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BAB I 
P E N D A H U L U A N 

 
 

A. DASAR HUKUM 

Parepare terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan dan pembagian daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan dengan status Kota Praja bersamaan dengan empat 
daerah onder afdelling yaitu Kabupaten Tingkat II Barru, Kabupaten Tingkat II 
Sidrap, Kabupaten Tingkat II Pinrang dan Kabupaten Tingkat II Enrekang. 
Kemudian pada Tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan 
setelah keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 
Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini. 
Berdasarkan pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. 
ANDI MANNAUNGI pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 3 Tahun 1970 
kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Kotamadya Parepare pada Tanggal 
17 Februari  1960.   

Dalam membangun Kota Parepare, Pemerintah daerah selalu melibatkan 
partisipasi para pelaku pembangunan, salah satunya adalah melalui kegiatan 
musrenbang yang kemudian menjadi bahan kajian oleh anggota DPRD bersama 
dengan eksekutif dalam proses penetapan kebijakan sesuai amanat rakyat yang 
menjadi implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 25), bahwa 
salah satu tugas dan wewenang Kepala Daerah adalah memimpin 
penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 
bersama DPRD. Dengan adanya proses pembangunan demokrasi yang semakin 
berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Parepare, 
pihak eksekutif tidak sendirian dalam menyikapi dan menanggapi kritik, saran 
dan harapan terhadap pemecahan permasalahan maupun persoalan kota yang 
sangat komplek. Kesemuanya ini bermuara pada pijakan moral atas mandat 
peningkatan kesejahteraan warga kota supaya dapat terpenuhi. 

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga di dalam  pelaksanaannya 
Walikota Parepare selaku Kepala Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama 
dengan berbagai pihak, diantaranya adalah pelibatan pihak swasta dalam 
berbagai agenda pembangunan maupun forum diskusi yang menggagas rencana 
pembangunan ke depan. Di samping itu juga kerjasama dengan Pemerintah 
daerah lain serta Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat terus diupayakan 
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mengalami perkembangan serta mendorong kemajuan masyarakat dan 
Pemerintah Kota Parepare dalam melaksanakan pembangunan daerah.  

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan 
kesejahteraan masyarakat,  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  
Walikota disusun dan diperhadapkan kepada DPRD sebagai dokumen untuk 
penyempurnaan dan koreksi atas pelaksanaan pembangunan di daerah ini dalam 
rangka perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 
selanjutnya. 
 Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 
Tahun 2012 adalah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 yang 
menyatakan selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal 27 UU No. 32 tahun 2004, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
3 Tahun 2007, tentang kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.  

 Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam 
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare 
Tahun Anggaran 2012, meliputi:  
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomo 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844; 

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan 
Tugas Pembantuan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekosentrasi dan Tugas 
Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan 
Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;   

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Tahun 2009 Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran 
Daerah Tahun 2009 Nomor 5).  

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Tahun 2012 Nomor 1); 
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17. Peraturan Daerah  Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15). 

 
B. GAMBARAN UMUM DAERAH 

1. Kondisi Geografis Daerah 
a. Batas Administrasi 

 Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur lintas 
transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi 
Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai 
dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare 
ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk 
bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Pemaknaan pusat pelayanan 
antar wilayah diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare 
dalam visinya sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang 
Mandiri, religius dan berkomitmen Lingkungan. Dalam rencana 
strategis pembangunan daerah Kota Parepare secara garis besar 
dapat digambarkan sebagai sebuah kota dengan fungsi dan peran 
yang perlu didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan 
pembangunan dalam menunjang perwujudan dan pencapaian visi 
yang telah ditetapkan tersebut, Sehingga dengan demikian maka 
fasilitas pelayanan antar wilayah banyak dikembangkan di kota ini. 

Kota Parepare terletak pada posisi geografis 3º57’39” - 
4º04’49” Lintang Selatan dan 119º36’24” - 119º43’40” Bujur Timur, 
dan secara administrasi berbatasan dengan : 
1)  Timur   :  Kabupaten Sidrap 
2) Selatan :  Kabupaten Barru 
3) Barat :  Selat Makassar 
4) Utara :  Kabupaten Pinrang 
 Selanjutnya, wilayah administrasi Kota Parepare dibagi 
dalam 4 (Empat) kecamatan dan 22 Kelurahan, yang terdiri dari: 
1) Kecamatan Bacukiki Barat, meliputi 6 (Enam) Kelurahan, yakni: 

a) Kelurahan Bumi Harapan 
b) Kelurahan Cappa Galung 
c) Kelurahan Kampung Baru 
d) Kelurahan Sumpang MinangaE 
e) Kelurahan Tiro Sompe; dan 
f) Kelurahan LumpuE 
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2) Kecamatan Bacukiki, meliputi 4 (Empat) Kelurahan, yakni: 
a) Kelurahan LemoE 
b) Kelurahan LompoE 
c) Kelurahan Watang Bacukiki; dan 
d) Kelurahan Galung Maloang 

