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PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH    
    

    
Berdasarkan Kondisi Umum Daerah, Visi dan Misi, Strategi, Arah 

Kebijakan Keuangan dan Arah Kebijakan Umum yang telah diuraikan 

di atas dengan memperhatikan Rancangan Renstra masing-masing 

SKPD, serta guna mencapai sinergitas dan sinkronisasi kebijakan 

program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi 

dengan Pemerintah Kabupaten, maka rumusan program dan kegiatan 

telah diformulasikan menurut urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan wajib dan wajib dan wajib dan wajib dan Urusan Urusan Urusan Urusan 

pilihan pilihan pilihan pilihan serta program dan kegiatan pada setiap SKPD serta program dan kegiatan pada setiap SKPD serta program dan kegiatan pada setiap SKPD serta program dan kegiatan pada setiap SKPD yang menjadi 

kewenangan daerah. Kemudian disesuaikan dan dikembangkan guna 

menjawab tantangan dan kebutuhan daerah yang akan dicapai selang 

lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut : 

    

77777777........11111111........11111111        

    

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPDPROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPDPROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPDPROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD    

 

    
UmumUmumUmumUmum    

Pengembangan kapasitas aparatur pada dasarnya adalah sebuah 

proses perubahan atau transformasi yang bertujuan untuk mendorong 

aparatur untuk mengembangkan tanggungjawab baru, memperoleh 

keterampilan, merubah perilaku dan mendapat nilai-nilai baru serta 

membuat kebijakan-kebijakan yang responsif. Proses transformasi 



H a l  |VII- 2 
 

 

tersebut harus diikuti dengan ketersedian sarana dan prasarana yang 

menunjang kinerja, pertambahan pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki para pelayanan masyarakat.  

Secara umum daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur 

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong baik dari segi kapasitas (terlatih, 

terampil) maupun kapabilitas (capable) didalam melayani masyarakat 

diharapkan dari tahun ketahun semakin baik. Ketersediaan SDM yang 

berdaya saing, disiplin dan memiliki kapasitas memadai, mampu, 

menguasai bidang tugasnya dan penerapannya, serta mampu 

mengembangkan inovasi-inovasi merupakan suatu prasyarat bagi 

terwujudnya misi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa.  

Kedisiplinan dan Keefektifannya aparatur dapat dilihat pada 

bagaimana proses pelayanan di dalam suatu organisasi pemerintahan 

saling berhubungan; bagaimana unit-unit suatu organisasi bekerja tepat 

waktu dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan organisasi, bagaimana 

organisasi pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang 

berbeda bekerja untuk saling memberikan pelayanan kepada 

masyarakatnya. 

Semangat otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah semakin membuka angin segar kepada 

pemerintah daerah untuk dapat lebih mendekatkan pemerintah kepada 

masyarakat sehingga patologi birokrasi dapat sejauh mungkin 

dihindarkan. Disisi lain ketersedian sarana dan prasarana penunjang 

kerja mutlak diperlukan didalam mengoptimalkan pengelolaan 

administrasi perkantoran dan kinerja internal aparatur sehingga 

pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam 5 (lima) tahun kedepan 

tetap akan memprioritaskan pada pelayanan yang memenuhi standar 

pelayanan minimal (SPM). 
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Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan yang di tempuh ; 

1. Penyediaan administrasi perkantoran 

2. Penyediaan sarana kerja 

3. Pengadaan prasarana pegawai 

4. Pelatihan bagi pegawai 

5. Penegakan disiplin aparatur 

Kebijakan tersebut di tempuh melalui programprogramprogramprogram; 

a.a.a.a. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Mengoptimalkan pengelolaan administrasi perkantoran 

dan kinerja internal.  

SasaranSasaranSasaranSasaran : Optimalnya pengelolaan administrasi perkantoran dan 

kinerja internal.  

b. b. b. b. Program peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan disiplin aparatur    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan disiplin aparatur guna  

SasaranSasaranSasaranSasaran : optimalnya kinerja pelayanan pemerintah.  

c. c. c. c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya 

aparatur.  

SasaranSasaranSasaranSasaran : Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya 

aparatur..  

d. d. d. d. Program Program Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangankinerja dan keuangankinerja dan keuangankinerja dan keuangan    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pengembangan system pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan.  

SasaranSasaranSasaranSasaran : Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

tepat waktu.  
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URUSAN WAJIBURUSAN WAJIBURUSAN WAJIBURUSAN WAJIB    

 

    
1. 1. 1. 1. URUSAN PENDIDIKANURUSAN PENDIDIKANURUSAN PENDIDIKANURUSAN PENDIDIKAN    

UmumUmumUmumUmum    

Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada 

pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Pendidikan mempunyai 

peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah serta 

memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan 

transformasi sosial. 

Dalam konteks pembangunan bidang pendidikan, isu Millineum 

Development Goals (MDGs) dan biaya pendidikan yang makin tidak 

terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, secara substansial 

dan obyektif, menghendaki perlunya pembangunan yang 

mengutamakan pendidikan untuk semua, serta perlunya suatu tata kelola 

pembangunan bidang pendidikan yang mengutamakan partisipasi dan 

pelibatan masayarakat, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

Terkait dengan isu tersebut diatas, di Kabupaten Parigi Moutong 

mengisyaratkan perlunya fokus pembangunan pendidikan yang dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakatnya dan bermutu sebagai 

implementasi dari amanat undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UU SPN) antara lain disebutkan: Pertama, "setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu" (Pasal 5 Ayat (1)). Kedua, "setiap warga negara yang berusia 

tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" 

(Pasal 6 Ayat (1)). Ketiga, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya 
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pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" 

(Pasal 11 Ayat (1). Guna efektifitas penyelenggaraan pendidikan maka 

pemerintah KabupatenParigi Moutong merencanakan sejumlah Program.  

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 

b. Pemantauan dan perluasan akses pendidikan 

c. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

d. Penguasaan dan penerapan teknologi informasi guna memperkuat 

daya saing daerah demi mewujudkan kabupaten terdepan di 

Sulawesi Tengah melalui urusan pendidikan. 

e. Peningkatan dan penguatan masyarakat dalam partisipasi 

pendidikan. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini  

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan 

melalui jalur formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), 

Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, 

jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok 

bermain atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur 

informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau 

pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, 

dalam rangka membina menumbuhkembangkan 

seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan 

selanjutnya. 

SasaSasaSasaSasaran :ran :ran :ran :    Semua anak usia dini memiliki kesempatan untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap 
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perkembangan atau tingkat usia mereka dan 

merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan 

jenjang sekolah dasar (SD). 

b.b.b.b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan 

pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, 

melalui jalur formal maupun non formal yang 

mencakup SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 

Paket A, SMP Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Paket 

B, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 

dasar. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi sekolah SD Termasuk MI dan Paket A serta 

SMP, MTs dan Paket B. Serta meningkatnya angka 

penyelesesaian pendidikan dengan menurunkan angka 

mengulang kelas dan angka putus sekolah. 

c.c.c.c. Program Pendidikan MenengahProgram Pendidikan MenengahProgram Pendidikan MenengahProgram Pendidikan Menengah 

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan 

pendidikan menengah yang bermutu melalui jalur 

formal maupun non formal yang mencakup SMU, 

SMK, MA, dan Paket C serta penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan, dan pengembangan kurikulum 

pendidikan nasional dan lokal, bahan ajar, dan model-

model pembelajaran yang mengacu pada standar 

nasional sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatkan angka partisipasi Kasar (APK) dan angka 

Partisipasi sekolah SMU, SMK, MA dan Paket C serta 

meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan 



H a l  |VII- 7 
 

 

menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus 

sekolah. 

 

d.d.d.d. Program Pendidikan Non FormalProgram Pendidikan Non FormalProgram Pendidikan Non FormalProgram Pendidikan Non Formal    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki 

maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan 

atau pelengkap pendidikan formal guna 

mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan fungsional. 

Sararan :Sararan :Sararan :Sararan : Terwujudnya penguatan pendidikan non formal yang 

meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan 

untuk penduduk dewasa, pendidikan ketrampilan, dan 

pelatihan kerja serta pendidikan lain yang ditujukan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

secara lebih luas dan bervariasi. 

 

e.e.e.e. Program Luar BiasaProgram Luar BiasaProgram Luar BiasaProgram Luar Biasa    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan 

sekolah luar biasa. 

Sararan :Sararan :Sararan :Sararan :    Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan 

sekolah luar biasa. 

f.f.f.f. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga KependidikanProgram Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga KependidikanProgram Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga KependidikanProgram Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan 

melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki 

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan 

jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem 
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standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik dan 

penerapan standar profesionalisme dan sistem 

pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 

yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan 

pendidikan lainnya, serta peningkatan rasio pendidik 

dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, 

penempatan, penyebaran pendidik, dan tenaga 

kependidikan didasarkan pada kualifikasi, jumlah, dan 

kompetensi. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Peningkatan kualitas layanan pendidik dan penigkatan 

rasio pendidik dan tenaga kependidikan yang 

berdampak pada peningkatan kualitas murid.  

2.2.2.2.    URUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHURUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHURUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHURUSAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH    

UmumUmumUmumUmum    

Pemerintah daerah melalui Kantor Arsip Daerah dan perpustakaan 

daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan 

penyelenggaraan akusisi, pengolahan dan pelestarian serta pelayanan 

arsip dan buku sebagai sumber informasi. Mempunyai fungsi Pembinaan 

koordinasi di bidang kearsipan dan kepustakaan terhadap unit - unit 

kerja dilingkungan pemerintah daerah, penyelenggaraan penelitian 

dalam upaya pengembangan sistem dan pelayanan informasi kearsipan 

daerah, Penilaian arsip inaktif dalam rangka penyusutan arsip, Penilaian 

dan akusisi arsip statis dalam rangka penyelamatan bahan pertanggung 

jawaban daerah, Penggalian dan penelusuran arsip dan dokumen 

kedinasan, swasta dan perorangan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan daerah serta perkembangan kabupaten Parigi 

Moutong. Adanya dukungan pengelolaan dukungan teknis dan 

administratif mutlak diperlukan guna mengoptimalkan kinerja kearsipan 

daerah dan perpustakaan daerah. 
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a.a.a.a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

PerpustakaanPerpustakaanPerpustakaanPerpustakaan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Untuk meningkatkan pemberdayaan dan arsip 

sebagai pusat pembelajaran masyarakat. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Tersedianya sarana dan prasarana, bahan pustaka, 

SDM layanan yang berkualitas dan terciptanya 

masyarakat yang gemar membaca. 

 

b.b.b.b.    Program Perbaikan Sistem Administrasi KearsipanProgram Perbaikan Sistem Administrasi KearsipanProgram Perbaikan Sistem Administrasi KearsipanProgram Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Memperbaiki sistem administrasi kearsipan daerah 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Tertatanya sistem administrasi kearsipan daerah 

    

c.c.c.c.    Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip DaerahProgram Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip DaerahProgram Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip DaerahProgram Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Mengamankan dokumen arsip daerah    

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Terdokumentasinya arsip daerah dengan baik 

    

d.d.d.d.    Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 

KearsipanKearsipanKearsipanKearsipan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : : : : Penataan sarana dan prasarana kearsipan secara 

rutin dan berkala     

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan 

daerah 

    

e.e.e.e.    Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi     

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Tersusun dan tersedianya    layanan Informasi 

 

3.3.3.3.    URUSAN KESEHATANURUSAN KESEHATANURUSAN KESEHATANURUSAN KESEHATAN    
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UmumUmumUmumUmum    

Untuk mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong kesehatan, 

diperlukan upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia dan 

lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma 

sehat, upaya sehat terus diilakukan dengan memberikan prioritas pada 

upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan 

dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. 

Masalah yang dihadapi pada Urusan ini adalah belum optimalnya 

kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam urusan kesehatan, belum 

meratanya pelayanan kesehatan diseluruh pelosok desa, belum 

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat secara optimal dan 

kurangnya kualitas sanitasi lingkungan serta masih rendahnya usia 

harapan hidup sehingga mempengaruhi angka IPM Kabupaten Parigi 

Moutong. Untuk itu perlu dilakukan langka-langka komprehensif 

melalui pencanangan berbagai program yang menyentuh masyarakat.  

a.a.a.a. ProgramProgramProgramProgram    Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan 

dan penyalahgunaan obat dan Napza, dan alat 

kesehatan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terkendalinya penyaluran obat, Napza dan 

terbebasnya masyarakat dari penyalahgunaan obat, 

Napza, dan serta alat kesehatan. 

 

b.b.b.b. ProgramProgramProgramProgram    Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pemerataan dan mutu kesehatan yang 

terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

baik pemerintah maupun swasta yang didukung oleh 

peran serta masyarakat dan sistem pembiayaan pra 
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upaya JPKM.  

c.c.c.c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat     

    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Terwujudnya lingkungan sehat serta peran serta 

masyarakat dalam mempromosikan lingkungan sehat.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tercapainya masyarakat sadar lingkungan dan mutu 

lingkungan yang sehat.  

d.d.d.d. ProProProProgram Perbaikan Gizi Masyarakat gram Perbaikan Gizi Masyarakat gram Perbaikan Gizi Masyarakat gram Perbaikan Gizi Masyarakat     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya 

perbaikan status gizi, meningkatkan pelayanan 

menurunkan prevalensi gizi kurang dan lebih, serta 

meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan 

bermutu untuk memantapkan gizi.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Menurunnya prevalensi gizi dan menurunkannya 

anemia gizi pada ibu hamil, serta meningkatnya 

pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan 

pendamping ASI.  

e.e.e.e. Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan Sehat    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat 

dalam perilaku hidup sehat dan bersih.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terciptanya keberdayaan individu, keluarga, dan 

masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai 

oleh perilaku hidup sehat dan bersih.  

f.f.f.f. Program Pencegahan danProgram Pencegahan danProgram Pencegahan danProgram Pencegahan dan    Penanggulangan Penyakit MenularPenanggulangan Penyakit MenularPenanggulangan Penyakit MenularPenanggulangan Penyakit Menular    

    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Menurunya angka kesakitan, kematian dan kecacatan 

akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Menurunkan angka kesakitan, kematian dan 

kecacatan dari penyakit menular dan tidak menular.  

g.g.g.g. Program Program Program Program StandarStandarStandarStandarnnnnisasiisasiisasiisasi    Pelayanan KesehatanPelayanan KesehatanPelayanan KesehatanPelayanan Kesehatan    
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Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berstandar 

nasional  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berstandar 

nasional dan memuaskan bagi masyarakat pengguna 

layanan kesehatan. 

h.h.h.h. Program Program Program Program PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan, Peningkatan , Peningkatan , Peningkatan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan dan Perbaikan Sarana dan dan Perbaikan Sarana dan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas / Pustu dan JaringannyaPrasarana Puskesmas / Pustu dan JaringannyaPrasarana Puskesmas / Pustu dan JaringannyaPrasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pelayanan dan keterjangkauan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara adil dan 

merata. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terciptanya kualitas pelayanan kesehatan dan 

memperluas jangkauan kesehatan yang merata dan 

bermutu.  

i.i.i.i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan LansiaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan 

para lanjut usia. 

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan dan mutu kehidupan 

lansia untuk masa tua yang bahagia berdaya guna.  

Kegiatan Prioritas :Kegiatan Prioritas :Kegiatan Prioritas :Kegiatan Prioritas :  

≈≈≈≈ Pelayanan pemeliharaan kesehatan  

≈≈≈≈ Pelayanan kesehatan 

j.j.j.j. Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan AnakProgram Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan AnakProgram Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan AnakProgram Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan keselamatan ibu dan anak dalam 

persalinan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Menurunnya angka kematian ibu dan bayi.  

k.k.k.k. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kebijakan dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kebijakan dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan    

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan : Menciptakan kebijakan kesehatan yang menjamin 

terciptanya sistem kesehatan yang efisien, efektif dan 

berkualitas. 
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Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran : Terciptanya kebijakan kesehatan yang menjamin 

terciptanya sistem kesehatan yang efisien, efektif dan 

berkualitas.  

l.l.l.l. Program Sumber daya KesehatanProgram Sumber daya KesehatanProgram Sumber daya KesehatanProgram Sumber daya Kesehatan    

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan : Meningkatkan sumber daya tenaga kesehatan dalam 

pelayanan masyarakat secara baik dan maksimal. 

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran : Meningkatnya kemampuan sumber daya tenaga 

kesehatan.  

4444. URUSAN PEKERJAAN UMUM. URUSAN PEKERJAAN UMUM. URUSAN PEKERJAAN UMUM. URUSAN PEKERJAAN UMUM    

UmumUmumUmumUmum    

Kondisi sarana dan prasarana jalan sangat membantu dalam 

meningkatkan aksesibilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan 

aktivitas perekonomian serta perdagangan, sehingga keberadaan sarana 

dan prasarana jalan yang baik menjadi faktor yang strategis dalam 

mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan mobilitas 

pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Urusan 

Pekerjaan Umum ini meliputi sub urusan Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

Dengan kebijakankebijakankebijakankebijakan sebagai berikut : 

a. Penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana 

wilayah guna membuka keterisolasian dan meningkatkan mobilitas 

antar sentra-sentra ekonomi/produksi 

b. Pemantapan Tata laksana bidang permukiman dan prasarana 

wilayah 

c. Melaksanakan pembinaan, pengaturan, perencanaan, dan 

pengawasan  

d. Melaksanakan pembangunan permukiman 

e. Mempertahankan daya dukung, kapasitas dan kualitas prasarana  

f. Penanganan sistem jaringan yang berlum terhubungkan untuk 
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membuka akses pada daerah terisolir dalam pengembangan wilayah 

g. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, rawa dan pengairan 

lainnya 

h. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan sember air 

lainnya 

i. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai untuk pencegahan dan 

pemulihan bencana 

j. Pengembangan pengelolaan serta rehabilitasi air minum  

k. Penanganan infrastruktur pada daerah strategis dan cepat tumbuh. 

l. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk 

mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, 

mendukung  keseimbangan antara daerah/wilayah, meningkatkan 

kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. 

m. Membangun prasarana daerah terisolir dan daerah pesisir 

n. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

permukiman dan prasarana wilayah. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui program:program:program:program:    

a.a.a.a. Program Pembangunan Jalan dan JembatanProgram Pembangunan Jalan dan JembatanProgram Pembangunan Jalan dan JembatanProgram Pembangunan Jalan dan Jembatan    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Mengembangkan jaringan jalan dan jembatan pada 

daerah-daerah strategis, potensial dan terisolir.  

