditure). Padahal elemen ini tidak bisa diabaikan 

dan sangat urgen mendorong percepatan pembangunan sosial ekonomi 

di Kabupaten Parigi Moutong. Artinya pengeluaran pembangunan 

dimaksudkan untuk memperbesar investasi pemerintah pada sektor 

infrastruktur, yang akan menciptakan multiplayer efect bagi 

perekonomian daerah. Jika beban pengeluaran rutin masih lebih besar 

dari belanja pembangunan, maka APBD Kabupaten Parigi Moutong 

tidak dapat diharap banyak untuk ekspansif. Walaupun demikian 

pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong berupaya memanfaatkan 

dana  yang sangat terbatas ini untuk digunakan se-efektif dan se-efisien 

mungkin yang didasarkan pada skala prioritas yang paling penting. 
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Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi menjadi 

keharusan didalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 

 

    

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala     

− Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

− Belum optimalnya pencapaian target di bidang pajak dan retribusi 

− Manajemen pengelolaan penerimaan PAD masih rendah sehingga 

masih terdapat penyimpangan di tingkat aparat yang memungut. 

− Target penerimaan sebagian belum terpenuhi khususnya pada 

SKPD yang memiliki kewenangan melakukan pungutan. 

 

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

Secara umum sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan lima tahun kedepan adalah meningkatnya pendapatan asli 

daerah dari tahun ke tahun menuju pada kemandirian daerah dan 

tercapainya kabupaten Parigi Moutong terdepan di Sulawesi Tengah. Hal 

tersebut dapat dilakukan melalui pencapaian sasaran pokok, yaitu : 

• Peningkatan PAD  

• Peningkatan penerimaan daerah lainnya 

• Tergalinya potensi riil sumber-sumber Penerimaan Daerah 

 

d. Kebijakan :d. Kebijakan :d. Kebijakan :d. Kebijakan :    

• Peningkatan PAD dan penerimaan daerah lainnya 

• Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. 

• Identifikasi dan inventarisasi potensi riil (intensifikasi) sumber-

sumber Penerimaan Daerah, terutama komponen PADS yang dinilai 

potensial dan prospektif untuk ditingkatkan dan dikembangkan 

potensi penerimaannya.   
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• Tersedianya potensi riil sumber-sumber Penerimaan Daerah, 

terutama komponen PAD. 

• Menggali dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya 

alam (SDA) melalui ektensifikasi pajak dan retribusi 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. 

• Meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya 

penyalahgunaan dan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 

(KKN), terutama pada sisi penerimaan retribusi dan sumbangan 

pihak ketiga. 

• Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah secara 

profesional. 

• Menggiatkan Promosi Potensi Daerah dengan menciptakan iklim 

investasi yang kondusif. 

• Menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga keuangan 

lokal, Nasional maupun Internasional guna mendukung 

Pembangunan Daerah. 

• Menggerakkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan dan jasa sebagai sumber-sumber penerimaan pendapatan 

asli daerah. 
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66666666........44444444        

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

MENINGKATKAN PERAN SMENINGKATKAN PERAN SMENINGKATKAN PERAN SMENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASIERTA DAN PARTISIPASIERTA DAN PARTISIPASIERTA DAN PARTISIPASI    

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

KESEJAHTERAAN MASYARKESEJAHTERAAN MASYARKESEJAHTERAAN MASYARKESEJAHTERAAN MASYARAKATAKATAKATAKAT    

    

Struktur sosial yang ada pada suatu daerah (pemerintah, swasta, 

rakyat dll) pada prinsipnya merupakan manifestasi dari bentuk kesadaran 

bersama untuk berbagi peran dalam proses pembangunan. Rakyat, 

pemerintah dan swasta semestinya mempunyai visi yang sama terhadap 

masa depan daerahnya. Kalau hal itu tidak terjadi maka proses 

pembangunan yang ada akan sulit melakukan akselerasi ke suatu 

keadaan yang lebih baik. Masing-masing elemen yang ada akan berjalan 

menurut visi dan keyakinan masing-masing. 