3) Kecamatan Ujung, meliputi 5 (Lima) Kelurahan, yakni : 
a) Kelurahan Mallusetasi 
b) Kelurahan Labukkang 
c) Kelurahan Lapadde 
d) Kelurahan Ujung Bulu; dan 
e) Kelurahan Ujung Sabbang 

4) Kecamatan Soreang, meliputi 7 (Tujuh) Kelurahan, yakni : 
a) Kelurahan Bukit Harapan 
b) Kelurahan Bukit Indah 
c) Kelurahan Kampung Pisang 
d) Kelurahan Lakessi 
e) Kelurahan Ujung Baru 
f) Kelurahan Ujung Lare; dan 
g) Kelurahan Watang Soreang 

 
b. Luas Wilayah 

 Memperhatikan kondisi geografis Kota Parepare, secara 
administrasi terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 22 (Dua Puluh 
Dua) kelurahan, dengan luas wilayah Kota Parepare sebesar 99,33 
Km².   

 
c. Kondisi Topografi 

Kondisi topografi Kota Parepare, secara umum terbagi dalam 
2 (dua) morfologi, yakni i) dataran dan ii) perbukitan. Bentuk lahan 
dataran terletak di wilayah pesisir pantai, dan secara umum 
merupakan daerah yang cukup padat, pusat aktifitas kota, disebut 
sebagai Kota Bawah. Sementara itu, besaran luasan untuk wilayah ini 
sekitar 30 persen dari luas wilayah. 

Bentuk lahan perbukitan merupakan wilayah yang dominan 
di Kota Parepare, memanjang dari arah utara selatan dan timur barat. 
Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan yang sifatnya 
terbatas, karena ada sebagian kondisi topografi yang mempunyai 
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tingkat kelerengan yang curam. Luasan daerah perbukitan ini sekitar 
70 persen dari luas wilayah Kota Parepare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1: Peta Administrasi Kota Parepare 
 

2. Gambaran Umum Demografis 
Berdasarkan data hasil perekaman E-KTP dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Parepare 
tahun 2012 sebanyak 181.734 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 
91.004 jiwa dan perempuan sebesar 90.730 jiwa, yang tersebar di 4 
kecamatan dan 22 kelurahan.  

 
Tabel 1.  Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Parepare      
              Periode Tahun 2008 – 2012 
 

NO. TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 2008 57.931 59.132 117.063 
2 2009 57.032 61.810 118.842 
3 2010 63.481 65.781 129.262 
4 2011 63.055 67.527 130.582 
5 2012* 91.004 90.730 181.734 
Sumber data : BPS Kota Parepare,2012            
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*Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Parepare                      

Dari 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare, Kecamatan Soreang 
mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 63.721 jiwa.  Disusul 
kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 51.818 jiwa, 
Kecamatan Ujung sebanyak 47.425 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki 
sebanyak 18.770 jiwa.   

Pertumbuhan penduduk yang positif pada akhirnya akan 
memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu 
sendiri. Indikator ini dapat ditunjukkan dari angka kepadatan penduduk 
Kota Parepare yang terus meningkat yaitu dari 1.314 jiwa/km² pada 
Tahun 2011 menjadi 1.829 jiwa/km2 pada tahun 2012. Kecamatan dengan 
tingkat kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Soreang, yaitu 
6.220 jiwa/km², dan yang terendah adalah Kecamatan Bacukiki, yakni 
sebesar 281 jiwa/km2.  

 
Tabel 2.   Luas Daerah dan Penduduk dirinci Tiap Kecamatan di Kota 

Parepare Tahun 2012 
 

NO. 
 