SasaranSasaranSasaranSasaran : Berkembanganya dan meluasnya jaringan jalan yang 

menghubungkan pusat produksi dan pemasaran serta 

menghubungkan wilayah yang sudah berkembang dan 

wilayah yang relatif tertinggal dan terisolir, serta daerah-

daerah potensial. 

b.b.b.b. Program Pembangunan Saluran Drainase / GorongProgram Pembangunan Saluran Drainase / GorongProgram Pembangunan Saluran Drainase / GorongProgram Pembangunan Saluran Drainase / Gorong----goronggoronggoronggorong        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengembangkan jaringan saluran drainase/ gorong-

gorong dalam menjaga jalan dan jembatan.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Mengendalikan aliran air buangan dan hujan. 
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c.c.c.c.    Program Pembangunan Program Pembangunan Program Pembangunan Program Pembangunan TTTTurap/urap/urap/urap/TTTTalud/alud/alud/alud/BBBBronjongronjongronjongronjong        

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan kondisi badan jalan dan jembatan.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Badan jalan yang kurang aman. 

    

d.d.d.d.    Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JembatanProgram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JembatanProgram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan JembatanProgram Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengembalikan dan menjaga kondisi jalan dan 

jembatan supaya tetap mantap. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Lancarnya arus lalu lintas barang dan jasa. 

e. e. e. e.     Program Program Program Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/BrRehabilitasi/Pemeliharaan Talud/BrRehabilitasi/Pemeliharaan Talud/BrRehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjongonjongonjongonjong        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengembalikan/menjaga kondisi talud/ bronjong 

supaya tetap mantap.        

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya arus lalu lintas barang dan jasa. 

f. f. f. f.     Program Program Program Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Menyiapkan data penanganan jalan dan jembatan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Identifikasi kondisi jalan dan jembatan. 

g.g.g.g.    Program Tanggap Darurat Jalan dan JembatanProgram Tanggap Darurat Jalan dan JembatanProgram Tanggap Darurat Jalan dan JembatanProgram Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan  

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan ::::    Mengembalikan kualitas transportasi jalan dan 

jembatan akibat bencana alam. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Penanganan darurat jalan dan jembatan. 

h.h.h.h.    Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan 

JembatanJembatanJembatanJembatan  

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Pemutakhiran data jalan dan jembatan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Tersedianya data untuk perencanaan teknis. 

i.i.i.i.    Program Program Program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana KebinamargaanPeningkatan Sarana Dan Prasarana KebinamargaanPeningkatan Sarana Dan Prasarana KebinamargaanPeningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan  

    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 

kebinamargaan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan. 

j.j.j.j.    Program Pengembangan dan Program Pengembangan dan Program Pengembangan dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Pengelolaan Jaringan Irigasi,Pengelolaan Jaringan Irigasi,Pengelolaan Jaringan Irigasi,    RawaRawaRawaRawa    dan dan dan dan 

Jaringan Pengairan Lainnya.Jaringan Pengairan Lainnya.Jaringan Pengairan Lainnya.Jaringan Pengairan Lainnya. 
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Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pelestarian sumber-sumber air, dan 

meningkatkan penyediaan air baku untuk berbagai 

keperluan.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya sarana, prasarana, dan kelembagaan 

dalam rangka pengembangan, pendayagunaan dan 

pengelolaan pengairan, dan tersedianya air baku 

untuk berbagai keperluan.  

kkkk....    Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air BakuProgram Penyediaan Dan Pengelolaan Air BakuProgram Penyediaan Dan Pengelolaan Air BakuProgram Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku 

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air 

bersih. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Merbangunnya dan terehabilitasinya prasarana dan 

sarana air bersih. 

    

llll....    Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau 

Dan Sumberdaya Air LainnyaDan Sumberdaya Air LainnyaDan Sumberdaya Air LainnyaDan Sumberdaya Air Lainnya    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pelestarian sumber-sumber air, dan 

meningkatkan pasokan air bagi masyarakat untuk 

berbagai keperluan.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan air bagi 

masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan 

pokok masyarakat dan pertanian rakyat secara lebih 

efisien, efektif dan berkelanjutan.  

m.m.m.m.    Program Program Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air 

LimbahLimbahLimbahLimbah    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air 

minum dan air limbah. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Optimalnya pelayanan dalam penyediaan air minum 

dan penanganan air limbah. 

n.n.n.n.    Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pengendalian bahaya banjir dan 
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pengaman pantai dari abrasi laut. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terlindunginya daerah berpenduduk padat dan 

wilayah strategis dari banjir dan terlindunginya 

daerah pantai yang berpenduduk padat dari abrasi air 

laut. 

oooo....    Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat TumbuhProgram Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat TumbuhProgram Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat TumbuhProgram Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah 

strategis dan cepat tumbuh. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :     Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada 

wilayah strategis dan cepat tumbuh. 

p.p.p.p.        Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanProgram Pembangunan Infrastruktur PerdesaanProgram Pembangunan Infrastruktur PerdesaanProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perdesaan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan. 

q.q.q.q.    Program Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Kualitas Lingkungan PermukimanLingkungan PermukimanLingkungan PermukimanLingkungan Permukiman    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman. 

rrrr. Program Pengembangan Perumahan . Program Pengembangan Perumahan . Program Pengembangan Perumahan . Program Pengembangan Perumahan  

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah, 

menyediakan prasanana dan sarana perumahan dan 

permukiman yang memadai bagi masyarakat. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Optimalnya pelayanan pemerintah daerah, dan 

tersedianya fasilitas perumahan dan permukiman yang 

memadai bagi masyarakat adalah tersedianya sarana dan 

prasarana perumahan; meningkatnya prasarana 

permukiman; dan meningkatnya kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas 

perumahan dan permukiman yang telah dibangun. 

ssss....        Program Lingkungan Sehat PerumahanProgram Lingkungan Sehat PerumahanProgram Lingkungan Sehat PerumahanProgram Lingkungan Sehat Perumahan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas kehidupan perumahan dan 

permukiman dan penyediaan prasarana dan sarana 
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perukiman.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya sarana dan prasarana perumahan; 

meningkatnya prasarana permukiman; dan 

meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan fasilitas perumahan dan 

permukiman yang telah dibangun. 

t. t. t. t. Program Pemberdayaan Komunitas PerumahanProgram Pemberdayaan Komunitas PerumahanProgram Pemberdayaan Komunitas PerumahanProgram Pemberdayaan Komunitas Perumahan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan kurang mampu. 

u. u. u. u. ProgramProgramProgramProgram    Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ SosialPerbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ SosialPerbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ SosialPerbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Pemulihan perumahan, permukiman dan penyediaan 

prasarana dan sarana permukiman.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Mengembalikan sarana / prasarana perumahan dan 

permukiman masyarakat akibat bencana alam. 

vvvv. . . . Program PeningProgram PeningProgram PeningProgram Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakarankatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakarankatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakarankatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran    

    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Mengurangi bahaya kebakaran.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Permukiman bebas dari bahaya kebakaran. 

w. w. w. w. Program Pengelolaan Areal PemakamanProgram Pengelolaan Areal PemakamanProgram Pengelolaan Areal PemakamanProgram Pengelolaan Areal Pemakaman    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Menyediakan tempat pemakaman.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Tertibnya tempat pemakaman untuk masyarakat luas. 

xxxx. . . . ProgramProgramProgramProgram    Penataan RuangPenataan RuangPenataan RuangPenataan Ruang    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan 

pengendalian ruang sesuai peruntukan kawasan dengan 

penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terlaksananya kegiatan pembangunan sesuai prinsip 

penataan ruang.  

yyyy....    Program Perencanaan Tata RuangProgram Perencanaan Tata RuangProgram Perencanaan Tata RuangProgram Perencanaan Tata Ruang    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Meningkatkan kualitas penyusunan dan penetapan 
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rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses 

prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata 

ruang. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen 

rencana tata ruang yang dapat menjadi acuan dalam 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatn 

ruang. 

zzzz....    Program Pemanfaatan RuangProgram Pemanfaatan RuangProgram Pemanfaatan RuangProgram Pemanfaatan Ruang    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang melalui 

rangkaian pembangunan yang memanfaatkan ruang 

menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam 

rencana tata ruang untuk membentuk ruang.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang yang 

mengacu pada dokumen rencana tata ruang.  

    

aaaaaaaa....    Program Pengendalian Pemanfaatan RuangProgram Pengendalian Pemanfaatan RuangProgram Pengendalian Pemanfaatan RuangProgram Pengendalian Pemanfaatan Ruang    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan 

ruang melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan 

penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk 

menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang yang 

ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk 

mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang 

direncanakan dapat terwujud.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan 

ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan rencana tata ruang.  

 
5555....    URUSAN URUSAN URUSAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANPERENCANAAN PEMBANGUNANPERENCANAAN PEMBANGUNANPERENCANAAN PEMBANGUNAN    DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH    

UmumUmumUmumUmum    
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Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan pembangunan 

daerah. Inti dari perencanaan pembangunan adalah bagaimana 

mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan 

melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia 

saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah 

perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada. Akan tetapi, dalam kenyataannya 

sering kali tidak mudah menentukan alat atau cara mencapai tujuan 

tersebut. Hal itu dikarenakan perumusan tujuan pembangunan sering kali 

abstrak dan sangat ideal, padahal jika melihat sumber daya yang ada, 

keadaan yang dihadapi saat ini masih jauh dari yang diinginkan. Karena 

itulah perencanaan pembangunan daerah memegang peran vital didalam 

pelaksanaan pembangunan daerah untuk memberikan arah bagi 

pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat secara 

berkelanjutan dan memberikan arah bagi pencapaian Visi dan Misi 

Bupati terpilih.  

Adapun kebijakankebijakankebijakankebijakan yang ditempuh adalah ; 

a. Penguatan Lembaga Perencana Pembangunan Daerah. 

b. Meningkatka kualitas SDM aparatur perencana dalam menyusun 

kegiatandan analisis perumusan kebijakan perencanaan dan strategi 

pembangunan daerah penguatan kelembagaan. 

c. Ketersediaan data dan informasi dalam menyusun perumusan 

kebijakan perencanaan dan program / kegiatan untuk 

melaksanakan pembangunan daerah.    

d. Membangunan / menciptakan sistem koordinasi secara terpadu, 

bersinergi, tepat dan cepat dengan SKPD/OPD, stakeholder dan 

instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pembangunan.        

Kebijakan ini akan ditempuh melalui program:program:program:program:    
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a.a.a.a.    Program Pengembangan Data/ InformasiProgram Pengembangan Data/ InformasiProgram Pengembangan Data/ InformasiProgram Pengembangan Data/ Informasi    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Berkembang serta tertatanya data dan informasi 

Perencanaan Pembangunan 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terinventarisasinya dan terdokumentasinya informasi 

program maupun kegiatan pembangunan    

b. b. b. b.     Program Program Program Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan     

TujuanTujuanTujuanTujuan    : : : : Meingkatkan sinergitas pembangunan antar wilayah 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : : : : Meningkatnya akselerasi pembangunan antar daerah    

c.c.c.c.    Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan     

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah-

daerah perbatasan 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Terbangunnya komitmen dalam proses penyelesaian 

permasalahan dan pengembangan perbatasan.    

d.d.d.d.    Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh     

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Menyusun kebijakan dan perencanaan 

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

sebagai wilayah pertumbuhan 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Percepatan pengembangan wilayah strategis dan 

cepat tumbuh 

e.e.e.e.    Program Perencanaan Pengembangan kotaProgram Perencanaan Pengembangan kotaProgram Perencanaan Pengembangan kotaProgram Perencanaan Pengembangan kota----kota menengah dan kota menengah dan kota menengah dan kota menengah dan 

besarbesarbesarbesar    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Mengintensifkan dan mengefektifkan koordinasi 

penanganan masalah perkotaan  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Tertanganinya masalah-masalah perkotaan     

    

f. f. f. f.     Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pppperencanaan erencanaan erencanaan erencanaan 

pembangunan Daerahpembangunan Daerahpembangunan Daerahpembangunan Daerah    

TujuanTujuanTujuanTujuan        : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga 

perencanaan pembangunan daerah        
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SasaranSasaranSasaranSasaran    : Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya 

aparatur perencanaan    

g.g.g.g.    Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Perencanaan Pembangunan Daerah    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Menyusun dan menyediakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Tersedianya berbagai dokumen perencanaan 

pembangunan daerah 

h.h.h.h.    Program Perencanaan Pembangunan EkonomiProgram Perencanaan Pembangunan EkonomiProgram Perencanaan Pembangunan EkonomiProgram Perencanaan Pembangunan Ekonomi    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumen 

perencanaan ekonomi daerah 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Tersedianya dokumen perencanaan ekonomi daerah    

i.i.i.i.    Program Perencanaan Sosial dan BudayaProgram Perencanaan Sosial dan BudayaProgram Perencanaan Sosial dan BudayaProgram Perencanaan Sosial dan Budaya    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Mewujudkan koordinasi Perencanaan Sosial Budaya 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Terjalinnya koordinasi Perencanaan Sosial Budaya 

j. j. j. j.     Program Perencanaan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alamdan Sumber Daya Alamdan Sumber Daya Alamdan Sumber Daya Alam    

    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Melakukan koordinasi dalam penyusunan 

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 

Alam 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Terkoordinasinya Perencanaan Prasarana Wilayah 

dan Sumber Daya Alam 

k.k.k.k.    Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan BencanaProgram Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan BencanaProgram Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan BencanaProgram Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Melaksanakan koordinasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Rawan Bencana 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Terkoordinirnya penyusunan rencana Pembangunan 

Daerah Rawan Bencana 

 

6666....    URUSAN PERHUBUNGANURUSAN PERHUBUNGANURUSAN PERHUBUNGANURUSAN PERHUBUNGAN    

UmumUmumUmumUmum    
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Masalah perhubungan khususnya perhubungan darat dan laut 

merupakan salah suatu yang dirasakan mendesak untuk pengembangan 

Kabupaten Parigi Moutong pada saat ini. Kurangnya prasarana 

perhubungan selama ini, seperti terminal antar kecamatan dan 

pelabuhan yang repsentatif yang keberadaannya sangat penting dan 

diharapkan dapat memicu kemajuan daerah. Selama ini perhubungan 

antara daerah kecamatan dan antar kabupaten kota Propinsi Sulawesi 

Tengah dan antar propinsi diwilayah Sulawesi sangat mengandalkan 

jalur transportasi di wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang 

menghubungkan jalur darat utara selatan sehingga kualitasnya harus 

tetap terjaga. 

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi 

baik barang maupun penumpang. Sejak lama infrastruktur diyakini 

merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan 

disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari 

kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, 

ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah 

semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa 

infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi 

wilayah, serta ketersediaan sarana perhubungan merupakan prasyarat 

kesuksesan pembangunan daerah. 

Di sisi lain, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur 

perhubungan laut dan darat diwilayah Kabupaten Parigi Moutong telah 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Pada sisi lain kualitas dan kuntitas pelayanan perhubungan 

harus tetap di maksimalkan agar dapat mendorong laju pembangunan 

daerah dimasa akan datang. 

Rehabilitasi dan pembangunan berbagai infrastruktur 

perhubungan di sejumlah kecamatan serta peningkatan keamanan 
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berkendaraan disadari oleh pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 

akan menyerap biaya yang sangat besar sehingga tidak dapat dipikul 

oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, mencari solusi inovatif guna 

menanggulangi masalah pembangunan, perawatan dan perbaikan 

infrastruktur perhubungan merupakan masalah yang mendesak untuk 

diselelesaikan dengan melibatkan pihak swasta guna mempercepat 

terwujudnya kabupaten terdepan di propinsi Sulawesi Tengah. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Penyediaan dan peningkatan pelayanan jasa melalui upaya 

pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan (darat,laut) yang 

efektif dan efisien. 

b. Penyediaan aksesibilitas pelayanan transportasi dan menekan serta 

mengurangi kesenjangan antar wilayah 

c. Mendorong dan menciptakan pengembangan prasarana dan 

industri jasa transportasi yang dibangun dan dikelola melibatkan 

pihak swasta. 

d. Peningkatan keselamatam transportasi terpadu dan peningkatan 

mobilitas dan distribusi barang/orang serta mewujudkan sistem 

transporatsi daerah yang terintegrasi. 

e. Membangunan dan penyediaan pelayanan angkutan laut di 

wilayah teluk tomoni dan pelabuhan sebagai pendukung moda 

transportasi antar wilayah di perairan teluk tomini guna 

mendorong pariwisata daerah. 

f. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana transportasi darat serta 

melengkapai fasilitas terminal. 

g. Peningkatan pengawasan dan pengujian kelayakan pengoperasian 

alat transportasi darat. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    
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a.a.a.a.    Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas PerhubunganProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    :::: Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara 

berkualitas dan efisien  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasarana 

perhubungan, meningkatnya jasa pelayanan sarana 

dan prasarana perhubungan serta terpadunya sistem 

jaringan perhubungan antar dan intermoda dengan 

sistem jaringan transportasi wilayah.  

b.b.b.b.    Program Program Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Lalu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Lalu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Lalu Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Lalu 

lintas Angkutan Jalan.lintas Angkutan Jalan.lintas Angkutan Jalan.lintas Angkutan Jalan.    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pelayanan jasa dan keselamatan 

terhadap masyarakat pengguna angkutan jalan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasrana 

perhubungan. 

c.c.c.c.    Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.    