Untuk itu pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong memberikan 

peran dan tingkat partisipasi yang besar bagi rakyatnya. Dengan 

tingginya partisipasi, tingkat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang 

diambil pemerintah. Hal ini ditempuh untuk mendorong transparansi 

dalam setiap proses pembangunan.  

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan manifestasi dari 

harapan dan keinginan rakyat Kabupaten Parigi Moutong. Dengan 

tingginya tingkat partisipasi masyarakat maka pemerintah mengharapkan 

terbentuknya konsolidasi daerah, dalam arti bahwa masyarakat akan ikut 

bertanggungjawab secara moral ataupun material terhadap setiap 

kebijakan yang ada, Penyatuan visi akan terjadi dalam proses partisipasi 

ini. 

Otonomi daerah memberikan banyak kemudahan dalam 

menyatukan visi kedaerahan. Dengan otonomi daerah diharapkan kiblat 

pembangunan akan berubah dari pusat kedaerah. Konsolidasi yang 

dilakukan akan lebih mudah dan efektif. Pada kenyataannya setelah 
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berumur sekian tahun ternyata otonomi daerah didalam menyatukan visi 

dari komponen yang ada dalam struktur kemasyarakatanya masih sangat 

sulit. Fenomena masyarakat Parigi Moutong sebagai bagian terbesar dari 

struktur sosial yang ada masih terbatas dalam mencerna apa yang ada di 

“kepala” pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya, partisipasi aktif dari 

rakyat belum maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan terlihat dari kondisi masyarakat yang asyik menikmati 

posisinya yang cenderung menjadi obyek pembangunan.  

Keberadaan pemerintah daerah adalah satu bagian dari manajemen 

negara. Ada keterkaitan yang sangat erat antara rakyat dan pemerintah 

daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah masih dituntut dalam proses 

penyadaran peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Peran 

pemerintah bisa langsung atau juga bisa dengan memberikan stimulus 

kepada elemen yang ada di tingkat lokal dalam proses penemuan 

kesadaran ber-otonomi daerah. Karena pada dasarnya kemajuan 

pembangunan di tingkat daerah akan mendukung pembangunan 

nasional.  

Rakyat perlu tahu peran dan posisinya dalam era otonomi daerah 

saat ini. Rakyat berhak tahu kebijakan pemerintah dalam proses 

pengelolaan daerah, karena rakyat akan menanggung konsekwensi logis 

dari setiap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.  

Untuk itu perlu ada kerjasama antara pihak-pihak yang peduli dan 

merasa punya tanggung jawab terhadap pembangunan (ORNOP, 

swasta) dengan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat ataupun 

organisasi yang punya kesamaan visi terhadap proses pembangunan. 

Dalam hal ini kompetensi seluruh stakeholder adalah memberikan 

kontribusi daerah dalam membangun kesadaran masyarakat kabupaten 

Parigi Moutong (Rakyat dan Pemerintah) terhadap hak dan kewajibanya 

sebagai warga negara.  
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Rakyat merupakan stakeholder terbesar dari sistem sosial yang ada. 

Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu 

berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan daerahnya. 

Dengan begitu Otonomi Daerah juga merupakan Otonomi masyarakat 

secara keseluruhan (ekonomi, sosial, politik, budaya), sehingga karakter 

daerah adalah karakter masyarakatnya.  

Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam 

setiap proses pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan 

rakyat menjadi aras setiap kebijakan. Mustahil ada keberpihakan 

kebijakan terhadap rakyat jika dalam proses perencanaan, keikutsertaan 

mereka dianggap nihil.  

Kesamaan visi dalam pembangunan akan mampu meningkatkan 

konsolidasi pemerintah dalam pelaksanaan programnya. Kesamaan visi 

ini akan muncul melalui proses akomodasi dan partisipasi dari seluruh 

komponen yang ada dalam masyarakat. 

a. Kendalaa. Kendalaa. Kendalaa. Kendala    

• Kurangnya kesadaran masyarakat kabupaten Parigi Moutong (Rakyat 

dan Pemerintah) terhadap hak dan kewajibanya sebagai warga 

negara    

• Kurangnya kerjasama antara pihak-pihak yang peduli dan merasa 

punya tanggungjawab terhadap pembangunan (ORNOP, swasta, 

perguruan tinggi) dengan pemerintah daerah ataupun organisasi 

yang punya kesamaan visi terhadap proses pembangunan. 