KECAMATAN  
 

LUAS 
DAERAH 

(KM²) 
LAKI-
LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

TINGKAT 
KEPADATAN 

JIWA/KM² 
1. BACUKIKI 66,70 9.500 9.270 18.770 281 
2. BACUKIKI BARAT 13,00 23.641 23.784 47.425 3.648 
3. UJUNG 11,30 32.064 31.657 63.721 5.639 
4. SOREANG 8.33 25.799 26.019 51.818 6.220 

KOTA PAREPARE 99,33 91.004 90.730 181.734 1.829 
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,2012                                 

 
a.  Komposisi Penduduk 

Jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun ditambah 
65+ tahun) adalah 60.964 orang, penduduk usia 15-64 tahun 
berjumlah 120.770 orang yang disebut dengan usia produktif.   Sebagai 
perbandingan data diuraikan dalam tabel komposisi penduduk 
menurut kelompok umur, sebagai berikut : 
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Tabel 3.   Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 
di Kota Parepare Tahun 2012 

 
KELOMPOK  

UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

0 - 4  7.218 6.618 13.836 
5 – 9 8.726 8.054 16.780 

10 – 14 9.002 8.704 17.706 
15 – 19 8.644 8.246 16.890 
20 – 24 9.330 9.166 18.496 
25 – 29 9.088 8.689 17.777 
30 – 34 8.779 8.262 17.041 
35 – 39 7.544 7.177 14.721 
40 – 44 6.670 6.279 12.949 
45 – 49 4.861 5.077 9.938 
50 – 59 3.926 4.003 7.929 
60 – 64 2.377 2.652 5.029 
65 – 69 1.498 1.898 3.396 
70 -  74 1.354 1.976 3.330 

        >75 2.402 3.514 5.916 
JUMLAH 91.419 90.315 181.734 

             Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,2012                                 
 
b.  Jenis Pekerjaan 

Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke 
atas) yang ada di Kota Parepare berjumlah 89.044 orang yang terdiri 
dari 55.230 orang Angkatan Kerja dan 33.814 orang Bukan Angkatan 
Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk 
yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang 
termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, 
mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.  Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan jika dibandingkan 
tahun sebelumnya, pada tahun 2010 tercatat sebesar 11,85 persen 
pada tahun ini turun menjadi 7,97 persen.  

Dilihat dari status pekerjaan utamanya, 46,49 persen 
penduduk Kota Parepare merupakan buruh/karyawan (termasuk di 
dalamnya pegawai pemerintahan) dan yang paling sedikit yaitu pekerja 
bebas di sektor pertanian (0,13 persen). 
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Tabel 4.  Jumlah dan Persentase Penduduk yang Berumur 15 Tahun keatas 
yang Dalam Seminggu Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di 
Kota Parepare Tahun 2011 

 
NO. STATUS PEKERJAAN UTAMA JUMLAH PERSENTASE 
1. Berusaha sendiri  8.598 16,92 

2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap / tdk 
dibayar 7.950 15,64 

3. Berusaha dengan dibantu buruh tetap 2.494 4,91 
4. Buruh / Karyawan / pegawai 23.629 46,49 
5. Pekerja bebas di sektor pertanian 66 0,13 
6. Pekerja bebas non-pertanian 3.373 6,64 
7. Pekerja Keluarga / tdk dibayar 4.721 9,29 

JUMLAH 51.587 100,00 
Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka,2012           

 
Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kota 

Parepare bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang 
berjumlah sekitar 37,33 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. 
Sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor 
jasa perorangan dan kemasyarakatan yaitu sebesar 31,45 persen. 

 
Tabel 5.  Jumlah dan Persentase Penduduk yang Berumur 15 Tahun keatas 

yang Dalam Seminggu Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama  di 
Kota Parepare Tahun 2011 

 
NO LAPANGAN USAHA JUMLAH PERSENTASE 
1. PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN 2.200 4,33 
2. INDUSTRI PENGOLAHAN 2.138 4,21 
3. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 18.972 37,33 

4. JASA PERORANGAN DAN 
KEMASYARAKATAN 15.984 31,45 

5 LAINNYA 11.535 22,69 
JUMLAH 50.829 100 

Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka,2012           
 

c. Pendidikan 
Peranan manusia sangat penting dalam proses pembangunan, 

untuk menjawab tantangan tersebut maka peningkatan sumber daya 
manusia wajib dilakukan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan 
bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                  BAB  I  -  9 
 



pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, 
karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan 
keterampilan manusia.  