TujuanTujuanTujuanTujuan    : Meningkatkan mutu pelayanan angkutan darat dan 

laut yang optimal 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Tercapainya standar mutu pelayanan angkutan darat 

dan laut  

d.d.d.d.    Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaProgram Pembangunan Sarana dan PrasaranaProgram Pembangunan Sarana dan PrasaranaProgram Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.Perhubungan.Perhubungan.Perhubungan. 

    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana 

perhubungan 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang 

memadai  

e.e.e.e.        Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu 

lintas 
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SasaranSasaranSasaranSasaran : Tersedianya berbagai sarana dan prasarana 

pengamanan lalu lintas 

f.f.f.f.    Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan 

bermotor.bermotor.bermotor.bermotor.    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan 

bermotor 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Tersedianya berbagai sarana dan prasarana pengujian 

kelaikan pengoperaian kendaraan bermotor 

g.g.g.g.    Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Lalu Lintas Angkutan Jalan Lalu Lintas Angkutan Jalan Lalu Lintas Angkutan Jalan Lalu Lintas Angkutan Jalan     

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan : Meningkatkan kondisi fisik prasarana dan fasilitas lalu 

lintas angkutan jalan 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasarana 

perhubungan, meningkatnya jasa pelayanan sarana 

dan prasarana perhubungan dan terpadunya sistem 

jaringan perhubungan antar dan intermoda dengan 

sistem 

h.h.h.h.    Program Rehabilitasi Fasilitas pelabuhan Pengadaan Sarana Program Rehabilitasi Fasilitas pelabuhan Pengadaan Sarana Program Rehabilitasi Fasilitas pelabuhan Pengadaan Sarana Program Rehabilitasi Fasilitas pelabuhan Pengadaan Sarana 

Angkutan lautAngkutan lautAngkutan lautAngkutan laut    

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan : Meningkatkan kondisi fisik prasarana dan fasilitas 

pelabuhan 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasarana 

perhubungan laut, meningkatnya jasa pelayanan 

sarana dan prasarana perhubungan laut, terciptanya 

lapangan kerja baru dibidang perhubungan laut bagi 

masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah 

dibidang perhubungan 

i.i.i.i.    Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintasProgram Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintasProgram Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintasProgram Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Menurunnya kecelakaan berlalulintas  
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SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Terciptanya suasana berlalulintas yang tertib dan 

aman 

    

7777....    URUSAN LINGKUNGAN HIDUPURUSAN LINGKUNGAN HIDUPURUSAN LINGKUNGAN HIDUPURUSAN LINGKUNGAN HIDUP    

UmumUmumUmumUmum    

Pemanasan global (global warning) 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 participatwider participatwider participatwider participationionionion) 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 

utama dalam pencapaian visi tersebut. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Pengendalian pencemaran lingkungan memenuhi baku mutu dan 

standar serta peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian 

pencemaran 
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b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam membangun 

kemitraan penaaan lingkungan hidup 

c. Membangun komitmen dalam rangka penegakan hukum secara 

konsisten terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan 

d. Pemulihan kondisi lingkungan yang rusak melalui konservasi sumber 

daya alam 

e. Pembinaan, pendidikan dan penguatan kelembagaan serta 

penyebarluasan informasi dalam pelestarian lingkungan. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a.    Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanProgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan 

dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Meningkatnya pengelolaan persampahan dengan 

mempertimbangkan kelestarian lingkungan    

b.b.b.b.    Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

HidupHidupHidupHidup    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Melestarikan urusan dan kemampuan sumber alam 

hayati, non hayati dan lingkungan hidup, dan 

meningkatkan penanganan lahan kritis dan 

Meningkatkan pelestarian urusan ekosistem dan 

mengendalikan kerusakan lingkungan serta 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 

pengelolaan hutan, pantai dan laut.     

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Terlindunginya kawasan-kawasan sumber daya alam dari 

kerusakan lingkungan dan tercapainya pemulihan 

urusan lingkungan. 

c.c.c.c.    Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya AlamProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan perlindungan dan konservasi 

sumberdaya alam untuk lestarinya urusan lingkungan 
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hidup 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terlindunginya sumberdaya alam dari kerusakan dan 

terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada 

untuk menjamin kualitas ekosistem. 

d.d.d.d.    Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya 

AlamAlamAlamAlam    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengurangi kemerosotan mutu dan urusan 

lingkungan hidup yang disebabkan oleh makin 

meningkatnya aktivitas pembangunan.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Termanfaaatkan sumber daya alam secara efisien dan 

efektif berdasarkan prinsip keberlanjutan dan lestari. 

e.e.e.e.    Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan HidupAlam dan Lingkungan HidupAlam dan Lingkungan HidupAlam dan Lingkungan Hidup    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Meningkatkan sistem informasi sumber daya alam 

serta mengembangkan tataguna sumber daya alam 

dan lingkungan hidup. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi 

sumber daya alam, serta terciptanya tataguna sumber 

daya alam dan lingkungan hidup. 

 

    f.f.f.f.    Program Peningkatan Pengendalian PProgram Peningkatan Pengendalian PProgram Peningkatan Pengendalian PProgram Peningkatan Pengendalian Polusiolusiolusiolusi    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan 

berkurangnya polusi akibat pencemaran udara 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas lingkungan fisik dan 

berkurangnya polusi akibat pencemaran udara 

gggg....    Program Pengendalian Kebakaran Hutan Program Pengendalian Kebakaran Hutan Program Pengendalian Kebakaran Hutan Program Pengendalian Kebakaran Hutan     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Terkendalinya kebakaran hutan . 

hhhh....    Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan LautProgram Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan LautProgram Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan LautProgram Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut teluk 
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tomini 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Terkendalinya ekosistem pesisir dan laut dari 

kerusakan. 

iiii....    Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 

perkotaan  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas ruang permukiman perkotaan 

    

8888. URUSAN PERTANAHAN. URUSAN PERTANAHAN. URUSAN PERTANAHAN. URUSAN PERTANAHAN    

UmumUmumUmumUmum    

Reformasi agraria (land reform) itu secara umum berarti 

penertiban kepemilikan hak atas tanah setiap warga negara. Kebijakan 

tersebut diyakini dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan 

struktur pertanahan didaerah. Sebab, tanah merupakan salah satu alat 

produksi yang sangat vital bagi rakyat untuk meraih kesejahteraannya. 

Banyak peluang bagi daerah untuk memecahkan berbagai 

hambatan yang menyebabkan para pelaku ekonomi tidak dapat 

memperoleh hak yang pasti atas tanah mereka. Penyelesaian masalah 

ini akan membuat masyarakat dapat memanfaatkan secara penuh 

keuntungan dari tanah yang mereka miliki dan memberikan insentif atas 

penggunaan tanah secara berkelanjutan. 

Pengakuan hukum atas kepemilikan dengan bukti non-

dokumenter sebagai basisnya. Seperti adanya masyarakat yang telah 

mengelola suatu lahan dalam waktu yang lama, umumnya telah 

menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka pada tanah tersebut. 

Tetapi, hanya pemilik tanah yang mempunyai bukti kepemilikan yang 

dapat menerima perlidungan hukum, walaupun sertifikasi pertanahan 

di kabupaten Parigi Moutong masih sebagian kecil dari lahan yang ada. 

Pengakuan atas kepemiikan berdasar penempatan lahan, serta berbagai 
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bukti informal lainnya, seperti bukti pembayaran pajak ditambah 

dengan pengakuan dari para tetangga, misalnya, dapat meningkatkan 

jaminan terhadap kepemilikan oleh masyarakat miskin. 

Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk memformalisasikan 

pengalihan lahan secara formal sehingga dapat mengurangi sumber 

konflik dan meningkatkan insentif dalam mendukung investasi pada 

sumber daya tanah yang tersedia. Untuk itu pemerintah akan jalankan, 

program pendataan tanah secara formal yang berlangsung saat ini. 

Upaya untuk mendorong status hak penggunaan oleh individual 

sebelum kemudian diproses menjadi hak kepemilikan.Hal ini 

mempermudah pemerintah didalam mendata objek pajak. Disisi lain 

pengadaan tanah bagi fasilitas public oleh pemerintah diperlukan 

sosialisasi untuk menghindari konflik pertanahan.  

Saat ini di Kabupaten Parigi Moutong banyak lahan hutan yang 

kualitasnya telah menurun akibat kegiatan perambahan atas tanah yang 

tidak dapat dimiliki secara individual tersebut. Untuk memperbaikinya 

dibutuhkan investasi dan pengelolaan. Mengatasi hal ini perlu dilakukan 

penertiban agar dapat menjadi basis bagi pengelolaan yang lebih 

bertanggung jawab.  

Bersamaan dengan pembangunan ekonomi daerah, banyak 

tuntutan yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh sistem pengelolaan 

pertanahan yang ada. 

Memisahkan pemberian hak atas tanah dengan penggunaan 

lahan. Penggunaan tanah harus sesuai dengan izin yang ditetapkan pada 

hak atas tanah yang diberikan.  

Memperbaiki efisiensi sistem registrasi dan mengurangi biaya 

yang tidak perlu. biaya pendaftaran tanah menjadi harus rasional 

berdasarkan kondisi lokasi, Prosedur yang tidak efiesien dan berulang 
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terhadap pendaftaran tanah dimasa yang akan datang akan 

diminimalisir, penetapan standar pelayanan dalam pengelolaan 

pertanahan menjadi penting. Begitu pula tersedianya informasi yang 

terbuka mengenai skema biaya pelayanan dan kinerja kantor-kantor 

pertanahan, diterapkannya audit serta dimungkinkannya partisipasi 

sektor swasta dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. 

Menciptakan mekanisme yang efisien dan terdesentralisasi bagi 

pengalihan lahan. Biaya pengalihan lahan sesuai sehingga berbagai 

aktifitas pemanfaatan lahan yang berguna menjadi baik atau proses 

pengalihan menjadi mudah.  

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a.  Pengembangan sistem pendataan tanah yang dapat mempercepat 

pelaksanaan pendaftaran tanah. 

b.  Menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 

Tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong. 

c.  Menekan serta mengurangi konflik-konflik pertanahan dan 

peningkatan kepastian hukum atas kepemilikan secara merata baik 

dalam lingkungan pemerintah swasta dan masyarakat pada 

umumnya. 

d.  Melakukan restrukturisasi kelembagaan/Badan penyelenggara 

pengelolaan pertanahan di daerah yang proposional guna 

meningkatan efisiesi dan efektifitas kinerja dibidang pertanahan. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

    

a. a. a. a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran TanahProgram Pembangunan Sistem Pendaftaran TanahProgram Pembangunan Sistem Pendaftaran TanahProgram Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah meningkatkan kualitas sistem 

pengelolaan dan administrasi pertanahan  
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SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah berkembangnya sistem pengelolaan 

dan administrasi pertanahan yang transparan, 

terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan 

keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat    

bbbb....    Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan TanahPemanfaatan TanahPemanfaatan TanahPemanfaatan Tanah    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah meningkatkan kualitas penataan, 

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah tertatanya penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah secara 

berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan 

memperhatikan kepentingan rakyat    

 

cccc....    Program Penyelesaian KonflikProgram Penyelesaian KonflikProgram Penyelesaian KonflikProgram Penyelesaian Konflik----konflik Pertanahankonflik Pertanahankonflik Pertanahankonflik Pertanahan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penyelesaian konflik-konflik pertanahan 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah mengurangi kuantitas konflik-konflik 

pertanahan antara pemerintah dan masyarakat, atau 

antar masyarakat sendiri    

dddd....    Program Pengembangan Sistem Informasi PertanahanProgram Pengembangan Sistem Informasi PertanahanProgram Pengembangan Sistem Informasi PertanahanProgram Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan 

pertanahan melalui pengembangan sistem informasi 

pertanahan 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah meningkatnya pengembangan sistem 

informasi pertanahan dalam menunjang perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan 

pertanahan. 

KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan    :::: pokok yang dilaksanakan adalah: 
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eeee....    Program Pembangunan Sistem Pendaftaran TanahProgram Pembangunan Sistem Pendaftaran TanahProgram Pembangunan Sistem Pendaftaran TanahProgram Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan dan 

administrasi pertanahan  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Berkembangnya sistem pengelolaan dan administrasi 

pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan 

efisien dalam rangka peningkatan keadilan 

kepemilikan tanah oleh masyarakat 

ffff....    Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan TanahPemanfaatan TanahPemanfaatan TanahPemanfaatan Tanah        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas penataan, penguasaan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai 

dengan RTRW dan dengan memperhatikan 

kepentingan rakyat. 

gggg....    Program Penyelesaian KonflikProgram Penyelesaian KonflikProgram Penyelesaian KonflikProgram Penyelesaian Konflik----konflik Pertanahankonflik Pertanahankonflik Pertanahankonflik Pertanahan        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian 

konflik-konflik pertanahan 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Mengurangi kuantitas konflik-konflik pertanahan 

antara pemerintah dan masyarakat, atau antar 

masyarakat sendiri 

    

hhhh....    Program Pengembangan Sistem Informasi PertanahanProgram Pengembangan Sistem Informasi PertanahanProgram Pengembangan Sistem Informasi PertanahanProgram Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanahan 

melalui pengembangan sistem informasi pertanahan 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya pengembangan sistem informasi 

pertanahan dalam menunjang perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan 
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pertanahan. 

 

9999. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL    

UmumUmumUmumUmum    

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang pembentukan, 

kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas sebagai 

unsur pelaksana pemerintah daerah, unit kerja yang menangani masalah 

kependudukan adalah Sub Bagian Kependudukan pada Bagian 

Pemerintahan dengan tugas pokoknya adalah mendistribusikan blanko 

KTP, KK, dan blanko-blanko kependudukan lainnya ke kecamatan-

kecamatan. 

Sejalan dengan keputusan diatas, Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Catatan Sipil Kabupaten/Kota poin kedua menyebutkan bahwa Kantor 

Catatan Sipil Kabupaten/Kota dimaksud pasal 1 Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 53 tahun 1983 adalah perangkat wilayah yang 

membantu Bupati Kepala Daerah selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam 

rangka pelaksanaan catatan sipil di Daerah dan hanya satu-satunya 

pelaksanaan utama yang menangani urusan catatan sipil.  

Dari ketentuan-ketentuan diatas, maka tugas Catatan Sipil 

merupakan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah 

melalui asas dekonsentrasi. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil 

adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas pencatatan sipil 

sebagaimana telah disebutkan diatas. 

Untuk efektivitas dan efisiensi pencatatan kependudukan 

pemerintah daerah menerapkan Sistem informasi kependudukan. SIAK 

adalah sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan 

penerbitan dokumen penduduk dan pengelolaan data hasil pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi dan 
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komunikasi yang memberlakukan NIK yang terintegrasi dengan daerah. 

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong penerapan SIAK dengan 

pemrograman sistem database kependudukan yang secara terhubung 

online dengan TPDK di masing-masing kecamatan. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Membentuk dan menata sistem koneksi NIK berbasis SIAK dengan 

pusat dan lembaga terkait 

b. Memperkuat sistem informasi data kependudukan 

c. Memantapkan apresiasi dan pengembangan system administrasi 

kependudukan 

d. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Penataan Administrasi KependudukanProgram Penataan Administrasi KependudukanProgram Penataan Administrasi KependudukanProgram Penataan Administrasi Kependudukan  

TujuanTujuanTujuanTujuan : Untuk menata administrasi kependudukan dalam 

mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, 

tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan 

informasi penduduk yang akurat.  

SasaranSasaranSasaranSasaran : Tertatanya administrasi kependudukan serta 

tercapainya kualitas pendataan penduduk yang 

lengkap dan sistimatis.  

 

11110000. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    

UmumUmumUmumUmum    

UU KDRT ataupun UU Anti-Perdagangan Manusia, dan UU 

Kewarganegaraan tidak serta-merta bisa memberi perlindungan dan 

mengakhiri kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan. 

Kelemahan utama terletak pada keterbatasan sosialisasi aturan baru, 

hambatan birokrasi, kesiapan infrastruktur, rendahnya komitmen untuk 
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mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, sistem yudisial yang 

tidak berpihak adalah kendala signifikan dalam pelaksanaan di 

lapangan selain kendala kultural.  

Di lingkup politik dan pengambilan keputusan, sampai tahun 

2008 jumlah perempuan yang duduk dalam institusi pengambilan 

keputusan jumlahnya tetap minim di tingkat local Kabupaten Parigi 

Moutong.  

Kepemimpinan perempuan juga belum sepenuhnya berfungsi 

optimal sebagai agen perubahan di tingkat daerah termasuk di 

Kabupaten Parigi Moutong. Minimnya jumlah perempuan di jabatan 

publik maupun di jabatan birokarasi menjadi perhatian pemerintah 

daerah saat ini.  

Selain itu, kesiapan kelompok perempuan menangkap peluang 

yang telah terbuka lebar belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ada 

kendala budaya, finansial, keterbatasan pendidikan, kemampuan dan 

keterampilan perempuan, serta sistem pendukung gerakan perempuan 

yang juga belum sepenuhnya optimal.  

Tantangan terbesar adalah menjadikan gerakan perempuan 

dan gerakan masyarakat sipil menjadi kekuatan yang efektif sebagai 

pengawalan dan pemajuan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 

dimasa yang akan datang. Kedepan, dibutuhkan banyak srikandi Parigi 

Moutong sebagai motor gerakan untuk beragam isu arena perjuangan 

gerakan perempuan. Pemerintah daerah akan mendorong peran 

perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan.  

Tantangan ini menjadi tidak mudah mengingat tarikan yang 

makin kompleks yang berasal dari berbagai organisasi dan institusi 

dengan beragam kepentingan dan ego, selain tarikan kepentingan 

global yang bisa setiap saat bisa meminggirkan kembali dan menihilkan 



H a l  |VII- 38 
 

 

keinginan yang besar dari pemerintah daerah kabupaten Parigi 

Moutong.  