• Proses akomodasi dan partisipasi dari seluruh komponen yang ada 

dalam masyarakat terhadap perencanaan pembangunan masih 

kurang. 

b. Tantanganb. Tantanganb. Tantanganb. Tantangan    

Tantangan utama yang muncul dalam pembaruan tata pemerintahan 

di kabupaten Parigi Moutong dan harus segera di carikan solusinya 

adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara nyata dalam proses 
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perencanaan dan pelaksanaa kebijakan pembangunan. Sebagai 

indikatornya adalah antara lain bahwa;  

• Masyarakat kurang peduli terhadap kebijakan pembangunan yang 

ada,  

• Sering munculnya perbedaan pendapat antara legislatif-eksekutif-

rakyat dalam proses pembangunan, 

• Masyarakat kurang mengerti agenda pembangunan di kabupaten 

Parigi Moutong dan  

• Belum maksimalnya sosialisasi yang transparan dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

• Meningkatkan Masyarakat yang peduli terhadap kebijakan 

pembangunan yang ada Kabupaten Parigi Moutong.  

• Diharapkan melalui peningkatan peranserta masyarakat dalam 

pembangunan proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat 

secara keseluruhan. 

• Proses pembangunan melibatkan stakeholder dikabupaten 

Parigi mautong 

• Tumbuhnya social capital di dalam masyarakat sehingga 

masyarakat ikut memiliki dan menjaga hasil-hasil pembangunan 

• Dengan adanya kesadaran masyarakat tentang 

tanggungjawabnya dalam pembangunan di Parigi Moutong 

diharapkan mampu menjadi kontrol kebijakan. 

d. d. d. d. KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan    

Untuk mengatasi hal tersebut agar tanggung jawab terhadap 

seluruh hasil-hasil pembangunan yang dicapai adalah wujud dari hasil 

kerja bersama, antara pemerintah dan warga masyarakat, maka 
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kebijakan yang ditempuh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 

5(lima) tahun akan datang antara lain : 

1. Memfasilitasi pertemuan forum antar stakeholder pelaksana 

pembangunan dan penyelenggara kebijakan publik di kabupaten 

Parigi Moutong secara kontinyu. 

2. Memfasilitasi forum secara rutin pada kelompok-kelompok 

masyarakat ditingkat kecamatan untuk membincangkan persoalan 

pemerintahan, keamanan wilayah dan kebijakan publik. 

3.  Menfasilitasi media lokal bagi transparansi informasi kebijakan dan 

pembangunan seperti radio, Koran lokal, pusat-pusat informasi 

kecamatan/desa/kelurahan dll. 

4.  Membangun kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga 

masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi. 

5.  Agar pembangunan berdaya guna dan berhasil guna Pemerintah 

Kabupaten Parigi Moutong menempuh langkah komunikasi aktif 

dan meningkatkan transparansi sampai pada tingkatan paling 

bawah pemerintahan di kabupaten Parigi Moutong 

6.  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. 

7. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang 

banyak serta sebagai pelaku aktif proses perubahan yang 

dilakukan. 
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8. Mendorong penyetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

pada setiap aspek kehidupan. 

9. Mengikutsertakan masyarakat dalam memelihara ketertiban, 

ketentraman serta keamanan sehingga tercipta kedamaian dan 

adanya perlindungan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. 

10.  Melakukan upaya promotif mengajak masyarakat untuk terbiasa 

hidup sehat dengan memanfaatkan seluruh fasilitas pelayanan 

kesehatan, pembinaan dan pelayanannya. 

11.  Mendorong swadaya masyarakat untuk membangun keluarga 

sejahtera dengan menyiapkan rumah layak huni bagi rumah 

tangga miskin. 