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 
tahun 2011, angka melek huruf (tidak buta aksara) di Kota Parepare 
sebesar 97,16 persen, masih sama dengan tahun sebelumnya. Secara 
umum penduduk Kota Parepare mempunyai kemampuan baca tulis 
yang lebih baik dibandingkan penduduk kabupaten lainnya di Sulawesi 
Selatan. 

Selain angka melek huruf indikator lain untuk melihat tingkat 
pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah 
penduduk Kota Parepare yang berumur 15 tahun keatas pada tahun 
2010 sekitar 9,63 tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 
menjadi 9,76 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
penduduk Kota Parepare rata-rata menyelesaikan pendidikan hingga 
tingkat SD dan SLTP. 

Dilihat dari angka Partisipasi Kasar (APK), pada tahun 2011 APK 
untuk jenjang pendidikan tingkat SD sebesar 109,88 persen turun 
menjadi 107,42 persen pada tahun 2012. Untuk jenjang pendidikan 
tingkat SMP, APK pada tahun 2011 mencapai 114,93 turun menjadi 
103,49 persen, sedangkan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA pada 
tahun 2011 mencapai 140,58 persen turun menjadi 112,49 persen 
pada tahun 2012. APK merupakan perbandingan antara jumlah anak 
yang bersekolah dengan jumlah anak yang berusia sekolah sesuai 
jenjang pendidikan. Persentase APK yang melebihi 100 persen berarti 
ada anak bersekolah di luar usia sekolah dan  berasal dari luar daerah 
Kota Parepare. 

Capaian lain dibidang pendidikan dapat dilihat dari angka 
kelulusan dalam pelaksanaan ujian nasional. Pada tahun pelajaran 
2010/2011 angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/Sederajat 
sebesar 96,17 persen naik menjadi 100 persen pada tahun pelajaran 
2011/2012, untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat pada tahun 
pelajaran 2010/2011 dari 94,36 persen naik menjadi 99,68 persen 
pada tahun pelajaran 2011/2012 dan untuk jenjang pendidikan 
SMU/Sederajat dari 89,69 persen pada tahun pelajaran 2010/2011 
naik menjadi 96,70 persen pada tahun pelajaran 2011/2012.  
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Tabel 6.  Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan, Kota Parepare Tahun 
Pelajaran 2010/2011 dan Tahun 2011/2012. 

 
JENJANG 

PENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 

2010/2011 
TAHUN PELAJARAN 

2011/2012 
SD/MI 96,17 % 100 % 

SMP/MTS 94,36 % 99,68 % 
SMA/MA/SMK 89,69 % 96,70 % 

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Parepare,2012 
 
Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan 

fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Kota Parepare 
untuk tahun ajaran 2011/2012 seorang guru rata-rata mengajar 12 
murid SD. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka beban seorang guru 
makin sedikit, dimana untuk jenjang pendidikan SLTP rata-rata seorang 
guru mengajar 10 murid dan di jenjang SLTA beban seorang guru 
hanya mengajar 8 murid. 

Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah 
dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan 
membandingkan jumlah murid terhadap sekolah. Salah satu 
kegunaannya adalah untuk melihat apakah sudah waktunya 
pemerintah atau swasta membangun sekolah baru pada suatu tempat. 
Rasio murid sekolah SD sekitar 195 murid per sekolah, SLTP 323 murid 
per sekolah dan SMA 360 murid per sekolah. 

 
Tabel 7.  Rasio Murid Terhadap Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di 

Kota Parepare Tahun Pelajaran 2010/2011 dan Tahun Pelajaran  
2011/2012. 

 
TINGKAT 

PENDIDIKAN  
TAHUN PELAJARAN 

2010/2011 
TAHUN PELAJARAN 

2011/2012 
SD/MI 1:185 1:195 
SMP/MTS 1:251 1:323 
SMA/MA/SMK 1:270 1:360 

Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2012 
 

3. Kondisi Ekonomi 
a. Potensi Unggulan Daerah 

 Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2011 mengalami 
perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 
2010. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Parepare 
menembus angka 8,41 persen namun di tahun 2011 hanya mampu 
berada pada angka 7,79 persen. Meskipun mengalami penurunan dari 
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tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare masih 
berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 
7,65 persen. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Kota Parepare 
selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan Sulawesi Selatan kecuali 
pada tahun 2008. 