Ada banyak agenda penting yang akan mewarnai perjalanan 

lima tahun akan datang pemerintahan khususnya dalam bidang 

pemberdayaan perempuan yaitu isu antipornografi, isu kesehatan 

reproduksi perempuan, tantangan menekan angka kematian ibu, dan 

persiapan Pemilu 2009 adalah sebagian dari agenda besar di tingkat 

nasional,propinsi dan local kabupaten. Membangun gerakan sosial 

transformatif untuk pemajuan isu gender menjadi tantangan berat 

tidak saja untuk gerakan perempuan, tetapi juga bagi pemerintah 

daerah. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Perwujudan kesetaraan dan keadilan Gender agar kualitas hidup 

perempuan dapat ditingkatkan 

b. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan serta penguatan 

kelembagaan 

c. Penyajian data dan informasi pangarusutamaan gender 

d. Peningkatan partisipasi perempuan dan penanganan anak dalam 

pembangunan. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Peningkatan pemahaman/ pendidikan politik perempuanPeningkatan pemahaman/ pendidikan politik perempuanPeningkatan pemahaman/ pendidikan politik perempuanPeningkatan pemahaman/ pendidikan politik perempuan    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Mewujudkan pemahaman dan pendidikan politik 

perempuan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Peningkatan kualitas perempuan serta kemandirian 

organisasi perempuan. 

    

b.b.b.b. Peningkatan Kualitas hidup perempuanPeningkatan Kualitas hidup perempuanPeningkatan Kualitas hidup perempuanPeningkatan Kualitas hidup perempuan    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan Kualitas perempuan melalui kelembagaan 
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dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan 

anak di berbagai bidang pembangunan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam 

program pembangunan dan kebijakan publik. 

c.c.c.c. Peningkatan Implementasi PUGPeningkatan Implementasi PUGPeningkatan Implementasi PUGPeningkatan Implementasi PUG    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan 

perempuan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Meningkatnya kualitas serta kuantitas hidup dan 

perlindungan perempuan. 

d.d.d.d. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi PerempuanPeningkatan Pemberdayaan Ekonomi PerempuanPeningkatan Pemberdayaan Ekonomi PerempuanPeningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pembinaan pemberdayaan ekonomi 

organisasi perempuan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 

organisasi perempuan. 

    

e.e.e.e. Bidang Perlindungan Perempuan dan AnakBidang Perlindungan Perempuan dan AnakBidang Perlindungan Perempuan dan AnakBidang Perlindungan Perempuan dan Anak    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan 

dan anak dalam rumah tangga. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Meminimalisir jumlah KDRT. 

 

11111111. URUSAN KELUARGA BERENCANA. URUSAN KELUARGA BERENCANA. URUSAN KELUARGA BERENCANA. URUSAN KELUARGA BERENCANA    

UmumUmumUmumUmum    

Tujuan utama pelaksanaan keluarga berencana adalah untuk 

meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, 

keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya 

pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat 

diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak 

melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf 
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kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Parigi Moutong 

diharapkan akan lebih meningkat. 

Program keluarga berencana dilaksanakan atas dasar sukarela 

serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan moral 

Pancasila. Dengan demikian maka bimbingan, pendidikan serta 

pengarahan amat diperlukan agar masyarakat dengan kesadarannya 

sendiri dapat menghargai dan, menerima pola keluarga kecil sebagai 

salah satu langkah utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Oleh karena itu pelaksanaan program keluarga berencana tidak hanya 

menyangkut masalah tehnis medis semata-mata, melainkan meliputi 

berbagai segi penting lainnya dalam tata hidup dan kehidupan 

masyarakat. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan bagi keluarga 

b. Peningkatan pembinaan dan status kesehatan perempuan dan 

anak 

c. Pembinaan pelayanan KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi 

remaja (KRR) 

d. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen KB, data serta 

informasi. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana 

(KB) dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya sarana dan tenaga pelayanan keluarga 

berencana serta tersedianya alat/obat KB yang 

memadai. (2) Meningkatnya peserta KB laki-laki. (3) 

terlaksananya advoksi dan KIE (Komunikasi, 

Informasi, Edukasi).  
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b.b.b.b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kesehatan Reproduksi Remaja     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan 

prilaku positif remajatentang kesehatan dan hak-hak 

reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan 

reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan 

berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan 

kualitas generasi mendatang.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya pemahaman remaja terhadap 

kesehatan reproduksinya.  

c.c.c.c. Program Pelayanan KontraksepsiProgram Pelayanan KontraksepsiProgram Pelayanan KontraksepsiProgram Pelayanan Kontraksepsi    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas pelayanan KB. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya minat masyarakat dalam 

pembangunan keluarga berencana melalui pelayanan 

KB yang berkualitas.  

d.d.d.d. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR 

yang mandiriyang mandiriyang mandiriyang mandiri    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelayanan KB/KR dalam mendukung ketahanan serta 

penurunan kelahiran menuju keluarga yang 

berkualitas. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terbentuknya kelompok masyarakat peduli Keluarga 

Berencana  

e.e.e.e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak melalui Kelompok 

Kegiatan di MasyarakatKegiatan di MasyarakatKegiatan di MasyarakatKegiatan di Masyarakat    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, 

bayi dan anak.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya derajad kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak 

melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.  
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f.f.f.f. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling 

KRRKRRKRRKRR    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Terbentuknya pelayanan informasi dan dapat 

berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan reproduksi remaja (KRR) 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya Wadah Informasi Bagi Remaja Tentang 

KRR, Pembinaan Operasional KRR yang ada, Reviuw 

KRR dan Terselenggaranya Pembinaan remaja Melalui 

Kegiatan Perkemahan. 

 

g.g.g.g. Program Pengembangan Peningkatan Program Pengembangan Peningkatan Program Pengembangan Peningkatan Program Pengembangan Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penanggulangan Narkoba, Penanggulangan Narkoba, Penanggulangan Narkoba, 

PMS, HIV/PMS, HIV/PMS, HIV/PMS, HIV/AIDSAIDSAIDSAIDS    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengurangi dan mencegah bahaya narkoba dan PMS 

bagi generasi muda. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang Narkoba 

dan PMS di Sekolah SMP dan SMA.  

 

h.h.h.h. Program Pengembangan Bahan Informasi dan Pembinaan Program Pengembangan Bahan Informasi dan Pembinaan Program Pengembangan Bahan Informasi dan Pembinaan Program Pengembangan Bahan Informasi dan Pembinaan Tumbuh Tumbuh Tumbuh Tumbuh 

Kembang AnakKembang AnakKembang AnakKembang Anak    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Peningkatan kualitas informasi pelayanan pembinaan 

anak 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya bahan Informasi.  

 

i.i.i.i. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.  

SasaranSasaranSasaranSasaran : Terlaksananya Pelatihan Pelatih BKB, Lomba BKB dan 

Operasional Klp BKB.  

j.j.j.j. Program Pengembangan Model Operasional Posyandu PADUProgram Pengembangan Model Operasional Posyandu PADUProgram Pengembangan Model Operasional Posyandu PADUProgram Pengembangan Model Operasional Posyandu PADU    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pelayanan kesehatan melalu posyandu 
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yang berkualitas. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya Juknis Terpadu Model Operasional BKB, 

Posyandu PADU dan Tersusunnya Model 

Penggarapan Khusus Wilayah serta Terlaksanaya 

Rapat Koordinasi, Rapat Konsultasi Bulanan, 

Dukungan Administrasi Kepegawaian / Tim Angka 

Kredit, Dukungan Pengawasan Internal.  

    

11112222. URUSAN SOSIAL. URUSAN SOSIAL. URUSAN SOSIAL. URUSAN SOSIAL    

UmumUmumUmumUmum    

Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur 

kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan 

kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada 

dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan 

dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. 

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang 

mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. 

Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial. 

Adanya masalah sosial dalam masyarakat harus diatasi secara bersama-

sama oleh tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, 

musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. 

Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai 

wujud investasi sosial, dilaksanakan bersama masyarakat, dunia usaha 

dan Pemerintah secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, 

berkelanjutan dan dapat dirasakan oleh penyandang masalah 

kesejahteraan sosial dan masyarakat pada umumnya. 

Oleh karenanya diperlukan kesamaan pandang dalam 

menterjemahkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Parigi 

Moutong sehingga dapat menjadi Pedoman dalam memberikan 
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pelayanan terhadap masyarakat, khususnya penanganan masalah sosial 

di bidang Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bantuan Sosial Korban 

Bencana Sosial, Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan, 

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, penanganan 

keluarga miskin serta Jaminan Kesejahteraan Sosial. 

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan lima tahun akan 

datang, maka perlu upaya optimalisasi untuk dapat mengkongkritkan 

hasil kerja yang dapat diukur dengan indikator yang jelas melalui 

penajaman program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial sebagai 

bagian integral dan strategis dari pembangunan kesejahteraan sosial 

dapat memberikan kontribusi yang nyata dan jelas bagi pembangunan 

daerah menuju Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten 

Terdepan di Propinsi Sulawesi Tengah. 

 

Dengan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan aksesibilitas PMKS dan keluarga rentan untuk 

mendapat Bansos, Pelayanan rehabilitasi sosial, dan jaminan 

sosial serta pelayanan dasar lansia 

b. Pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, komunitas adat 

terpencil, anak terlantar dan PMKS manula 

c. Adanya peran keluarga dan masyarakat terhadap tanggung jawab 

sosial bagi anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya 

d. Peningkatan peran TKSM/relawan, karang taruna, Orsos 

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan 

sosial 

e. Peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis 

kejuangan dan kearifan lokal 

f. Penyediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam dan 

lainnya. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    
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a.a.a.a.    Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas dan harkat martabat 

masyarakat miskin 

b. b. b. b.     Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial dan jaminan kesejateraan social 

bagi penyandang masalah kesejahtraan social (PMKS).  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial dan jaminan kesejateraan social 

bagi penyandang masalah kesejahtraan social (PMKS). 

cccc. Program . Program . Program . Program Pembinaan Panti Asuhan, PSM dan Karang TarunaPembinaan Panti Asuhan, PSM dan Karang TarunaPembinaan Panti Asuhan, PSM dan Karang TarunaPembinaan Panti Asuhan, PSM dan Karang Taruna        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :        Meningkatkan Pembinaan terhadap Panti Asuhan PSM 

dan Karang Taruna    

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terbinanya Panti Asuhan PSM dan Karang Taruna    

dddd. Program . Program . Program . Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 

(Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya(Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya(Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya(Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit 

Sosial (Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit 

Sosial Lainnya 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terbinanya Eks Penyandang Penyakit Sosial 

(Eks.Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial 

Lainnya 

ffff....    Pengumpulan Sumbangan Sosial Pengumpulan Sumbangan Sosial Pengumpulan Sumbangan Sosial Pengumpulan Sumbangan Sosial dan Undian Gratis Berhadiahdan Undian Gratis Berhadiahdan Undian Gratis Berhadiahdan Undian Gratis Berhadiah        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Memberdayakan kelembagaan kesejahteraan sosial 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya partisipasi lembaga kesejahteraan sosial 

dalam masyarakat    
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11113333. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI    

UmumUmumUmumUmum    

Transmigrasi pada dasarnya mempakan suatu kebjakan 

pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah 

kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. transmigrasi 

tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha 

meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan 

individu/transmigran yang bersangkutan. 

 Namun setelah sekian lama dilaksanakan masalah-masalah 

seringkali timbul di lokasi transmigrasi. Masalah-masalah tersebut antara 

lain ketidakcocokan tanah untuk digunakan usaha pertanian, konfik 

sosial antara transmigran dengan penduduk setempat ketergantungan 

daerah transmigrasi pada wilayah di sekitarnya, dan sebagainya. Selain 

itu, seringkali penyebaran penduduk yang dilakukan terlalu bertumpuk 

di satu daerah dengan potensi yang semakin terbatas padahal di pihak 

lain ada daerah transmigran berpotensi besar yang menerima 

transmigran dalam jumlah yang besar. Dan semua permasalahan yang 

ada tentunya akan lebih banyak ditanggung oleh pemerintah daerah, 

Oleh karena itu, kebjaksanaan penduduk melalui transmigrasi harus 

diperhatikan dengan baik, Berkaitan dengan hal tersebut tentunya perlu 

dilakukan langkah-langkah kongkrit didalam mengsukseskan program 

transmigrasi. 

Kabupaten Parigi Moutong termasuk salah satu daerah di 

Indonesia yang dinilai berhasil mengentaskan kemiskinan melalui 

program transmigrasi. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 

kemajuan daerah-daerah permukiman transmigrasi saat ini. Melihat 

besarnya peran transmigrasi dalam pengentasan kemiskinan selama ini, 

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali menjadikan 
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transmigrasi sebagai lokomotif pengentasan kemiskinan di tengah 

kesulitan ekonomi sekarang ini melalui pencanangan Kota Terpadu 

Mandiri (KTM) yaitu pelepasan kawasan dan lahan tertentu dalam 

rangka penyelenggaraan transmigrasi bekerjasama dengan pemerintah 

pusat yang tahap awal di prioritaskan di Kecamatan Bolano lambunu. 

Program transmigrasi menjadi salah satu pilihan mengentaskan 

kemiskinan di daerah ini. Alasannya, karena jumlah fakir miskin di 

daerah itu masih cukup tinggi. Masalah kemiskinan tersebut semakin 

sulit diatasi akibat terbatasnya kemampuan yang dimiki masyarakat 

local sehingga di perlukan stimulus dari kelompok masyarakat luar 

kabupaten untuk bersinergi dengan masyarakat setempat dalam 

membangun kehidupannya dan kemajuan daerah dimasa datang. 

KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan yang ditempuh sebagai berikut : 

a. Peningkatan akses informasi serta data tenaga kerja 

b. Penyiapan daerah baru bagi Kota Terpadu Mandiri (KTM) 

c. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan serta 

penyiapan prasarana ketenagakerjaan    

d. Pengembangan kerja sama ketenagakerjaan dalam penurunan 

angka pengangguran dan penananggulangan kemiskinan    

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a.    Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerjaProgram Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerjaProgram Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerjaProgram Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan profesionalisme tenaga kerja dan 

aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan 

produktivitas tenaga kerja.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif, 

dan berdaya saing. 
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b. b. b. b.     Program Peningkatan Kesempatan KerjaProgram Peningkatan Kesempatan KerjaProgram Peningkatan Kesempatan KerjaProgram Peningkatan Kesempatan Kerja    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengurangi pengangguran dan meningkatkan 

kesempatan kerja baru. 

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran : Berkurangnya pengangguran dan meningkatnya 

kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha, 

terciptanya tenaga kerja mandiri serta tersedianya 

sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja. 

c.c.c.c.    Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga KetenagakerjaanProgram Perlindungan dan Pengembangan lembaga KetenagakerjaanProgram Perlindungan dan Pengembangan lembaga KetenagakerjaanProgram Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha 

sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja 

dan pengusaha yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatkan peran kelembagaan tenaga kerja di 

perusahaan, perbaikan kondisi kerja, serta jaminan 

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.  

    

d. d. d. d.     Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengurangi pengangguran dan meningkat 

kesempatan kerja baru. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Berkurangnya pengangguran dan meningkatnya 

kesempatan kerja dalam berbagai Urusan usaha, 

terciptanya tenaga kerja mandiri serta tersedianya 

sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.  

 

 

11114444. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH    

UmumUmumUmumUmum    

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu andalan 

utama bagi ketahanan ekonomi sebuah daerah. Terbukti di masa krisis 
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dengan bertumbangan banyak usaha konglomerasi, usaha kecil 

menengah justru meraup keuntungan yang luar biasa. Sebagian lagi 

survive dengan berbagai cara karena kecilnya investasi dan modal yang 

berputar. Pemberdayaan usaha kecil menengah ini mungkin akan 

menjadi kunci utama pembangunan ekonomi daerah.  

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan 

pembinaan pengusaha kecil dan menengah memiliki tujuan untuk 

mengarahkannya pada usaha untuk meningkatkan kemampuan 

pengusaha kecil dan menengah menjadi lebih baik. Namun, 

pengembangan usaha kecil dan menengah tentunya menghadapi 

berbagai kendala yakni tingkat kemampuan (capabilityl), ketrampilan 

(skill), keahlian (competence), manajemen sumber daya manusia 

(human resource management), kewirausahaan (entrepreneurship), 

akses pasar (market access) dan faktor keuangan (financial factor).  

Secara umum pengusaha kecil dan menengah tidak memiliki 

kemampuan manajerial yang baik dan masih terbatas sumberdaya 

manusia yang memadai, yang tentunya mengakibatkan pengusaha kecil 

dan menengah tidak mampu menjalankan usaha secara profesional 

dan kompetitif. Kondisi-kondisi tersebut, memberikan implikasi bagi 

pengusaha kecil dan menengah tidak dapat meningkatkan kondisi 

usahanya menjadi lebih baik sesuai tuntutan dunia usaha yang sangat 

ketat persaingannya saat ini. 

Berdasarkan Kondisi-kondisi empiris permasalahan yang 

dihadapi pengusaha kecil dan menengah maka peran pemerintah 

daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memperbaiki dan 

menyiapkan kerangka strategi dan kebijakan yang memberikan 

dukungan kuat bagi terciptanya usaha kecil menengah yang kuat dan 

maju. Usaha-usaha pembinaan akan terus dilakukan secara terpadu. 

KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan yang ditempuh sebagai berikut : 

a. Peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan 
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b. Peningkatan fasilitas dan promosi produk-produk UKM dan 

Koperasi 

c. Pemberdayaan usaha mikro dalam mendukung penanggulangan 

kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat 

berpenghasilan rendah 

d. Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi 

dan UKM 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifProgram Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifProgram Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusifProgram Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang kompetitif, 

dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi 

yang dapat mendukung pengembangan koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan 

kesempatan berusaha maupun kepastian berusaha, 

serta meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah, mengurangi berbagai hambatan 

usaha yang dapat mendorong pengembangan 

koperasi dan UKM. 