      

66666666........55555555        

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

MENGGALI  DAN  MENGOMENGGALI  DAN  MENGOMENGGALI  DAN  MENGOMENGGALI  DAN  MENGOPTIMALKAN  SUMBERPTIMALKAN  SUMBERPTIMALKAN  SUMBERPTIMALKAN  SUMBER----

SUMBER PENDAPATAN DASUMBER PENDAPATAN DASUMBER PENDAPATAN DASUMBER PENDAPATAN DAERAHERAHERAHERAH    

  

Kabupaten Parigi Moutong memiliki potensi sumberdaya alam 

yang sangat besar, baik berupa sumberdaya hasil hutan, hasil laut, 

perikanan, pertambangan dan pertanian.  Apabila potensi ini dikelola 

dengan baik akan menjadi modal dalam pembangunan daerah, karena 

perannya sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan 

guna pengentasan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.    

Masalah sosial dan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong perlu 

mendapat penanganan yang serius melalui upaya pemberdayaan 

maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Dari hasil verifikasi data statistik 

keluarga miskin di Kabupaten Parigi Moutong terjadi peningkatan 

jumlah Kepala Keluarga (KK) atau jiwa miskin. Selain itu masalah 

kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian melalui 
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penciptaan peluang usaha dan program peningkatan kemampuan 

berusaha bagi masyarakat miskin baik dipesisir maupun di pegunungan, 

baik nelayan maupun petani. Sebagai langkah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang tidak berpenghasilan dan berpenghasilan rendah serta 

penanganan penyandang masalah sosial dan upaya menekan angka 

kemiskinan serta bidang ketenagakerjaan, maka tujuan yang ada dalam 

misi ini ditetapkan sebagai berikut :    

6.6.6.6.5555.1. .1. .1. .1. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskinsosial dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskinsosial dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskinsosial dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskin....    

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

• Meningkatnya jumlah penyandang masalah sosial di Kabupaten 

Parigi Moutong akibat peningkatan penganguran di kalangan 

generasi muda 

• Tidak dimilikinya aset produksi yang memadai dan kurangnya 

kemampuan keluarga miskin dalam upaya pengembangan 

produktif dan kegiatan usaha. Kondisi tersebut disebabkan oleh 

(i) Pendidikan yang dimiliki kurang memadai sehingga 

kemampuan masyarakat miskin untuk membuka usaha 

alternatif sangat terbatas dan (ii) Keterbatasan aset produksi 

yang dimiliki oleh keluarga miskin juga telah mengakibatkan 

situasi yang dihadapi semakin sulit. 

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala    

• Belum optimalnya pelayanan terhadap penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) 

• Terbatasnya APBD daerah di dalam menjalankan program 

pengentasan kemiskinan 

• Rendahnya akses keluarga miskin pada fasilitas publik (sarana air 

bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pemukiman yang 

layak) 
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• Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan keterbatasan akses 

keluarga miskin. 

• Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program kemiskinan 

sehingga seringkali tumpang tindih dan kurang terfokus, untuk 

itu perlu upaya pengembangan kebijakan pengelolaan program 

penanggulangan kemiskinan “Satu Pintu” baik dalam penetuan 

kelompok maupun wilayah sasaran. 

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

• Meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di harapkan pelayanan bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat 

meningkat dari tahun ketahun 

• Meningkatnya penanganan keluarga miskin Diharapkan dengan 

meningkatnya penanganan keluarga miskin 

• Makin banyaknya warga miskin yang mendapatkan pelayanan 

dasar 

 

• Makin banyaknya warga miskin yang mendapat pemberdayaan 

ekonomi 

• Makin banyaknya warga miskin yang meningkat kualitas 

lingkungan hidup, permukiman dan perumahannya. 

 

d. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakan    

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan adalah Pemberdayaan masyarakat 

miskin dan penyandang masalah sosial. 