Jika ditelaah lebih lanjut, sektor 8 (sektor bank dan lembaga 
keuangan) mempunyai kecenderungan berfluktuasi dibandingkan 
sektor lainnya.  Sektor ini sangat sensitif terhadap gangguan ekonomi 
baik secara global maupun nasional.  Namun demikian, sektor ini 
mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor 
lainnya.  Sektor lain yang mampu tumbuh di atas rata-rata 
pertumbuhan total PDRB yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih, serta 
sektor jasa-jasa.   

Tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi selama lima tahun 
terakhir. Andil sektor-sektor sekunder dan tersier masih mendominasi 
dalam pembentukan angka PDRB, masing-masing sebesar 54,90  
persen dan 35,93 persen. Dan julukan sebagai “Kota Niaga” 
nampaknya masih dipertahankan oleh Kota Parepare.  Hal ini 
dibuktikan dengan tiga nilai share tertinggi PDRB pada sektor 
perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa; dan sektor 
pengangkutan dan komunikasi, dimana ketiga sektor ini berkaitan 
erat dalam memperlancar kegiatan ekonomi.   

Peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB tahun 
2011 dari share terbesar hingga terkecil terhadap PDRB tahun 2011 
dapat disajikan sebagai berikut:  pertama--sektor perdagangan, hotel, 
dan restoran; kedua--sektor jasa-jasa; ketiga--sektor pengangkutan 
dan komunikasi; keempat--sektor keuangan, persewaan, dan jasa 
perusahaan; kelima--sektor bangunan; keenam--sektor pertanian; 
ketujuh--sektor industri pengolahan; kedelapan--sektor listrik, gas 
dan air bersih; dan terakhir--sektor pertambangan.  Share masing-
masing sektor tersebut pada tahun 2011 relatif sama dengan tahun 
sebelumnya. 
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Gambar 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 

 
 
 

b.   Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Analisis Masing-masing Sektor 
Ekonomi 

 
1) Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan 
pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Perkembangan ekonomi merupakan persentase 
perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 
tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan 
ekonomi merupakan persentase perubahan PDRB atas dasar 
harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun 
sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan 
kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi 
karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan 
jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan 
ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu 
daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi 
oleh perubahan ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan 
harga.  Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun 
angka pertumbuhan keduanya sama-sama menunjukkan kondisi 
perubahan.  
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Tabel 8.  PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 serta 
Persentase Perkembangan dan Pertumbuhan Tahun 2007-2011 

 
 

Tahun 

PDRB atas 
dasar harga 

berlaku 
(Juta Rupiah) 

Perkembangan 
Ekonomi (%) 

PDRB atas 
dasar 
harga 

konstan 
(Juta 

Rupiah) 

Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
2007 1.063.435,37 19,29  609.224,94  6,98  
2008 1.298.778,61 22,13  655.255,15  7,56  
2009*) 1.519.156,10 16,97  707.234,86  7,93  
2010**) 1.796.670,56 18,22 767.162,91  8,41 
2011**) 2.073.555,94 15,46 826.486,23  7,79 
 Rata-
Rata XXX 18,41 XXX 7,73 

Sumber data: Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2012         *) Angka Sementara 
            **) Angka sangat sementara  
 
 
 

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan 
PDRB menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam 
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 
berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan 
pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.   

 
 

2)  Pertumbuhan Riil Setiap Sektor 
Dalam sistem perekonomian, baik nasional maupun 

regional yang mengacu pada System of National Accounts (SNA), 
ada 9 (sembilan) kelompok sektor lapangan usaha, yang masing-
masing mempunyai beberapa subsektor.  
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  Tabel 9.  Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000  Menurut     
Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2007 – 2011 

 
 

LAPANGAN USAHA 
 

2007 2008 2009 2010*) 2011**) Rata-
Rata 

1.Pertanian 4,58  6,20  7,60  -0,56 3,24 4,21 
2.Pertambangan / 
penggalian 3,42  9,86  4,41  5,62  7,72 6,21 

3.Industri pengolahan 2,96  4,76  4,50  2,64  5,53 4,08 
4.Listrik, Gas & Air 
Bersih 5,30  13,98  6,76  9,23  5,92 8,24 

5.Bangunan 8,27  6,53  6,16  9,58  9,80 8,07 
6.Perdagangan, hotel & 
Restoran 7,23  8,68  5,84  6,45  8,55 7,35 

7.Angkutan  & 
Komunikasi 5,64  6,74  6,13  6,41  6,45 6,28 

8.Bank dan lemb. 
Keuangan 13,69  8,38  18,05  24,85  24,85 17,96 

9.Jasa-jasa 4,67  7,12  8,24  4,82  4,82 5,93 
TOTAL PDRB 6.98  7.56  7.93  8.41  7.79 7.73 