    

b.b.b.b.    Program Pengembangan Kewirausahaan Program Pengembangan Kewirausahaan Program Pengembangan Kewirausahaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil MenengahUsaha Kecil MenengahUsaha Kecil MenengahUsaha Kecil Menengah    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengembangkan prilaku kewirausahaan dan berusaha 

meningkatkan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil 

menengah, yang dapat mendukung pengembangan 

manajemen dan usaha koperasi. 

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran : Berkembangnya pengetahuan dan sikap wirausaha 

dalam pengelolaan usaha, terciptanya daya saing produk 
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UKM dan Koperasi serta meningkatnya produktivitas 

usaha kopersi dan usaha kecil, menengah. 

c.c.c.c.    Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil MenengahKecil MenengahKecil MenengahKecil Menengah    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan keterbukaan berusaha dan perluasan usaha 

yang mendorong pengembangan koperasi dan UKM 

melalui fasilitas yang mendukung usaha koperasi dan 

Usaha Kecil, Menengah. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya skala usaha Usaha Kecil Menengah dan 

Koperasi dan meningkatnya akses terhadap sumber 

permodalan, SDM, pasar, tehnologi dan informasi.  

 

d.d.d.d.    Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dengan 

melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki 

dan menata kelembagaan koperasi. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terciptanya koperasi yang mandiri dan sehat melaluii 

kemudahan mengakses sarana prasarana, pendidikan, 

pelatihan dan sosialasasi maupun penerapan 

tehnologi untuk mendukung tertatanya kelembagaan 

koperas. 

 

11115555. URUSAN PENANAMAN MODAL. URUSAN PENANAMAN MODAL. URUSAN PENANAMAN MODAL. URUSAN PENANAMAN MODAL    

UmumUmumUmumUmum    

Dewasa ini, daerah merupakan magnet besar untuk berinvestasi. 

Denyut invetasi harus digerakkan di kabupaten Parigi Moutong dan 

jika dana investasi di masukkan di daerah ini maka salah satu masalah 

besar daerah yakni pengangguran dan kemiskinan diyakini bisa diatasi. 
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Salah satu aspek yang perlu diberdayakan di Daerah saat ini 

adalah investasi Daerah. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang 

dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. 

Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari segi (1) investasi fisik dan 

(2) investasi non fisik. Investasi fisik yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan 

menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan 

perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan kapasitas Sumber 

Daya Manusia di Daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan 

peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi 

anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi ini dikenal juga 

dengan human investment. Disamping kedua bentuk investasi tersebut, 

pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mengadakan investasi 

melalui pembentukan BUMD atau penyertaan modal pada dunia usaha 

dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan PAD 

yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat.  

Investasi dunia usaha di diharapkan dapat memacu pertumbuhan 

perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. 

Dengan banyak investasi dunia usaha di Kabupaten Parigi Moutong 

maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat 

menampung angkatan kerja.  

Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan 

otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong 

juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha 

sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah 

penting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong lima 

tahun kedepan adalah mendorong investasi Daerah. suatu upaya harus 
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dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di 

Daerah.  

Peningkatan investasi di Kabupaten Parigi Moutong diyakini 

akan dapat terwujud karena besarnya potensi yang dapat “dijual” 

kepada para investor, berupa potensi sumber daya alam. Selanjutnya 

hal yang sangat penting adalah kegiatan usaha promosi potensi yang 

dimiliki. Usaha promosi tersebut akan didukung oleh terciptanya iklim 

yang kondusif dan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi 

investasi di Daerah.  

 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Penciptaan kondisi berdaya saing yang memiliki nuansa daerah 

serta bentuk-bentuk kerjasama investasi 

b. Pelibatan pemerintah dalam kegiatan investasi swasta sebagi 

bentuk pelayanan prima bagi kondisi investasi 

c. Penyiapan data dan informasi serta promosdi iklim investasi 

daerah. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan promosi dan mendorong peningkatan 

kerjasama penanaman modal, dengan melakukan 

antara lain kebijakan dan koordinasi, yang dapat 

meningkatkan minat investor untuk menanamkan 

modalnya didaerah. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Meningkatnya kerjasama investasi dan penanaman 

modal di daerah. 

b. b. b. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi InvestasiProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Berusaha menciptakan ruang yang seluas-luasnya bagii 

investor baik dalam negeri maupun investor asing 

untuk berinvestasi di daerah dengan cara 
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menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan 

investasi. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Terciptanya iklim investasi kondusif dan 

meningkatnya minat investor untuk menanamkan 

modalnya di daerah, yang dapat mendorong 

peningkatan realisasi investasi didaerah.  

c.c.c.c.    Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana 

DaerahDaerahDaerahDaerah    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Menyiapkan data potensi, sarana dan prasarana 

daerah dalam menunjang peningkatan investasi 

didaerah.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Tersedianya informasi tentang potensi dan 

tersedianya sarana dan prasarana daerah yang 

mendukung kegiatan investasi. Didaerah. 

11116666. URUSAN KEBUDAYAAN. URUSAN KEBUDAYAAN. URUSAN KEBUDAYAAN. URUSAN KEBUDAYAAN    

UmumUmumUmumUmum    

Kebudayaan dalam perspektif klasik didefinisikan sebagai 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia yang 

diperoleh dengan cara belajar. kebudayaan mencakup segala hal yang 

merupakan keseluruhan hasil cipta, karsa, dan karya manusia, termasuk 

di dalamnya benda-benda hasil kreativitas/ciptaan manusia. 

Kebudayaan juga sebagai suatu sistem simbol dan makna dalam sebuah 

masyarakat manusia yang di dalamnya terdapat norma-norma dan 

nilai-nilai tentang hubungan sosial dan perilaku yang menjadi identitas 

dari masyarakat bersangkutan. 

Di kabupaten Parigi Moutong kaya akan nilai budaya yang 

melekat dalam kehidupan masyarakatnya menyangkut mosaik tempat, 

tradisi, kesenian, upacara-upacara, dan hal-hal lain yang merupakan 
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kearifan lokal yang akan dipertahankan dan ditumbuh kembangkan 

sehingga merefleksikan identitas (character) dari masyarakat Kaili, 

Tialo, Lauje, Tajio. 

Pengenbangan Kebudayaan Parigi Moutong merupakan bagian 

intregral dari Pembangunan nasional serta Pembangunan Daerah 

Sulawesi Tengah Dengan memperhatikan berbagai nilai yang 

berkembang di dalam masyarakat asli yang telah berakar dan 

membudaya pada seluruh masyarakat Parigi Moutong. Berbagai 

kebijakan akan ditempuh guna menggali, memelihara, 

mengembangkan dan mempertahankan serta pelestarian kekayaan 

budaya asli daerah. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai budaya 

b. Menggali dan menyebarluaskan potensi budaya, serta melindungi 

dan memelihara guna pengembangan dan pemafaatan bagi rakyat 

c. Pembinaan, pengembangan dan kerjasama kebudayaan. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pengembangan Nilai BudayaProgram Pengembangan Nilai BudayaProgram Pengembangan Nilai BudayaProgram Pengembangan Nilai Budaya     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terwujudnya upaya pengembangan nilai budaya 

 

b.b.b.b. Program Pengelolaan Program Pengelolaan Program Pengelolaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kekayaan Budaya Kekayaan Budaya Kekayaan Budaya  

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat 

terhadap budaya dan Produk daerah.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terwujudnya pelestarian kekayaan budaya yang 

meliputi sejarah kepurbakalaan, benda cagar budaya 

dan naskah-naskah kuno.  

c.c.c.c. Program Pengelolaan Program Pengelolaan Program Pengelolaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Keragaman Budaya Keragaman Budaya Keragaman Budaya     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan 
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antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan 

dan ancaman konflik antar etnis/daerah.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    :::: Terwujudnya rasa toleransi multikultural dalam wujud 

ikatan antar unit sosial budaya dan etnis serta 

menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi.  

    

17171717. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA    

UmumUmumUmumUmum    

Maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti 

kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), 

dan HIV/AIDS. Fakta di atas menunjukkan bahwa peran dan partisipasi 

pemuda dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan 

kewirausahaan dan ketenagakerjaa masih rendah. 

Seharusnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa. mau tidak 

mau, sanggup atau tidak sanggup, pemudalah yang akan menggantikan 

kedudukan generasi-generasi sebelumnya dalam membangun bangsa 

dan daerah dimana dia berada. Selain itu, pemuda sudah 

sepantasnyalah menjadi agent of change, pembawa perubahan, yang 

membawa Kabupaten Parigi Moutong menjadi lebih baik, lebih 

bersatu, lebih makmur, lebih demokratis, dan lebih madani. Inilah kira-

kira peran pemuda yang seharusnya dapat diwujudkan bersama dari 

tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan. 

Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga untuk 

meningkatkan kemajuan pembangunan olahraga, beberapa 

permasalahan yang harus diatasi seperti ketersediaan fasilitas 

berolahraga yang minim dan kurangnya dana bagi pengembangan 

aktivitas kepemudaan dan olahraga masyarakat. 

Untuk itu tugas pemerintah adalah memfasilitasi terbangunnya 
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kembali kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keolahragaan termasuk 

sarana dan prasarananya. Untuk itu Pemerintah daerah menempuh 

berbagai kebijakan dan program implementatif. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan peran dan partisipasi pemuda melalui berbagai 

pelaksanaan kegiatan yang dijiwai semangat persatuan, serta cinta 

bangsa dan tanah air  

b. Mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi diberbagai 

bidang pembangunan 

c. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan bagi pemuda 

d. Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan 

bagi pemuda 

e. Melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalagunaan 

NAPZA, Minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan 

penyakit menular seksual dikalangan pemuda 

f. Mewujudkam kebijakan dan manajemen olah raga di daerah 

dalam upaya mewudujkan penataan sistem pembinaan dan 

pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan 

termasuk landasan hukum yang mendukung 

g. Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang 

termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan 

bakat 

h. Meningkatkan pemberdayaan organisasi olah raga 

i. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 

termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga 

yang termasuk meningkatkan pemberian penghargaan terhadap 

pelaku olah raga 

j. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung olah raga di 

daerah. 
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Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

    

a.a.a.a. Program PengeProgram PengeProgram PengeProgram Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemudambangan dan Keserasian Kebijakan Pemudambangan dan Keserasian Kebijakan Pemudambangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pengembangan dan keserasian 

kebijakan pemuda.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya pengembangan dan keserasian 

kebijakan pemuda.  

 

b.b.b.b. Program Peningkatan Peran Serta KepemudaanProgram Peningkatan Peran Serta KepemudaanProgram Peningkatan Peran Serta KepemudaanProgram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Peningkatan Kualitas Pemuda sebagai insan pelopor, 

penggerak pembangunan, sumber daya manusia yang 

mampu mengahdapi berbagai tantangan dan 

memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam 

pembangunan.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terwujudnya kreativitas pemuda dan inovasi pemuda 

sebagai wadah penyaluran minat dan bakat serta 

peningkatan dukungan sarana dan prasarana 

pembangunan kepemudaan. 

c.c.c.c. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan PemudaProgram Pengembangan dan Keserasian Kebijakan PemudaProgram Pengembangan dan Keserasian Kebijakan PemudaProgram Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Meningkatkan pengembangan dan keserasian kebijakan 

pemuda.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Meningkatnya pengembangan dan keserasian kebijakan 

pemuda.  

d.d.d.d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan 

Kecakapan Hidup PemudaKecakapan Hidup PemudaKecakapan Hidup PemudaKecakapan Hidup Pemuda    

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan     :::: Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan 

kecakapan hidup pemuda.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Menumbuhkembangkan kewirausahaan dan kecakapan 

hidup dikalangan generasi pemuda.  
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e.e.e.e. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NarkobaProgram Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NarkobaProgram Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NarkobaProgram Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan penggunaan 

narkoba.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Mengurangi penyalahgunaan narkoba dikalangan 

pemuda.  

 

f.f.f.f. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah RagaProgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah RagaProgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah RagaProgram Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan pengembangan kebijakan dan 

manajemen olah raga.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Meningkatnya pengembangan kebijakan dan 

manajemen olah raga.  

 

g.g.g.g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah RagaProgram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga        

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan budaya olah raga, kesehatan jasmani, 

mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai 

dari pendidikan dasar menengah, hingga pendidikan 

tinggi serta meningkatkan kegiatan olah raga 

termasuk olah raga tradisional.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Terwujudnya pemanduan bakat dan pembibitan olah 

raga sejak dini.  

h.h.h.h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Tingkat kemampuan generasi muda dibidang olah raga.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    : Terwujudnya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga 

sejak dini.  

 

11118888....    URUSAN URUSAN URUSAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN KESATUAN BANGSA DAN KESATUAN BANGSA DAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIPOLITIK DALAM NEGERIPOLITIK DALAM NEGERIPOLITIK DALAM NEGERI    

UmumUmumUmumUmum    

Pelaksanaaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di 

Kabupaten Parigi Moutong diarahkan kepada upaya untuk 
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menciptakan ketahanan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat 

yang aman, dinamis dan informis. Upaya yang akan dilakukan adalah 

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, Pendidikan politik, 

Pengendalian keamanan lingkungan, Pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak criminal dan Pencegahan dini dan penanggulangan 

korban bencana alam. 

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan tugas tersebut adalah 

peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Parigi 

Moutong, terwujudnya peningkatan peran dan fungsi organisasi 

masyarakat dan organisasi profesi dalam proses pembangunan daerah, 

terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dan 

terwujudnya peningkatan pengendalian terhadap bencana alam. 

Seluruh capaian yang diperoleh pada pelaksanaan urusan 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Parigi 

Moutong, diharapkan membawa kepada arah yang memuaskan dalam 

rangka menciptakan stabilitas keamanan dan politik di Kabupaten 

Parigi Moutong. Namun demikian, masih terdapat kendala yang 

cukup mengganggu dalam melaksanakan urusan ini misalnya dana 

yang minim didalam mendukung personil Linmas didesa dan Pol PP. 

Dalam mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi 

Moutong memberikan dukungan penuh terhadap penciptaaan 

keamanan lingkungan dengan melibatkan masyarakat. Pada masa 

mendatang, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan memberikan 

perhatian serius dalam upaya peningkatan kapabilitas Linmas dan Pol 

PP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Memantapan kapasitas kedibilitas pemerintah lembaga-lembaga 

politik dan demokrasi serta pranata lokal/adat dalam memainkan 

peran sebagai fasilitator atau mediator konflik 

b. Menumbuhkembangkan aplikasi sistim keamanan lingkungan 
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swakarsa 

c. Memperkuat kerukunan dan perdamaian serta rekonsiliasi pasca 

pilkada di daerah 

d. Penegakan disiplin aparatur 

e. Penegakan peraturan daerah (PERDA) khususnya yang berkaitan 

dengan ketertiban umum, pajak dan retribusi daerah. 

f. Memperkuat pengamanan PEMILU Legislatif dan Presiden 2009 

g. Patroli keamanan secara berjenjang dan terpadu dalam rangka 

pelayanan keamanan daerah 

h. Meminimalisir kemungkinan konflik SARA, ataupun permasalahan 

perbatasan yang terjadi diwilayah daerah. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a. a. a. a. Program Program Program Program Pemeliharaan KaPemeliharaan KaPemeliharaan KaPemeliharaan Kannnntrantibmas dan Pencegahan titrantibmas dan Pencegahan titrantibmas dan Pencegahan titrantibmas dan Pencegahan tinnnndak Kriminaldak Kriminaldak Kriminaldak Kriminal        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan rasa aman dan nyaman terhadap 

lingkungan  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan  

 

bbbb....    Program Pengembangan Wawasan KebangsaanProgram Pengembangan Wawasan KebangsaanProgram Pengembangan Wawasan KebangsaanProgram Pengembangan Wawasan Kebangsaan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengembangkan Wawasan Kebangsaan    

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 

 

cccc. . . . Pendidikan Politik MasyarakatPendidikan Politik MasyarakatPendidikan Politik MasyarakatPendidikan Politik Masyarakat        

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Terciptanya kesdaran Politik Masyarakat 
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dddd....  Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

AlamAlamAlamAlam    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mencegah secara Dini dan Menanggulangi Korban 

Bencana Alam    

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tercegahnya secara Dini dan Tertanggulanginya 

Korban Bencana Alam 

    

19191919. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM    

    UmumUmumUmumUmum    

Pemerintahan umum memegang peranan yang sangat strategis 

dalam melasanakan pemerintahan daerah. Masalah yang dihadapi pada 

Urusan pemerintahan umum adalah sistem kelembagaan yang relatif 

besar, kurangnya kompetensi aparatur dalam jabatan, profesionalisme 

aparatur pemerintah yang masih minim, disiplin pegawai yang rendah. 