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Fungsi 

perlindungan sosial yang didukung oleh program-program 

pembangunan yaitu : 
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• Program Penanggulangan Masalah Sosial 

• Program Penanggulangan Kemiskinan 

6.3.4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan usaha 6.3.4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan usaha 6.3.4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan usaha 6.3.4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan usaha kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan sektor sektor sektor sektor 

informal secara konstruktif dan moderninformal secara konstruktif dan moderninformal secara konstruktif dan moderninformal secara konstruktif dan modern    

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

• Terbatasnya pendidikan pada keluarga miskin; 

• Etos kerja masyarakat rendah 

• Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal; 

• Potensi wilayah yang begitu besar belum tergali 

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala    

• Masih terbatasnya anggaran pembangunan untuk menunjang 

pengembangan usaha kecil dan sector informal 

• Masih rendahnya sumber daya manusia dalam menciptakan 

lapangan kerja 

• Belum maksimalnya pemamfaatan potensi daerah untuk 

menciptakan lapangan kerja 

• Belum maksimalnya partisipasi pihak swasta dalam menangani 

masalah kemiskinan khususnya pemberdayaan usaha kecil dan 

sektor informal. 

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

Menurunnya angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil 

dan sector informal yang tertata dan terkelola secara konstruktif 

dan modern. Sampai dengan tahun 2013 diperkirakan capaian dari 

sasaran tersebut adalah : 

• Meningkatnya Jumlah usaha kecil dan sector informal yang 

maju dan dikelola oleh masyarakat yang tidak memiliki 
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pendapatan 

• Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang di bantu oleh 

pemerintah   

d. Kebijakan d. Kebijakan d. Kebijakan d. Kebijakan : 

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan 

yang ditetapkan adalah Untuk menjalankan kebijakan tersebut 

dilaksanakan melalui Fungsi Ekonomi yang didukung oleh 

kebijakan pembangunan yaitu:  

− Penataan dan Pemberdayaan usaha kecil dan sector informal. 

− Pemberian Bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin 

khususnya sektor informal. 

 

 

6666.3.5.3.5.3.5.3.5    Peningkatan Infrastruktur dasar diseluruh wilayah Kabupaten Peningkatan Infrastruktur dasar diseluruh wilayah Kabupaten Peningkatan Infrastruktur dasar diseluruh wilayah Kabupaten Peningkatan Infrastruktur dasar diseluruh wilayah Kabupaten 

Parigi MoutongParigi MoutongParigi MoutongParigi Moutong    dalam mempercepat pengentasan kemiskinandalam mempercepat pengentasan kemiskinandalam mempercepat pengentasan kemiskinandalam mempercepat pengentasan kemiskinan....    

Pembangunan infrastruktur dasar adalah baigin integral dari 

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan didaerah. 

Infrastruktur merupakan roda pengerak pertumbuhan ekonomi 

daerah, kegunaaan sektor transportasi berupa jalan dan jembatan 

merupakan tulang punggung pola distribusi dari sentra-sentra 

produksi di Kabupaten Parigi Moutong. Tersedianya infrastruktur 

dasar diseluruh wilayah merupakan salah satu aspek penting untuk 

percepatan pengentasan kemiskinan di kabupaten Parigi Moutong. 

Keberadaan infrastruktur (jalan, jembatan, pasar, terminal, 

irigasi dan sarana publik lainnya) merupakan pemicu utama 

keberhasilan pembangunan wilayah. Adanya disparitas kesejahteraan 

antar kecamatan diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur antar 

wilayah, dikabupaten Parigi Moutong disadari masih terdapat 

kesenjangan tersebut. Untuk itu tersedianya infrastruktur dasar  
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disejumlah wilayah menjadi sangat penting artinya bagi upaya 

membuka isolasi wilayah dan percepatan pengentasan kemiskinan. 

Disisi lain krisis listrik juga dirasakan di wilayah Kabupaten 

Parigi Moutong, hal ini bukan lagi ancaman. Dalam realitasnya 

pemadaman bergilir saat ini menjadi menu harian, yang tidak saja 

melumpuhkan dunia usaha/industri, tetapi juga mematikan aktivitas 

rumah tangga. 

Sektor usaha besar dan kecil menderita kerugian besar akibat 

keterbatasan pasokan listrik, bahkan pelayanan public dan 

administrasi pemerintahan tidak dapat berjalan optimal akibat 

ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan listrik. Situasi ini makin 

diperburuk dengan tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga 

bahan bakar minyak (BBM). 