Sumber data: Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2012            *) Angka sementara 
                 **) Angka sangat sementara 
 

Pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing sektor lapangan 
usaha adalah sebagai berikut : 

 
a)  Sektor Pertanian 

Sektor pertanian pada tahun 2011 mengalami 
pertumbuhan sebesar 3,24 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya yang mengalami perlambatan hingga -0,56 
persen.  Hal ini lebih disebabkan oleh meningkatnya semua 
subsektor yang ada pada sektor pertanian. Subsektor 
peternakan dan hasil-hasilnya adalah subsektor yang paling 
banyak mengalami peningkatan (dari 6,54 persen menjadi 
13,04 persen) disusul oleh subsektor perikanan yang juga 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan (dari -3,09 
persen menjadi 1,78 persen). Subsektor peternakan dan hasil-
hasilnya dapat tumbuh sampai dengan 13,04 persen 
dikarenakan meningkatnya populasi ayam ras maupun ayam 
kampung ditambah lagi dengan pemasukan ayam ras sekitar 
seribu ekor sehingga stok ayam ras di Kota Parepare naik 
sekitar 30 persen. Produksi ikan juga meningkat pada tahun 
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2011 ini. Curah hujan yang  rendah menyebabkan intensitas 
nelayan melaut bertambah sehingga hasil tanggkapan ikan 
pun meningkat. 

 
b)  Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Pada tahun 2011 sektor ini mengalami pertumbuhan 
sebesar 7,72 persen. Pertumbuhan ini mengalami 
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 
mampu tumbuh sebesar 5,62 persen. Hal ini dipengaruhi oleh 
meningkatnya produksi barang galian tipe C sebagai efek dari 
perbaikan tatanan penggalian berupa penertiban lokasi 
penggalian dan prosedur penggalian yang ramah lingkungan.  
Namun demikian, sektor ini masih mempunyai share terkecil 
dalam pembentukan PDRB Kota Parepare yaitu sekitar 0,30 
persen.   

 
c)  Sektor Industri Pengolahan 

Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,53 persen 
di tahun 2011; lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 
(2,63 persen). Pembentuk PDRB Kota Parepare untuk sektor 
industri pengolahan hanya berasal dari subsektor industri 
non-migas.  Oleh karena itu, share yang diberikan pun tidak 
terlalu besar yaitu berkisar 2,21 persen terhadap PDRB Kota 
Parepare. 

 
d)  Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 

PDRB sektor listrik, gas dan air bersih Kota Parepare 
mangalami perlambatan pada tahun 2011 yaitu hanya mampu 
tumbuh sebesar 5,92 persen, padahal ditahun sebelumnya 
sektor ini dapat tumbuh mencapai 9,23 persen. PDRB sektor 
ini dibentuk oleh subsektor listrik dan subsektor air bersih. 
Kebutuhan masyarakat baik rumahtangga, pemerintah, 
maupun swasta akan pasokan listrik dan air bersih semakin 
meningkat setiap tahunnya, hal ini tidak diimbangi dengan 
pasokan listrik dan air bersih yang semakin menurun 
pertumbuhannya di tahun 2011 ini, sehingga diperlu 
digalakkan adanya program hemat listrik. Pada tahun 2010 
jumlah listrik yang diproduksi oleh PLN sebesar 67.178.796 
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kwh, pada tahun 2011 meningkat menjadi 69.979.356 kwh. 
Demikian juga dengan air bersih yang mampu disalurkan oleh 
PDAM juga mengalami peningkatan dari 3.549.775 meter 
kubik menjadi 3.763.950 meter kubik. Kontribusi sektor ini 
relatif stabil yaitu pada kisaran 1,3 persen. Masih sangat kecil 
dibandingkan dengan  kontribusi sektor yang lain. 

 
e)  Sektor Bangunan / Konstruksi 

Pertumbuhan sektor bangunan / konstruksi di tahun 
2011 ini sebesar 9,80 persen, sedikit mengalami peningkatan 
jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010 yaitu 
sebesar 9,58 persen. Kontribusi/sharing sektor ini terhadap 
PDRB Kota Parepare sebesar 8,42 persen.   