Selain itu, beberapa kecamatan yang memiliki wilayah yang cukup luas 

sehingga pelayaan belum optimal, sistem koordinasi antar instansi belum 

terlaksana dan proses birokrasi yang belum berjalan baik dan terbatasnya 

sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas,. Disisi lain, Belum 

tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dari sebagian besar 

dinas/lembaga/ badan pemerintah daerah di ibukota kabupaten, 

mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan publik 

Dengan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan sebagai berikut : 

a. Optimalisasi dan pemantapan peranserta lembaga perwakilan rakyat 

daerah dan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala 

daerah 

b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan 

tugas dan administrasi 

c. Peningkatan kemampuan, ketatalaksanaan, pengawasan keuangan 

daerah 
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d. Penggunaan teknologi informasi dan data base 

e. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dengan 

pelayanan prima 

f. Pemantapan, pengembangan dan kordinasi antar pemerintah daerah 

g. Pengembangan wilayah sesuai otonomi daerah. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

•••• SUB URUSAN LEMBAGA PERWAKILANSUB URUSAN LEMBAGA PERWAKILANSUB URUSAN LEMBAGA PERWAKILANSUB URUSAN LEMBAGA PERWAKILAN    RAKYAT DAERAHRAKYAT DAERAHRAKYAT DAERAHRAKYAT DAERAH    

a.a.a.a. Program Program Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga 

perwakilan rakyat daerah  

SasaranSasaranSasaranSasaran : Optimalisasi peran dan urusan lembaga perwakilan 

rakyat daerah  

•••• SUB URUSAN SUB URUSAN SUB URUSAN SUB URUSAN KEDINASAN KKEDINASAN KKEDINASAN KKEDINASAN KEPALA DAERAHEPALA DAERAHEPALA DAERAHEPALA DAERAH    

aaaa....    Program Program Program Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil 

Kepala DaerahKepala DaerahKepala DaerahKepala Daerah    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan peran pelayanan kedinasan kepala 

daerah/wakil kepala daerah 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Optimalnya peran pelayanan kedinasan kepala 

daerah/wakil kepala daerah  

 

•••• SUB URUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHSUB URUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHSUB URUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHSUB URUSAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH    

aaaa....    Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

DaerahDaerahDaerahDaerah    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Mengoptimalkan sistem penatausahaan keuangan 

daerah 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan 

keuangan daerah 
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bbbb....    Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota     

TujuanTujuanTujuanTujuan : Meningkatkan Penataan sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan pemerintahan kabupaten 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Terlaksananya sistem pengelolaan keuangan 

kabupaten sesuai standar akuntasi keuangan 

pemerintah 

 

eeee....    Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaProgram Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaProgram Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesaProgram Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Melaksanakan penataan sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan pemerintahan desa 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terlaksananya standar pengelolaan keuangan desa 

sesuai standar akuntasi keuangan  

 

•••• SUB URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHANSUB URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHANSUB URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHANSUB URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN    

a.a.a.a. Program Program Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan PengendalianPeningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan PengendalianPeningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan PengendalianPeningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian    

Pelaksanaan KebijakanPelaksanaan KebijakanPelaksanaan KebijakanPelaksanaan Kebijakan    KDHKDHKDHKDH    

Tujuan : Tujuan : Tujuan : Tujuan : Meningkatkan kualitas sistem pengawasan internal 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Terciptanya optimalisasi sistem pengawasan internal  

bbbb....    Program Program Program Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan 

Aparatur PengawasanAparatur PengawasanAparatur PengawasanAparatur Pengawasan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga 

pemeriksa dan aparatur pengawasan 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya sumberdaya aparatur pemeriksa dan 

pengawasan yang profesional 

 

cccc....    Program Program Program Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan 

Prosedur PengawasanProsedur PengawasanProsedur PengawasanProsedur Pengawasan    

Tujuan : Tujuan : Tujuan : Tujuan : Meningkatkan penataan dan penyempurnaan kebijakan 

sistem dan prosedur pengawasan  
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Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Tersedianya dokumen sistem dan prosedur pengawasan  

    

dddd....    Program Program Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiOptimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiOptimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiOptimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya sistem informasi layanan publik 

    

eeee....    Program Program Program Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Menyediakan kelembagaan penanganan pengaduan 

masyarakat 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terbentuknya unit penanganan pengaduan 

masyarakat  

    

ffff....    Program Program Program Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah DaerahPeningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah DaerahPeningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah DaerahPeningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antar 

pemerintah daerah     

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    TTTTerjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah 

    

 

•••• SUB URUSAN HUKUMSUB URUSAN HUKUMSUB URUSAN HUKUMSUB URUSAN HUKUM    

aaaa....    Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya 

Hukum Hukum Hukum Hukum     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum baik 

bagi masyarakat maupun aparatur pemerintahan 

secara keseluruhan, serta menciptakan budaya hukum 

yang baik di masyarakat.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur 

pemerintahan akan hak dan kewajiban, serta 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

penegakan hukum.        
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bbbb....    Program Program Program Program Penataan Peraturan PerundangPenataan Peraturan PerundangPenataan Peraturan PerundangPenataan Peraturan Perundang----undangan undangan undangan undangan     

Tujuan : Tujuan : Tujuan : Tujuan : melakukan penataan perundang-undangan  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : tertatanya peraturan perundang-undangan  

 

•••• SUB URUSAN SUB URUSAN SUB URUSAN SUB URUSAN PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH PEMERINTAH KECAMATANKECAMATANKECAMATANKECAMATAN    

KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan yang ditempuh : 

1. Melakukan pengembangan kapasitas aparatur 

2. Pembinaan kedisiplinan, etika profesi dan pembinaan karier. 

3. Melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat demi untuk 

meningkatkan keterlibatan mereka dalam program-program 

pemberdayaan. 

4. Melakukan koordinasi litas SKPD. 

5. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada secara optimal.    

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a. Program Pengembangan a. Program Pengembangan a. Program Pengembangan a. Program Pengembangan LoyLoyLoyLoyalitas Kewenanganalitas Kewenanganalitas Kewenanganalitas Kewenangan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan serta 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan        

        

    

b. Program b. Program b. Program b. Program Lintas Lintas Lintas Lintas SKPDSKPDSKPDSKPD    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pelayanan, penyelenggaran koordinasi 

pemerintah kecamatan di bidang pemerintahan, 

pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban serta 

kesejahteraan di tingkat kecamatan dan 

desa/kelurahan 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Optimalnya pelayanan, penyelenggaran koordinasi 
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pemerintah kecamatan di bidang pemerintahan, 

pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban serta 

kesejahteraan di tingkat kecamatan dan 

desa/kelurahan 

•••• Bidang PembangunanBidang PembangunanBidang PembangunanBidang Pembangunan    di 20 Kecamatandi 20 Kecamatandi 20 Kecamatandi 20 Kecamatan    

≈≈≈≈ Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan    

≈≈≈≈ Fasilitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi    

≈≈≈≈ Pengawasan Penyaluran Bantuan dan Pengembalian Kredit    

≈≈≈≈ Penyelenggaraan Pendidikan dan Generasi Muda    

≈≈≈≈ Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Masyarakat    

≈≈≈≈ Penyelenggaraan Sarana Pendidikan    

≈≈≈≈ Pengembangan Perekonomian Desa    

≈≈≈≈ Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Swadaya Masyarakat    

≈≈≈≈ Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan    

≈≈≈≈ Bidang Ketentraman dan Ketertiban     

≈≈≈≈ Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Serta Kemasyarakatan    

≈≈≈≈ Penegakan Disiplin PNS dan Aparat Desa    

≈≈≈≈ Penyelesaian Sengketa Tanah     

    

    

•••• Bidang Ketentraman dan KetertibanBidang Ketentraman dan KetertibanBidang Ketentraman dan KetertibanBidang Ketentraman dan Ketertiban    di 20 Kecamatandi 20 Kecamatandi 20 Kecamatandi 20 Kecamatan    

≈≈≈≈ Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Kesatuan Polisi Pamong 

Praja dan Pelindung Masyarakat    

≈≈≈≈ Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati    

•••• Bidang Kesejahteraan SosialBidang Kesejahteraan SosialBidang Kesejahteraan SosialBidang Kesejahteraan Sosial    di 20 Kecamatandi 20 Kecamatandi 20 Kecamatandi 20 Kecamatan    

≈≈≈≈ Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam    

≈≈≈≈ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat    
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≈≈≈≈ Pembinaan Lembaga Adat, LSM, Ormas, OKP, Club, Yayasan, 

Suku Terasing dan Lain-lain    

≈≈≈≈ Pembinaan Kegiatan Keagamaan    

≈≈≈≈ Penanggulangan Masalah Sosial    

≈≈≈≈ Pembinaan Kegiatan Keagamaan    

≈≈≈≈ Penyaluran Raskin    

 

22220000. URUSAN KEPEGAWAIAN. URUSAN KEPEGAWAIAN. URUSAN KEPEGAWAIAN. URUSAN KEPEGAWAIAN    

UmumUmumUmumUmum    

Wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya 

aparatur/pegawai pemerintah yang demokratis, netral, profesional, 

efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap 

terhadap aspirasi masyarakat.  

Tantangan yang dihadapi di bidang kelembagaan, adalah 

menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan reatistik 

(sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta 

efisien yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan 

sesuai dengan PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah. 

Demikian pula diperlukan penyediaan sarana dan prasarana 

pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya pelayanan prima 

bagi masyarakat.  

Di bidang ketatalaksanaan, tantangan yang dihadapi adalah 

kualitas dan transparansi pelayanan kepada masyarakat oleh pegawai 

pemerintah yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan dan 

tuntutan-tuntutan masyarakat.  

Oleh karena itu perlu penyempurnaan sistem ketatalaksanaan 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan di daerah. Bidang sumber daya manusia prgawai 
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pemda sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan 

menghadapi tantangan untuk dapat mengembangkan sistim 

perencanaan SDM aparatur pemerintah sesuai hasil penataan struktur 

dan perangkat kelembagaan daerah. Tantangan berikutnya, adalah 

upaya pembentukan disiplin, etik dan moral. produktivitas kerja dan 

tuntutan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang yang memiliki 

daya saing.  

Pengembangan sistem perencanaan yang baik perlu 

mempertimbangkan pergeseran paradigma dan sifat pemerintahan 

yang otokratik menjadi demokratik. dari monolitik ke pluralistik. dari 

sentralistik ke desentralistik, dan dan unilaterai ke interaksional, yaitu 

dan pemisahan peran pemerintah dan masyarakat ke peran 

pemerintah bersama masyarakat. 

Dalam memperbaiki system kepegawaian yang ada pemerintah 

kabupaten Parigi Moutong melaksanakan beberapa terobosan. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan kinerja aparat dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan dibidang kepegawaian 

b. Peningkatan kualitas SDM dan pembenahan manajemen aparatur 

mencakup penataan sistem remunerasi, peningkatan sumber daya 

aparatur, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui 

penyempurnaan DP3, dan penerapan reward dan punishment 

dalam pembinaan pegawai 

c. Meningkatkan pengelolahan dan akurasi data sumber daya 

manusia aparatur melalui pengembangan sistem informasi 

manajemen kepegawaian 

d. Penegakan disiplin pegawai 

e. Meningkatkan jumlah aparatur daerah yang memahami dan 

menerapkan prisip-prinsip good publik governance secara 

konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkat dan lini 
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pemerintahan dan pada semua kegiatan lingkup kepegawaian 

f. Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan 

administrasi kepegawaian yang memadai. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan Kedinasan Program Pendidikan Kedinasan     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Melakukan pendidikan kedinasan  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran : Terlaksananya pendidikan kedinasan  

b.b.b.b.        Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya AparaturKapasitas Sumberdaya AparaturKapasitas Sumberdaya AparaturKapasitas Sumberdaya Aparatur    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terselenggaranya diklat penjenjangan dan teknis PNS 

daerah  

c.c.c.c.    Program Pembinaan dan Pengembangan AparaturProgram Pembinaan dan Pengembangan AparaturProgram Pembinaan dan Pengembangan AparaturProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Menciptakan standar operasional dan prosedur 

pembinaan karier PNS        

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya standar operasional dan prosedur 

pembinaan karier PNS 

dddd....    Program Pengawasan Aparatur PemerintahProgram Pengawasan Aparatur PemerintahProgram Pengawasan Aparatur PemerintahProgram Pengawasan Aparatur Pemerintah    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Untuk meningkatkan kualitas sistem dan kualitas 

pelaksanaan pengawasan baik pengawasan internal 

dan pengawasan melekat untuk menciptakan dan 

meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang direncanakan berdasarkan aturan 

perundangan yang berlaku baik penyelenggaraan 

tugas umum pemerintah maupun pembangunan 

kemasyarakatan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Mantapnya kualitas system pengawasan dalam arti 

adanya singkronisasi dan kosistensi antara 

pengawasan melekat, pengawasan urusanonal 

maupun pengawasan masyarakat, sehingga dalam 
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pelaksanaannya dapat mencegah dan mengungkap 

terjadinya penyimpangan (pengawasan preventif dan 

reprensif) di semua aspek kegiatan dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan urusan serta tugas tambahan disetiap 

organisasi pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. 

Dengan sasaran ini baik aparatur pemerintah ataupun 

masyarakat akan terhindar dari praktek-praktek 

kolusi, korupsi dan nepotisme yang pada gilirannya 

akan tercipta aparatur yang bersih dan berwibawa. 

    

22221111. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT . URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT . URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT . URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DAN DAN DAN DESADESADESADESA    

UmumUmumUmumUmum    

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti mampu 

atau mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu 

saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial. Pemberdayaan 

masyarakat di pedesaan bertujuan peningkatan ekonomi, pendidikan, 

akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan 

perilaku politik dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi 

lebih baik.  

Dalam realitas tentang kondisi masyarakat desa diwilayah Parigi 

Moutong terutama yang mengenai ekonomi keluarga, sosial dan 

lingkungan telah mengalami kemajuan baik secara ekonomi maupun 

sosial kemasyarakatan. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah 

didalam memberdayakan masyarakat desa namun masih banyak 

masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas 

hidup yang rendah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan 

dan ekonomi. Untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan 

masyarakat desa sebagai wujud pemberdayaan, perlu memunculkan 

kembali nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial di pedesaan. 
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Selain itu juga peningkatan ekonomi pedesaan akan terus 

dilakukan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif 

dan lebih efisien akan terus dilakukan untuk mencapai Visi Misi daerah 

dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan dan 

menelorkan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. 

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) akan didorong dengan kebijakan 

yang memberdayakan pemerintah desa maupun masyarakat.  

Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas pemberdayaan 

masyarakat desa mempunyai tugas pokok penyelenggaraan 

pemberdayaan masyarakat desa dan tugas lain yang diberikan oleh 

Bupati. mempunyai fungsi meliputi semua kegiatan untuk 

merencanakan pemberdayaan masyarakat desa bidang pembinaan 

masyarakat desa, perekonomian desa, potensi sumberdaya desa dan 

teknologi tepat guna pedesaan. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat perdesaan 

dalam menangkap peluang pengembangan ekonomi serta 

memperkuat kelembagaan 

b. Pengembangan usaha mikro, kecil di bidang usaha unggulan 

daerah yang kuat 

c. Peningkatan kersediaan infrastruktur perdesaan dengan pelibatan 

partisipasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, 

pembangunan, pemeliharaan serta pengawasan. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerdesaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerdesaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerdesaanProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, 

mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi perdesaan 

dan memperkuat peran dan urusan perdesaan sebagai 

bagian integral dalam perekonomian regional. 
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Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas hidup masyarakat perdesaan, 

tersedianya bahan pangan, terwujudnya keterkaitan 

antara perdesaan dan perkotaan, meningkatnya 

kapasitas lembaga dan organisasi sosial ekonomi 

masyarakat perdesaan, dan meningkatnya kualitas 

sarana prasarana perdesaan. 

b.b.b.b.        Program Pengembangan Lembaga Ekonomi PedesaanProgram Pengembangan Lembaga Ekonomi PedesaanProgram Pengembangan Lembaga Ekonomi PedesaanProgram Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan peran serta lembaga ekonomi 

perdesaan dalam pengentasan kemiskinan 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya peran serta lembaga ekonomi 

perdesaan dalam pengentasan kemiskinan 

c.c.c.c.        Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun 

DesaDesaDesaDesa    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

membangun desa 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 

membangun desa 

d.d.d.d.        Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah DesaProgram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah DesaProgram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah DesaProgram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa    

Tujuan : Tujuan : Tujuan : Tujuan : Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa 

Sasaran : Sasaran : Sasaran : Sasaran : Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa 

e.e.e.e.        Program Peningkatan Peran Perempuan di PerdesaanProgram Peningkatan Peran Perempuan di PerdesaanProgram Peningkatan Peran Perempuan di PerdesaanProgram Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam 

pembangunan di perdesaan 

Sasaran : Sasaran : Sasaran : Sasaran : Meningkatnya peran serta kaum perempuan dalam 

pembangunan di pereesaan  

    

22222222. URUSAN STATISTIK. URUSAN STATISTIK. URUSAN STATISTIK. URUSAN STATISTIK    

Dengan Kebijakan sebagai berikut : 

a. Peningkatan kinerja aparat dalam rangka perampungan data 

statistik yang sesuai dengan kebutuhan melalui koordinasi dan 



H a l  |VII- 74 
 

 

kerja sama yang sinergi antara penyedia data dan pemakai data 

b. Peningkatan kualitas SDM pada instansi penyedia data serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data 

statistik 

c. Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan data dan 

informasi statistik di Kabupaten Parigi Moutong untuk 

peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik 

yang lebih terfokus. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. ProgProgProgProgram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerahram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerahram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerahram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah    

Tujuan : Tujuan : Tujuan : Tujuan : Mengembangkan sistem informasi data dan statistik daerah        

Sasaran : Sasaran : Sasaran : Sasaran : Tersedianya    sistem informasi data dan statistik daerah yang 

valid dan akurat     

 

22223333. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    

Dengan Kebijakan sebagai berikut : 

a.  Peningkatan sarana dan prasarsana. 

b.  Pengembangan pengkajiaan dan penelitian 

c.  Peningkatan kapasitas SDM aparatur komunikasi dan infomatika 

d.  Penyerapan teknologi modern guna peningkatan kapasitas 

pelayanan dan peningkatan kinerja. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pengembangan Komunikasi,Program Pengembangan Komunikasi,Program Pengembangan Komunikasi,Program Pengembangan Komunikasi,    Informasi dan Media MassaInformasi dan Media MassaInformasi dan Media MassaInformasi dan Media Massa    

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan : Meningkatkan sistem alat komunikasi dan informasi 

kepada masyarakat agar dapat mengetahui 

perkembangan dunia dan kejadian yang ada 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya jaringan komunikasi, informasi dan 

media massa, seperti telepon, TV dan surat kabar. 
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b.b.b.b.    Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan KomunikasiProgram Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan KomunikasiProgram Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan KomunikasiProgram Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi    

TujuanTujuanTujuanTujuan    :::: Meningkatkan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi 

dan Komunikasi 

Sasaran:Sasaran:Sasaran:Sasaran: tersedianya hasil pengkajian dan penelitian bidang informasi 

dan komunikasi 

Kegiatan PrioritasKegiatan PrioritasKegiatan PrioritasKegiatan Prioritas::::    

≈≈≈≈ Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 

c.c.c.c.    Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan 

Informasi Informasi Informasi Informasi     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan 

Informasi 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tersedianya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 

yang berkualitas  

 

77777777........11111111........33333333        
    

URUSAN PILIHANURUSAN PILIHANURUSAN PILIHANURUSAN PILIHAN    

 

 

1. URUSAN PERTANIAN1. URUSAN PERTANIAN1. URUSAN PERTANIAN1. URUSAN PERTANIAN    

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan saat ini untuk 

mencapai peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan 

produktifitas serta diversifikasi pangan dan gizi. 