Celakanya, kebijakan Pemerintah Pusat (PLN) selama ini justru 

lebih banyak bergerak di sisi permintaan (mengimbau pengurangan 

konsumsi listrik), bukan memacu jumlah penawaran (menambah 

pasokan listrik). Inilah yang membuat upaya perbaikan iklim 

investasi tidak pernah berhasil termasuk di Kabupaten Parigi 

Moutong, karena pembangunan infrastruktur ekonomi nyaris tidak 

ada perbaikan. Pasokan lisrik dari PLTU Kota Palu juga mengalami 

kendala karena terbatasnya daya yang dialokasikan dan sering 

terjadinya kerusakan. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Parigi 

Moutong dalam lima tahun kedepan mengambil langkah-langkah 

serius untuk mengatasi tantangan dan kendala ini. 

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

• Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur mengalami 

penurunan kualitas akibat penggunaan yang tinggi di jalur 

trans Sulawesi yang melewati wilayah kabupaten Parigi 

Moutong. 
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• Adanya kemauan yang kuat untuk menjadikan ibukota 

Kabupaten yaitu Parigi sebagai transito dari dan ke seluruh 

wilayah pulau Sulawesi (dari dan ke wilayah utara dan 

wilayah selatan). 

• Krisis listrik yang mempengaruhi dan menghambat aktivitas 

masyarakat, pelayanan publik, kinerja pemerintah dan 

perkembangan ekonomi daerah. 

• Adanya potensi sumberdaya air yang dapat di manfaatkan 

sebagai sumber energi alternatif. 

 

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala    

• Terbatasnya anggaran pembangunan dibanding kebutuhan 

penyediaan infrastruktur. 

• Kurangnya keterlibatan swasta didalam penyediaan 

infrastruktur. 

• Sering terjadinya bencana alam di sebagian besar wilayah 

Kabupaten Parigi Moutong yang merusak infrastruktur (jalan, 

jembatan dll) 

    

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

Sasaran yang akan dicapai pada lima tahun akan datang secara 

umum adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur 

dengan fokus pada:  

• Meningkatnya dan terpeliharanya infrastruktur secara merata 

• Meningkatnya peran infrastruktur dalam mendukung daya 

saing daerah menuju kabupaten terdepan;  

• Adanya investasi swasta dan kerjasama pemerintah pusat 

dalam penyediaan proyek-proyek infrastruktur dan kelistrikan. 

• Terbukanya jalan ke kantong produksi di seluruh wilayah 

kecamatan secara bertahap 
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• Tersedianya fasilitas air bersih bagi masyarakat 

• Terbangunnya irigasi untuk peningkatan produksi pertanian  

• Terbantunya sarana perumahan bagi masyarakat miskin 

 

d. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakan    

• Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur. 

• Peningkatan pelayanan infrastruktur dalam rangka 

mendukung percepatan pengembangan ekonomi masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

• Kerjasama pemerintah pusat didalam penyedian listrik 

alternatif melalui pembangunan PLT-MH disejumlah 

kecamatan yang memiliki potensi debit air sungai cukup 

besar. 

• Pembukaan dan perbaikan jalan ke kantong produksi 

khususnya wilayah yang terisolir 

• Pembangunan fasilitas air bersih bagi masyarakat ibukota 

kabupaten. 

• Pembangunan irigasi untuk peningkatan produksi pertanian  

• Kerjasama kabupaten/kota dan propinsi dalam pengelolaan 

teluk tomini. 

• Kerjasama pembangunan dengan pemerintah kota dan 

propinsi dalam pembangunan jalan poros mamboro-parigi. 

• Peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan 

infrastruktur. 

• Penataan ruang kecamatan dan penataan batas wilayah 

perbatasan. 

• Peningkatan kerjasama kabupaten/kota dan propinsi untuk 

pengelolaan wilayah perbatasan. 
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• Pelayanan sosial dasar serta pengembangan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi berdasarkan kompetensinya di seluruh 

wilayah kecamatan guna mengerakan ekonomi di masing-

masing kecamatan.  