 
f) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Tahun 2011 sektor ini tumbuh pesat mencapai angka 
8,55 persen, lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan 
tahun 2010 yang hanya 6,45 persen. Subsektor perdagangan 
besar dan eceran tumbuh paling cepat dibandingkan 
subsektor hotel dan restoran yaitu sebesar 8,69 persen. Hal 
tersebut bisa dilihat dengan bermunculannya minimarket 
seperti alfamart dan indomaret di Kota Parepare. 
Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 
dukung juga oleh pertumbuhan subsektor hotel sebesar 7,08 
persen dan subsektor restoran sebesar 8,10 persen. Letak 
Parepare yang strategis didukung oleh sarana dan prasarana 
yang lengkap, serta terus bertambahnya jumlah hotel dan 
tempat-tempat penyedia makanan sangat mendorong 
majunya sektor ini. Selama sepuluh tahun terakhir struktur 
ekonomi Kota Parepare didominasi oleh sektor ini dengan 
share pada kisaran 25,39 persen dari total PDRB Kota 
Parepare. 

 
g)  Sektor Angkutan dan Komunikasi 

Seperti halnya sektor 6, sektor ini juga memperlihatkan 
pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 6,45 persen, lebih 
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (6,41 persen).  
Meskipun selama enam tahun terakhir kontribusinya makin 
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menurun, namun sektor ini tetap  mampu memberikan 
kontribusi lebih dari 20 persen terhadap PDRB Kota Parepare.  
Lunaknya syarat kepemilikan kendaraan bermotor dan 
berbagai kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor 
menjadikan makin meningkatnya permintaan konsumen 
terhadap sarana kendaraan bermotor sehingga jumlah 
kendaraan bermotor semakin bertambah. Sedangkan untuk 
subsektor komunikasi pada tahun 2011 tumbuh hingga 13,56 
persen. Hal tersebut dibarengi dengan meningkatnya 
penggunaan komunikasi seluler serta menjamurnya usaha 
warnet dan layanan hotspot di setiap sudut Kota Parepare. 
Berbagai promo yang ditawarkan oleh operator seluler dan 
semakin mudahnya memperoleh alat komunikasi juga ikut 
andil dalam sektor ini. Kedua hal tersebut merupakan 
indikator tumbuhnya sektor angkutan dan komunikasi. 
Subsektor komunikasi selama lima tahun terakhir selalu 
tumbuh di atas 10 persen. 

 
h)  Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

Pertumbuhan sektor ini agak melambat jika 
dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun melambat, 
namun pertumbuhan sektor ini masih cukup tinggi disetiap 
tahunnya, yaitu diatas 10 persen. Tercatat pada tahun 2011 
pertumbuhan sektor ini mencapai 12,52 persen. Hal ini dapat 
terlihat dari semakin menjamurnya lembaga Non-Bank yang 
menawarkan berbagai macam pinjaman dan jasa sewa 
bangunan untuk tempat tinggal maupun usaha. Masing-
masing subsektor menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor 
ini memberikan kontribusi sebesar 14,94 persen dari total 
PDRB Kota Parepare. 

 
i)  Sektor Jasa-jasa 

Pada tahun 2011, sektor ini mengalami sedikit 
perlambatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jika tahun 
lalu sektor ini mampu tumbuh sebesar 4,82 persen, tahun ini 
hanya mampu tumbuh sebesar 4,32 persen saja. Walaupun 
mengalami sedikit perlambatan, namun sektor ini masih 
menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kota Parepare, 
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share yang diberikan yaitu sebesar 20,99 persen.  Untuk 
sektor jasa-jasa, sub sektor pemerintahan umum masih sangat 
mendominasi. Artinya meningkatnya sektor jasa-jasa ini lebih 
disebabkan oleh peran pemerintah bukan peran masyarakat 
secara umum. Oleh karena itu, subsektor  swasta baik sosial 
kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi perorangan dan 
rumahtangga yang sebenarnya cukup potensial perlu semakin 
digenjot sehingga kontribusinya yang masih 1,78 persen bagi 
perekonomian Kota Parepare bisa semakin ditingkatkan. 
Dapat dikatakan peranan subsektor jasa swasta (yang terdiri 
dari jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, 
dan jasa perorangan dan rumah tangga) masih sangat kecil.  
Penyebabnya karena masih minimnya skil/keahlian penyedia 
jasa dalam menaklukkan pasar, seperti masih kurangnya 
promosi dan juga strategi bersaing. Padahal Kota Parepare 
berpotensi untuk meningkatkan pendapatannya di subsektor 
ini. Hanya saja diperlukan pengelolaan yang baik sehingga 
dapat memberikan impact yang maksimal.   