Dalam membangun ekonomi daerah berbasis pertanian 

memerlukan kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan pembangunan 

pertanian yang kuat untuk menetapkan keunggulan kompetitif pertanian 

yang dibentuk dari desa-desa yang digunakan untuk membentuk 

keunggulan kompetitif wilayah cepat tumbuh Kecamatan. 
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Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan Kebijakan 

Pembangunan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan 

pertanianyang berdaya saing, yang tahap pertama bertumpu pada 

pemanfaatan sumber daya pertanian yang optimal. 

Tidak dapat di pungkiri peran sektor pertanian didalam 

pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong sangatlah besar 

andilnya, terbukti sumbangsi sektor pertanian dalam pembentukan 

PDRB kabupaten memiliki peran yang paling dominan dari tahun 

ketahun. Pertumbuhan sektor pertanian memiliki kemampuan untuk 

mengurangi angka kemiskinan karena sebagian besar masyarakat 

Kabupaten Parigi Moutong berusaha pada sector ini. 

Upaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara 

intensifikasi tetap berada dalam domain ditujukan untuk membangun 

Keunggulan Kompetitif. Pembangunan dalam bidang pertanian akan 

ditujukan pada peningkatan kualitas hasil produksi untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan kebutuhan eksternal, yang diarahkan untuk 

membangun keunggulan kompetitif dan hasilnya masuk ke dalam pasar 

luar daerah sehingga masyarakat yang bergantung dari sektor ini akan 

mendapatkan nilai tambah ekonomi. Kabupaten Parigi Moutong 

merupakan Kabupaten Agraris yang mempunyai potensi yang besar 

untuk membangun keunggulan kompetitif.  

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a.  Peningkatan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga 

Pendukungnya 

b.  Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas 

keluarga dan ketersediaan pangan 

c.  Perluasan akses petani untuk pengembangan usaha melalui 

teknologi, informasi serta penyediaan sarana dan prasarana 

pertanian (Alsinta). 

d.  Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi pertanian yang 
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berbasis sumber daya local. 

e.  Peningkatan produtivitas, produksi dan daya saing produksi 

f.  Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a. a. a. a. Program Peningkatan Kesejahteraan PetaniProgram Peningkatan Kesejahteraan PetaniProgram Peningkatan Kesejahteraan PetaniProgram Peningkatan Kesejahteraan Petani    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::        Memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui 

pemberdayaan, peningkatan akses terhadap 

sumberdaya usaha pertanian, pengembangan 

kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. 

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::  Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani; 

semakin kokohnya kelembagaan petani; 

meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya 

produktif; meningkatnya pendapatan petani. 

b. b. b. b.     Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk 

memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat 

dan halal baik aspek kualitas maupun kuantitas yang 

berkaitan dengan keterjangkauan dan daya beli 

masyarakat.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tercapainya ketersediaan pangan daerah, regional, 

nasional dan rumah tangga yang cukup, aman dan 

halal; meningkatnya keragaman produksi dan 

konsumsi pangan masyarakat; meningkatnya 

kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah 

kerawanan pangan. 

c. c. c. c.     Program Program Program Program PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan    pemasaran hasil produksi pertaniapemasaran hasil produksi pertaniapemasaran hasil produksi pertaniapemasaran hasil produksi pertanian / n / n / n / 

perkebunanperkebunanperkebunanperkebunan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Memfasilitasi peningkatan pemasaran hasil pertanian 

melalui penyediaan sarana prasarana pasar pertanian, 

penumbuhan industri pengolahan hasil pertanian di 
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perdesaan untuk meningkatkan daya saing dan nilai 

tambah hasil pertanian, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.        

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Meningkatnya industri pengolahan skala rumah 

tangga dan kecil yang didukung oleh industri 

pengolahan skala menengah dan besar; tersedianya 

sarana prasarana pemasaran hasil produksi hasil 

pertanian; meningkatnya mutu, efisiensi dan 

pemasaran hasil produksi pertanian 

d. d. d. d.     Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan     

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan produksi pertanian dan pengolahan 

hasil produksi yang efisien dan berdaya saing melalui 

diseminasi dan inovasi teknologi pertanian yang 

berorientasi pasar dan berbasiskan sumber daya lokal, 

pengembangan diversifikasi teknologi pengolahan 

hasil untuk menghasilkan diversifikasi produk, dan 

meminimumkan kehilangan hasil. 

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Meningkatnya produksi pertanian; tersedianya sarana 

prasarana teknologi produksi dan pengolahan spesifik 

lokasi; meningkatnya mutu dan kualitas produksi 

pertanian 

e. e. e. e.     Program Peningkatan Produksi Pertanian / PerkebunanProgram Peningkatan Produksi Pertanian / PerkebunanProgram Peningkatan Produksi Pertanian / PerkebunanProgram Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian/ 

perkebunan agar menghasilkan produksi yang 

optimal, efektif dan efisien menghasilkan produk 

pertanian dan perkebunan yang berkualitas serta 

memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik 

di pasar domestik maupun pasar internasional. 

 

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi 
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pertanian/perkebunan yang memiliki nilai tambah 

dan daya saing; meningkatnya pengetahuan 

petani/kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan 

peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu 

produk pertanian/ perkebunan. 

 

f. f. f. f.     Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan LapanganProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan LapanganProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan LapanganProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas, 

kemampuan dan keterampilan tenaga penyuluh 

pertanian untuk menjalankan tugas dan urusannya 

dengan baik dan profesional, memiliki akses terhadap 

sumberdaya dalam meningkatkan kinerja dan 

meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian. 

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga 

penyuluh pertanian; tersedianya sarana prasarana 

pendukung penyuluh pertanian; fasilitas 

pendampingan petani/kelompok tani dan 

meningkatnya kesejahteraan penyuluh. 

g. g. g. g.     Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    meningkatkan derajat kesehatan hewan, meningkatkan 

derajat kesehatan lingkungan budidaya ternak, 

meningkatkan derajat kesehatan, keamanan dan 

kehalalan serta kemurnian produk-produk asal ternak 

dan mempertahankan wilayah Kabupaten Parigi 

Moutong tetap bebas dari penyakit hewan menular 

penting dan mencegah masuknya penyakit baru yang 

berasal dari luar daerah. 

SasaranSasaranSasaranSasaran :::: terciptanya kondisi ternak yang sehat (aman dari infeksi 

dan penyakit); terciptanya kondisi lingkungan 
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budidaya ternak yang sehat; meningkatnya produksi, 

produktivitas dan mutu hasil ternak yang sehat, halal 

dan aman dikonsumsi manusia. 

h. h. h. h.     Program Peningkatan Produksi Hasil PeternakanProgram Peningkatan Produksi Hasil PeternakanProgram Peningkatan Produksi Hasil PeternakanProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Untuk mengembangkan fasilitas bibit ternak melalui 

penyediaan pejantan unggul, penyediaan sarana 

kawin suntik, penyediaan calon induk yang produktif, 

serta penyediaan sarana dan prasarana penangkaran 

yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah guna 

penyediaan bibit ternak unggul bagi masyarakat ; 

penyediaan sarana pakan ternak berupa bibit HMT 

unggul, lahan penggembalaan dan lahan HMT, 

penyediaan pakan tambahan (konsentrat dan remix), 

dan penyediaan sarana teknologi pengolahan pakan 

ternak dari limbah jerami dan limbah hasil 

perkebunan lainnya ; serta penyediaan alsintan 

peternakan.  

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Meningkatnya produksi, produktivitas dan 

mutu/kualitas ternak ; tersedianya bibit ternak unggul 

dan bermutu; dan berkembangnya teknologi 

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan ; dan 

meningkatnya kemandirian kelompok petani ternak. 

    

i.i.i.i.    Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PeternakanProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PeternakanProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PeternakanProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah    memfasilitasi pengembangan 

pemasaran hasil produksi peternakan dan 

meningkatkan efisiensi pemasaran hasil produksi 

peternakan yang berdaya saing.  

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program yaitu tersedianya sarana prasarana pasar 

produksi hasil peternakan ; tersedianya rumah potong 
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hewan dan pasar ternak hygienis ; fasilitas transportasi 

distribusi pemasaran hasil produksi peternakan 

masyarakat. 

j.j.j.j.    Program Peningkatan Penerapan Teknologi PeternakanProgram Peningkatan Penerapan Teknologi PeternakanProgram Peningkatan Penerapan Teknologi PeternakanProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan    

TujuanTujuanTujuanTujuan :::: Upaya meningkatkan produksi peternakan melalui 

penerapan teknologi tepat guna yang adaptif bagi 

petani ternak terutama dalam perbaikan teknologi 

reproduksi dan bibit ternak untuk peningkatan mutu 

genetik.  

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Tersedianya sarana prasarana teknologi peternakan 

tepat guna ; meningkatnya pertumbuhan ternak 

rakyat (angka kematian ternak dapat ditekan) ; 

berkembangnya ternak lokal unggul sebagai bibit ; 

meningkatnya pemanfaatan teknologi inseminasi 

buatan (IB). 

 

2. URUSAN KEHUTANAN2. URUSAN KEHUTANAN2. URUSAN KEHUTANAN2. URUSAN KEHUTANAN    

Dengan Kebijakan sebagai berikut : 

a.  Peningkatan produksi hutan untuk kesejahteraan masyarakat 

sekitar hutan 

b.  Peningkatan pemeliharaan hutan sebagai salah satu fungsi daya 

dukung keseimbangan alam 

c.  Peningkatan partisipatif masyarakat dalam pengembangan sumber 

daya hutan 

d.  Pencegahan dan penanggulangan masalah pengelolaan hutan dan 

hasil hutan 

e.  Pengembangan usaha perhutanan rakyat. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya HutanProgram Pemanfaatan Potensi Sumber Daya HutanProgram Pemanfaatan Potensi Sumber Daya HutanProgram Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan    
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TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Meningkatkan dan menjaga keseimbangan 

pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Meningkatnya peran serta masyarakat / petani dalam 

pembangunan kehutanan; tertatanya batas kawasan 

hutan; dan meningkatnya usaha kehutanan 

b.b.b.b.    Program Rehabilitasi Hutan dan LahanProgram Rehabilitasi Hutan dan LahanProgram Rehabilitasi Hutan dan LahanProgram Rehabilitasi Hutan dan Lahan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    memulihkan kondisi biofisik lahan kritis. 

SasaranSasaranSasaranSasaran :::: meningkatnya urusan ekologis hutan mangrove / bakau , 

terpeliharanya sumber air bersih bagi masyarakat dan 

tersedianya bibit tanaman kehutanan. 

c.c.c.c.    Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya HutanProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya HutanProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya HutanProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Meningkatkan pembinaan, pengawasan , 

perlindungan dan pengamanan hutan.    

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Meningkatnya perlindungan dan pengamanan hasil 

hutan  

d.d.d.d.    Program Pemanfaatan Kawasan Hutan IndustriProgram Pemanfaatan Kawasan Hutan IndustriProgram Pemanfaatan Kawasan Hutan IndustriProgram Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Meningkatkan iklim usaha kecil dan menengah di 

bidang indusri kehutanan.    

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat 

sekitar hutan 

f.f.f.f.    Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil HutanProgram Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil HutanProgram Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil HutanProgram Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    meningkatkan dan menjaga keseimbangan pemanfaatan 

sumberdaya hutan.    

SasaranSasaranSasaranSasaran :::: terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha 

kehutanan 

g.g.g.g.    Program Perencanaan dan Pengembangan HutanProgram Perencanaan dan Pengembangan HutanProgram Perencanaan dan Pengembangan HutanProgram Perencanaan dan Pengembangan Hutan    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Meningkatkan profesionalisme dan pemberdayaan 

sumberdaya manusia    

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Tertatanya sistim administrasi perencanaan dan 

ketatausahaan ; tersedianya sarana dan prasarana 
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teknis dinas 

 

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL3. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL3. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL3. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL    

Dengan Kebijakan sebagai berikut : 

a.  Pengawasan dan pengendalian serta penataan kawasan atau 

lokasi penambangan bahan energi dan sumberdaya mineral di 

daerah 

b.  Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka 

mengembangkan kerjasama dibidang sumber daya mineral.  

c.  Koordinasi dan peningkatan pelayanan ketenagalistrikan di 

daerah. 

d.  Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai 

e.  Peningkatan peran serta masyarakat 

f.  Peningkatan Sumber Daya Manusia. 

 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.    

TujuanTujuanTujuanTujuan ::::    Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha 

pertambangan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran ::::    Terarahnya pengelolaan usaha pertambangan secara 

berkelanjutan dan meningkatnya pendapatan asli 

daerah. 

    

b.b.b.b.    Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang 

berpotensi merusak lingkunganberpotensi merusak lingkunganberpotensi merusak lingkunganberpotensi merusak lingkungan    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Mengendalikan dan menertibkan usaha 

pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Terkendalinya usaha pertambangan rakyat dan 

terciptanya pengelolaan pertambangan yang 
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berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian 

lingkungan hidup. 

c.c.c.c.    Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanProgram pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanProgram pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanProgram pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan ketersediaan tenaga listrik untuk 

masyarakat, industri secara umum serta daerah 

terpencil dan kepulauan. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat dan 

industri yang bersumber dari PLN maupun sumber 

energi alternatif lainnya. 

    

4. URUSAN PARIWISATA4. URUSAN PARIWISATA4. URUSAN PARIWISATA4. URUSAN PARIWISATA    

UmumUmumUmumUmum    

Saat ini, kegiatan pariwisata terus diarahkan menjadi sektor andalan 

dalam proses pembangunan yang diharapkan dapat menyumbang 

devisa maupun pendapatan asli daerah sebanyak mungkin. Selama ini, 

dalam konstribusi terhadap kinerja ekonomi makro, sektor pariwisata 

telah menempati posisi strategis sebagai penyumbang devisa Negara 

yang terbesar disektor non migas setelah industri tekstil dan kayu. 

Selanjutnya dari proses tersebut, sektor pariwisata diharapkan menjadi 

leading sektor yang akan melibatkan sub-sektor lainnya seperti 

perhubungan dan transportasi, telekomunikasi, keuangan, perdagangan, 

dan pelayanan jasa seperti hotel dan restoran. Kepariwisataan dalam 

pengertian ini mengarah pada kegitan “industri dan jasa” yang secara 

langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada penciptaan 

berbagai kegiatan usaha, kesempatan kerja dan akhirnya pada 

pendapatan masyarakat dan daerah. Kabupaten Parigi Moutong 

kedepan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai daerah transit 

wisatawan yang akan menuju daerah wisata diwilayah lainnya, akan 

tetapi diharapkan juga menjadi daerah tujuan wisata. 
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Sebagai industri pariwisata tidak mengambil alih kedudukan industri 

lain, bahkan saling mengisi. Perluasan dan pengembangan objek wisata 

yang selama ini belum di kembangkan diharapkan akan memberikan 

dampak pada perluasan lapangan kerja dan pendapatan daerah melalui 

maraknya usaha pariwisata seperti perhotelan dan rumah makan. faktor 

lain yang berkaitan dengan pariwisata adalah pertumbuhan pendapatan 

riil masyarakat di sekitar lokasi wisata. Sehingga peranan pariwisata 

dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan 

budaya memainkan peran penting. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja 

dibidang ini makin bertambah jumlahnya, pendapatan daerah dari 

sektor pajak makin bertambah, keadaan sosial masyarakat yang terlibat 

langsung dalam sektor ini semakin baik dan kebudayaan daerah makin 

memperoleh apresiasi. 

Dengan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan sebagai berikut : 

a.  Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata 

b.  Peningkatan promosi dan pemasaran produk dan lokasi 

pariwisata 

c.  Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam peningkatan 

kepariwisataan di daerah 

d.  Peningkatan Sumber Daya Manusia di daerah 

e.  Pengembangan lokasi wisata yang baru. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Pemasaran PariwisataPemasaran PariwisataPemasaran PariwisataPemasaran Pariwisata        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mempublikasikan Potensi Obyek Wisata menjadi 

Daerah tujuan wisata.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatkan Potensi Obyek Wisata.  

 

b.b.b.b. Program Pengembangan Destinasi PariwisataProgram Pengembangan Destinasi PariwisataProgram Pengembangan Destinasi PariwisataProgram Pengembangan Destinasi Pariwisata    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan 
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nusantara maupun wisatawan mancanegara.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terjalinnya hubungan destinasi wisata antar daerah 

maupun antar negara.  

c.c.c.c. Program Pengembangan KemitraanProgram Pengembangan KemitraanProgram Pengembangan KemitraanProgram Pengembangan Kemitraan        

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pelibatan stakeholders didalam 

mengembangkan pariwisata lokal 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Tingginya intesitas kerjasama antar pelaku didalam 

mengembangan pariwisata lokal. 

    

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN    

Dengan Kebijakan sebagai berikut : 

a. Mengelola sumber daya kelautan termasuk membangun sistem 

pengendalian dan pengawasan 

b. Meningkatkan upaya konservaasi laut dan pesisir serta 

merehabilitasi ekosistim yang rusak 

c. Mengendalikan pencemaran 

d. Menjalin kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan 

teluk Tomini 

e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peraturan-perundangan 

f. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam 

pengelolaan sumberdaya kelautan 

g. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau air tawar dan 

pembudidayaan ikan serta pengembangan pemanfaatan sumber 

daya perairan umum 

h. Percepatan pengembangan usaha perikanan yang berdaya saing 

dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana yang memadai. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PesisirProgram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PesisirProgram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PesisirProgram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir    
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TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah    meningkatnya kelembagaan ekonomi 

masyarakat pesisir.        