    

66666666........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 BERKELANJUTAN KONSEPSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KONSEPSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KONSEPSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

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

BERWAWASAN LINGKUNGANBERWAWASAN LINGKUNGANBERWAWASAN LINGKUNGANBERWAWASAN LINGKUNGAN    

    

Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan Kabupaten Parigi 

Moutong yang bersih, sehat, hijau dan nyaman sebagai wujud 

komitmen terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan maka prioritas pembangunan yang ada dalam 

agenda ini diletakkan pada: 

6.5.1. Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup6.5.1. Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup6.5.1. Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup6.5.1. Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup    

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

• Usaha/kegiatan yang belum memiliki perijinan di bidang 

lingkungan hidup. 

• Degradasi hutan akibat illegal loging dan perambahan hutan. 

• Bencana alam (Banjir dan longsor) di sejumlah kecamatan sering 

terjadi. 

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala    

• Eksplotasi sumberdaya hutan yang tidak terkendali yang tidak 

memikirkan rehabilitasi sumber daya hutan. 

• Perambahan hutan untuk pertanian tidak terkendali 

• Ilegal loging semakin tinggi. 
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• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan 

lingkungan. 

• Sistem sanitasi yang tidak memadai. 

cccc. Sasaran. Sasaran. Sasaran. Sasaran    

• Meningkatnya rehabilitasi hutan Kabupaten Parigi Moutong  

• Peningkatan kualitas lingkungan hidup 

• Berkurangnya tingkat kerusakan hutan 

• Tertanganinya bencana alam 

• Berkurangnya kerusakan infrastruktur akibat abrasi pantai 

d. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakand. Kebijakan    

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan 

yang ditetapkan adalah : 

• Normalisasi sungai untuk menghindari bencana banjir di sejumlah 

kecamatan Kabupaten Parigi Moutong. 

• Rehabilitasi hutan dan penanaman mangrove kawasan pantai  

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan 

melalui fungsi Lingkungan Hidup yang didukung oleh program-

program pembangunan yaitu : 

− Program Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup 

    

6.5.3. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai6.5.3. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai6.5.3. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai6.5.3. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai    

a. Tantangana. Tantangana. Tantangana. Tantangan    

• Abrasi pantai disejumlah kecamatan telah mengancam 

infrastruktur jalan/jembatan dan pemukiman penduduk 

khususnya pantai bagian utara. 

• Sistem pengendalian bencana yang masih belum optimal 

• Tingginya kasus bencana alam diwilayah Kabupaten Parigi 

Moutong 

• Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penanganan banjir    
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• Abrasi pantai teluk Tomini yang menghawatirkan bagi 

keamanan jalan poros trans sulawesi dan pemukiman 

penduduk    

 

b. Kendalab. Kendalab. Kendalab. Kendala    

• Masih banyak wilayah yang belum terbangun saluran tersier, 

sekunder dan primer bagi pembuangan air rumah tangga dan 

penyaluran air hujan. 

• Banyaknya bangunan liar yang berada disepanjang pesisir 

pantai, sehingga membayakan jiwa dan mengakibatkan 

kerusakan dan tidak tertatanya lingkungan di sekitar pantai. 

c. Sasaranc. Sasaranc. Sasaranc. Sasaran    

Rencana program jangka menengah selama lima tahun dari 2008 

– 2013 diharapkan ; 

• Tertatanya pantai dan lingkungan perumahan disekitar pantai 

• Terlaksananya pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan sarana 

dan prasarana saluran air disejumlah kecamatan. 

• Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air 

limbah rumah tangga 

• Terwujudnya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, pemrintah 

pusat dan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah bencana 

alam (banjir dan longsor) di Kabupaten Parigi Moutong. 

 

d. Kebijad. Kebijad. Kebijad. Kebijakankankankan    

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan 

pembangunan yang ditetapkan adalah : 

• Penataan pantai dan lingkungan perumahan disekitar pantai 

• Melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan sarana 

dan prasarana saluran air disejumlah kecamatan. 
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• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air 

limbah rumah tangga 

• Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, pemrintah 

pusat dan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah bencana 

alam (banjir dan longsor) di Kabupaten Parigi Moutong. 

 

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui fungsi 

Lingkungan Hidup yang didukung oleh program-program 

pembangunan, yaitu : 

• Program Pengendalian bencana alam dan Pengamanan Pantai. 