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah pemberdayaan masyarakat pesisir 

skala mikro khususnya koperasi LEPP-M3/Koperasi 

Perikanan dan Koperasi Usaha Mikro yang 

berorientasi pada usaha kelautan dan perikanan        

    

b.b.b.b.    Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan 

Pengendalian Sumberdaya KelautanPengendalian Sumberdaya KelautanPengendalian Sumberdaya KelautanPengendalian Sumberdaya Kelautan    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Program adalah meningkatkan pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 

yang lestari. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah meningkatnya penataan dan 

pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara 

optimal dan berkelanjutan        

    

c.c.c.c.    Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam 

Pendayagunaan Sumberdaya LautPendayagunaan Sumberdaya LautPendayagunaan Sumberdaya LautPendayagunaan Sumberdaya Laut    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah terwujudnya kesadaran hukum 

tentang pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya 

perikanan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Program adalah meningkatnya pengawasan dalam 

rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 

perikanan.        

    

d.d.d.d.    Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam, Laut dan Prakiraan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam, Laut dan Prakiraan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam, Laut dan Prakiraan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam, Laut dan Prakiraan 

Iklim LautIklim LautIklim LautIklim Laut    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah terwujudnya antisipasi dini apabila 

akan terjadi perubahan iklim laut dan mengakibatkan 
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terjadinya bencana alam laut. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk mengetahui terjadinya bencana 

alam laut dan dapat melihat adanya perubahan iklim 

laut.        

e.e.e.e.    Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan 

Maritim Kepada MasyarakatMaritim Kepada MasyarakatMaritim Kepada MasyarakatMaritim Kepada Masyarakat    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah meningkatkan perlindungan 

sumberdaya kelautan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah meningkatnya pengetahuan 

masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya laut agar tetap lestari.        

f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan     

TujuanTujuanTujuanTujuan : Program adalah    terwujudnya peningkatan produksi 

budidaya perikanan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Program adalah meningkatnya pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya secara 

bertanggungjawab dan ramah lingkungan serta 

berorientasi pada pembangunan berbasis teknologi 

terapan. 

 

gggg....    Program Pengembangan Perikanan TangkapProgram Pengembangan Perikanan TangkapProgram Pengembangan Perikanan TangkapProgram Pengembangan Perikanan Tangkap    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Program adalah    terwujudnya peningkatan produksi 

penangkapan ikan.    

SasaranSasaranSasaranSasaran : Program adalah meningkatnya pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap yang 

mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan    

h.h.h.h.    Program Pengembangan Sistem Penyuluhan PerikananProgram Pengembangan Sistem Penyuluhan PerikananProgram Pengembangan Sistem Penyuluhan PerikananProgram Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah    meningkatkan pengetahuan dan 
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keterampilan tentang teknis budidaya perikanan.    

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah meningkatnya keterampilan 

pembudidayaan ikan serta produksi budidaya 

perikanan 

i.i.i.i.    Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 

PerikananPerikananPerikananPerikanan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah    terwujudnya peningkatan jaringan 

pemasaran hasil perikanan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Program adalah meningkatnya pemasaran hasil 

produksi perikanan yang mempunyai daya saing 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan 

    

j.j.j.j.    Program Program Program Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air 

TawarTawarTawarTawar    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Program adalah    terwujudnya kawasan perikanan 

yang ramah lingkungan. 

SasaranSasaranSasaranSasaran : Program adalah meningkatnya pengelolaan serta 

pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ramah 

lingkungan serta produksi perikanan 

k.k.k.k.    Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDKP Kelautan dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDKP Kelautan dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDKP Kelautan dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDKP Kelautan dan 

PerikananPerikananPerikananPerikanan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Program adalah    terwujudnya penguatan kelembagaan 

pelayanan dinas.    

SasaranSasaranSasaranSasaran : Program adalah meningkatnya penguatan 

kelembagaan pelayanan dinas. 

l.l.l.l.    Program Program Program Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan PulauPengembangan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan PulauPengembangan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan PulauPengembangan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau----

pulau kecilpulau kecilpulau kecilpulau kecil    

TujuanTujuanTujuanTujuan : Program adalah termanfaatkannya potensi kelautan 

yang dimilik    

SasaranSasaranSasaranSasaran : Program adalah meningkatnya kesejahteraan 
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masyarakat nelayan. 

m.m.m.m.    Program peningkatan perencanaan pembangunan Program peningkatan perencanaan pembangunan Program peningkatan perencanaan pembangunan Program peningkatan perencanaan pembangunan perikanan dan perikanan dan perikanan dan perikanan dan 

kelautankelautankelautankelautan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Terwujudnya perencanaan pembangunan bidang 

kelautan     

SasaranSasaranSasaranSasaran : Terarahnya pembangunan bidang kelautan. 

 

n.n.n.n.    Program Program Program Program Pengembangan Perbenihan PerikananPengembangan Perbenihan PerikananPengembangan Perbenihan PerikananPengembangan Perbenihan Perikanan    

TujuanTujuanTujuanTujuan    ::::    Tersedianya benih ikan yang berkualitas 

SasaranSasaranSasaranSasaran    ::::    Mudahnya nelayan memperoleh benih 

 

6. URUSAN PERDAGANGAN6. URUSAN PERDAGANGAN6. URUSAN PERDAGANGAN6. URUSAN PERDAGANGAN    

Dengan Kebijakan sebagai berikut : 

a.  Peningkatan pengawasan barang beredar 

b.  Peningkatan pengawasan, pembinaan usaha kelembagaan dan 

kemitraan 

c.  Optimalisasi perdagangan lintas batas 

d.  Peningkatan mutu produk komoditas lokal 

e.  Penyederhanaan prosedur, kerajinan serta pengembangan kegiatan 

jasa perdagangan. 

 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganProgram Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganProgram Perlindungan Konsumen dan Pengamanan PerdaganganProgram Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan    

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan ::::    Meningkatkan pengamanan perdagangan dan 

perlindungan terhadap konsumen dari akibat 

instandarisasi produk tertentu. 

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran ::::    Terciptanya pengamanan perdagangan dan 

meningkatnya keamanan konsumen dari peredaran 

produk tertentu. 

bbbb....    Program Peningkatan dan Pengembangan EksporProgram Peningkatan dan Pengembangan EksporProgram Peningkatan dan Pengembangan EksporProgram Peningkatan dan Pengembangan Ekspor    
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Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan peranan eksport dan daya saing 

produk industri maupun hasil pertanian untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan 

melakukan antara lain koordinasi, penyebaran 

informasi, sosialisai maupun standardisasi mutu 

produk lokal. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terciptanya pasar eksport komoditas lokal yang 

memiliki daya saing, yang mendorong peningkatan 

dan pengembangan eksport. 

cccc....    Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegeriProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan efisiensi perdagangan daerah dan 

menjamin kelancaran distribusi produk untuk 

memperlancar roda perekonomian masyarakat. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya produktivitas bidang perdagangan dan 

kelancaran distribusi barang dan jasa 

dddd....    Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsonganProgram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsonganProgram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan AsonganProgram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pembinaan dan penataan pedagang 

kaki lima dengan melakukan antara lain pembinaan, 

penyediaan sarana prasarana penunjang usaha 

pedagang kaki lima  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya penataan, produktivitas dan 

kelancaran usaha pedagang kakilima. 

eeee....    Program Pengembangan Sistem Pendukung UsahaProgram Pengembangan Sistem Pendukung UsahaProgram Pengembangan Sistem Pendukung UsahaProgram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha    Bagi UMKMBagi UMKMBagi UMKMBagi UMKM    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mengembangkan system pendukung usaha bagi 

UMKM  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Berkembangnya system pendukung usaha bagi 

UMKM 
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7. URUSAN PERINDUSTRIAN7. URUSAN PERINDUSTRIAN7. URUSAN PERINDUSTRIAN7. URUSAN PERINDUSTRIAN    

Dengan Kebijakan sebagai berikut : 

a.  Memperluas basis usaha dengan penyederhanaan prosedur dan 

penyelenggaraan usaha untuk meningkatkan peran IKM 

b.  Pengembangan wirausaha baru 

c.  Pengembangan IK, IKM melalui pemanfaatan bahan baku berbasis 

SDA lokal 

d.  Peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang berpotensi 

memiliki keuntungan kompetitif. 

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem ProduksiProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem ProduksiProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem ProduksiProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan kemapuan masyarakat dalam penerapan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi, dalam 

meningkatkan produksi industri  

Sasaran : Sasaran : Sasaran : Sasaran : Meningkatnya sumberdaya manusia dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi untuk peningkatan 

produksi industri 

b.b.b.b.    Program Pengembangan Industri Kecil dan MenengahProgram Pengembangan Industri Kecil dan MenengahProgram Pengembangan Industri Kecil dan MenengahProgram Pengembangan Industri Kecil dan Menengah    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan : Meningkatkan produksi industri kecil dan menengah yang 

menggunakan bahan baku lokal serta mendorong 

perluasan, persebaran industri kecil dan menengah 

serta menumbuhkembangkan usaha industri kecil dan 

menengah. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri kecil dan 

menengah, meningkatnya produksi, terciptanya 

lapangan kerja, teratasinya permasalahan modal, 

pemasaran, manajemen dan kualitas sumberdaya 

manusia. 

c.c.c.c.    Program Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :  Meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan 
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teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas, 

kuantitas, efisiensi, daya saing produk industri 

sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk 

industri. 

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :  Berkembangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Iptek), terciptanya alih 

teknologi yang dapat bermanfaat dalam 

menghasilkan produk unggulan yang bernilai tambah 

yang tinggi. 

d.d.d.d.    Program Penataan Struktur IndustriProgram Penataan Struktur IndustriProgram Penataan Struktur IndustriProgram Penataan Struktur Industri    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Menata struktur industri dalam rangka meningkatkan 

keterkaitan antara industri rumah tangga, industri 

kecil dan menengah dan menciptakan daya saing  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Terciptanya sinegitas dan saling mendukung antara 

industri rumah tangga, industri kecil dan menengah 

    

eeee....    Program Pengembangan SentraProgram Pengembangan SentraProgram Pengembangan SentraProgram Pengembangan Sentra----sentra Industri Potensialsentra Industri Potensialsentra Industri Potensialsentra Industri Potensial    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Meningkatkan pengembangan sentra – sentra industri 

potensial yang berbasis sumberdaya lokal.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kesempatan berusaha dan 

meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya lokal 

yang mendukung peningkatan ekonomi daerah. 

 

 

 

 

8. URUSAN TRANSMIGRASI8. URUSAN TRANSMIGRASI8. URUSAN TRANSMIGRASI8. URUSAN TRANSMIGRASI    

Dengan Kebijakan sebagai berikut: 

a. Peningkatan SDM 
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b. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

c. Pendataan dan Pengembangan. 

d. Penyiapan daerah baru bagi transmigrasi  

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program:Program:Program:Program:    

a.a.a.a. Program Pengembangan Wilayah TransmigrasiProgram Pengembangan Wilayah TransmigrasiProgram Pengembangan Wilayah TransmigrasiProgram Pengembangan Wilayah Transmigrasi    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :    Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk 

melalui pola transmigrasi.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :    Meningkatnya kualitas SDM Pemda dan masyarakat 

transmigrasi serta terbukanya lahan permukiman.  

b.b.b.b.    Program Transmigrasi LokalProgram Transmigrasi LokalProgram Transmigrasi LokalProgram Transmigrasi Lokal    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :  Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk 

melalui pola transmigrasi.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :  Terselenggaranya pelaksanaan transmigrasi dari 

wilayah luar wilayah Kabupaten Parigi Moutong, 

teridentifikasi dan terselenggaranya transmigrasi lokal 

dan terkendalinya mobilitas penduduk melalui 

transmigrasi lokal. 

c.c.c.c.    Program Transmigrasi RegionalProgram Transmigrasi RegionalProgram Transmigrasi RegionalProgram Transmigrasi Regional    

Tujuan :Tujuan :Tujuan :Tujuan :  Mewujudkan kesimbangan persebaran penduduk 

melalui pola transmigrasi regional dan meningkatkan 

SDM khususnya masyarakat transmigrasi.  

Sasaran :Sasaran :Sasaran :Sasaran :  Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap 

program transmigrasi dan Meningkatnya Pengetahuan 

dan Ketrampilan Masyarakat Trans.  

 

77777777........22222222        

    

RENCANA KERJARENCANA KERJARENCANA KERJARENCANA KERJA    
 

 

Rencana kerja selang kurun waktu 2008 – 2013 dan masa 
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transisi 2014 dirumuskan dalam indikasi kegiatan yang terdiri dari 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan/ anggaran, secara rinci 

tergambar pada matriks progam dan kegiatan lima tahunan RPJM 

Daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan RPJM 

ini (terlampir). 

 

77777777........22222222........11111111        
    

RENCANA KERJA KERANGKA REGULASIRENCANA KERJA KERANGKA REGULASIRENCANA KERJA KERANGKA REGULASIRENCANA KERJA KERANGKA REGULASI    
    

    

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

kurun waktu 2008-2013, sesuai dengan dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah ini dipayungi oleh berbagai regulasi 

baik berupa peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan 

secara nasional, pada lingkup Propinsi Sulawesi Tengah, dan pada 

lingkup Kabupaten Parigi Moutong.  

Peraturan perundang-undangan tersebut secara kumulatif 

ditujukan untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional 

dan pembangunan daerah.  

Payung utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong ini telah diatur melalui Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya bahwa setiap kebijakan 

yang dihasilkan oleh pemerintah daerah adalah tidak pernah lepas 

dari aspek peraturan hukum di setiap wilayah dan lingkup 

kewenangannya. 



H a l  |VII- 96 
 

 

Dalam rangka kelancaran proses dan mekanisme tata laksana 

pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong, maka kerangka 

regulasi yang harus dipersiapkan untuk menjadi dasar legalitas dan 

menjadi pedoman/rujukan adalah sebagai berikut : 

• Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 

2008-2013 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 

Tahun 2004) atau peraturan Bupati Peraturan Kepala Daerah 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004). 

• Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Parigi Moutong 

2008-2028. 

• Peraturan Daerah tentang MUSRENBANGDA RPJPD, RPJMD dan 

RKPD/RAPBD. 

• Peraturan Daerah tentang APBD yang dilaksanakan setiap 

tahunnya. 

• Lain-lain Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah/Bupati, dan 

Surat Keputusan Bupati yang terkait dengan kelancaran tugas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama 5 (lima) 

tahunan (2008-2013). 
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Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang Otonomi Daerah dan pelaksanaannya (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004), telah ditetapkan bahwa 

semua pendapatan daerah baik resmi, maupun tidak resmi termasuk 

hibah dan lain-lain sebagainya harus tercatat sebagai pemasukan di 

dalam Kas Daerah dan dimasukkan dalam perhitungan APBD 
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Kabupaten Parigi Moutong. 

Adapun berbagai dana yang menjadi sumber pendanaan 

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong adalah seperti 

berikut : 

1. Dana Desentralisasi yang meliputi : 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) 

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

2. Dana Desentralisasi yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Provinsi yang sebagiannya juga dialokasikan untuk 

pembangunan daerah kabupaten seperti jalan provinsi dan 

infrastruktur lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Provinsi dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah. 

3.  Dana Pembantuan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi sampai ke tingkat desa, dalam rangka 

kepentingan pembangunan pedesaan yang spesifik. 

4. Dana-dana lain dari Pemerintah Pusat seperti Dana Reboisasi, 

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan bantuan-bantuan lainnya yang 

dianggap sah. 

5.  Pendapatan/Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang terkait dengan 

retribusi dan pajak-pajak daerah yang dipungut langsung oleh 

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dari masyarakat dan 

dunia usaha di daerah. 

6.  Upaya memberdayakan dan meningkatkan urusan dan peran 

perusahaan daerah dalam wadah Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) yang dikelola secara profesional dan privatisasi, dengan 

penyertaan saham daerah yang diperoleh dari surplus APBD 

setiap tahunnya, sehingga keuntungan Perusahaan Daerah 

(PERUSDA) dan BUMD tersebut menjadi masukan bagi 
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tambahan dana dan dalam PAD dan berkontribusi terhadap 

pembiayaan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, sesuai dengan paradigma pembangunan pada 

era reformasi ini, maka setiap sumberdaya aparatur birokrasi harus 

mampu mengkombinasikan pola pikir dan pola tindak kinerja 

kewirausahaan (interpreneurship) dengan pola kerja pemerintah 

daerah, mengingat bahwa SKPD/OPD selain berurusan sebagai 

pelayanan kepada publik, juga berperan sebagai unit usaha yang 

dapat menghasilkan PAD bagi daerah. Hal ini mengingat bahwa 

ukuran pertumbuhan perekonomian daerah ditentukan oleh besaran 

PDRB dan berapa nilai PAD yang berkontribusi di dalam APBD yang 

dapat membiayai pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Dengan 

begitu, maka seluruh SKPD/Unit Kerja juga harus menjadi unit usaha 

daerah sehingga dapat memacu dan meningkatkan kinerjanya untuk 

meraih PAD secara optimal, yang menjadi salah satu tolok ukur 

kemandirian pembangunan daerah dalam ”M”M”M”Mewujudkan Kabupaten ewujudkan Kabupaten ewujudkan Kabupaten ewujudkan Kabupaten 

Parigi Moutong Parigi Moutong Parigi Moutong Parigi Moutong sebagai Kabupaten terdepan di Propinsi Sulawesi sebagai Kabupaten terdepan di Propinsi Sulawesi sebagai Kabupaten terdepan di Propinsi Sulawesi sebagai Kabupaten terdepan di Propinsi Sulawesi 

TengahTengahTengahTengah””””. 

 