 
 

3)  Struktur Ekonomi Kota Parepare 
Memperhatikan tabel 11, menunjukan bahwa sektor ekonomi 

yang paling tinggi kontribusinya dalam PDRB Kota Parepare 
adalah: i) sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 
25,39%; ii) sektor angkutan dan komunikasi 19,78%; iii) sektor 
jasa-jasa 20,99%; iv) sektor bank dan lembaga keuangan sebesar 
14,94%; v) sektor bangunan sebesar 8,42%; dan vi) sektor 
pertanian sebesar 6,66%. 
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Tabel 10.  Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Atas    
Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007 – 2011 (%) 

LAPANGAN USAHA 2007 2008 2009*) 2010**)  2011**)  
1. Pertanian 7,50  7,18  7,06  6,69  6,66  
2. Pertambangan/ penggalian 0,32  0,34  0,31  0,29  0,30  
3. Industri pengolahan 2,88  2,63  2,45  2,27  2,21  
4.  Listrik, Gas & Air Bersih 1,41  1,40  1,36  1,34  1,31  
5.  Bangunan 9,15  8,78  8,45  8,18  8,42  
6.  Perdag, hotel & Restoran 28,05  27,86  26,73  25,08  25,39  
7.  Angkutan & Komunikasi 23,52  22,51  21,23  20,37  19,78  
8.  Bank dan Lemb. 

Keuangan 12,56  12,34  13,23  14,85  14,94  
9.  Jasa-jasa 14,61  16,95  19,17  20,98  20,99  
TOTAL PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sumber data: Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2012                                                *) Angka Sementara 

                               **) angka sangat sementara 
 

Sektor yang memiliki tren positif dalam hal kontribusinya terhadap 
PDRB Kota Parepare adalah sektor Bank dan lembaga keuangan. 
Sementara sektor-sektor lainnya berfluktuasi bergantung pada 
kondisi perekonomian, tingkat produktifitas masyarakat, dan 
kondisi makro ekonomi daerah, regional, nasional maupun 
internasional. 
 

4) PDRB Per Kapita 
PDRB perkapita Kota Parepare setiap tahunnya menunjukkan 
peningkatan.  Selama tahun 2007-2011, PDRB perkapita Kota 
Parepare meningkat dari Rp9.143.190,72 menjadi 
Rp15.881.650,54 dengan rata-rata PDRB perkapita selama lima 
tahun tersebut sebesar Rp12.559.302.  Namun angka tersebut 
masih relatif lebih rendah dibandingkan PDRB perkapita Provinsi 
Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp8.907.258,12 pada tahun 2007 
dan Rp16.929.030,03 pada tahun 2011 dengan rata-rata sebesar 
Rp12.779.617,39.     
 

Tabel 11.  Angka Perkapita Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 
2007 – 2011  
TAHUN NILAI (RP) 

2007 9.143.190,72 
2008 11.094.697,81 
2009* 12.782.990,02 

 2010** 13.893.980,91 
 2011** 15.881.650,54 

Sumber : Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2012      *) Angka sementara 
                **) Angka sangat sementara  
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Dalam hal urutan besarnya angka PDRB Perkapita atas dasar harga 
berlaku Tahun 2011, Kota Parepare menempati peringkat keenam 
tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, namun jika 
dibandingkan dengan kab/kota lain se-Ajatappareng (Parepare, 
Barru, Pinrang, Enrekang dan Sidrap) PDRB Kota Parepare pada 
tahun 2011 menduduki peringkat ke-2, yaitu satu peringkat di 
bawah Kabupaten Pinrang. Angka PDRB Perkapita masing-masing 
kabupaten se-Ajatappareng selengkapnya dapat dilihat pada tabel 
13 berikut :  

 
 
Tabel 12.  Rangking PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Se-Ajatappareng Tahun 

2011 
 

 
Kab/Kota 
   

PDRB Perkapita Penduduk* 
(Rupiah) 

Peringkat se-
Ajatappareng 

Peringkat se-
Provinsi 
Sulawesi 
Selatan 

Pinrang 17.529.224,15 1 4 
Parepare 15.881.650,54 2 6 

Sidrap 15.350.303,12 3 7 
Enrekang 11.925.763,74 4 15 

Barru 11.358,619,75 5 16 
Sumber : Buku PDRB Kota Parepare Tahun 2012   
     
 

Untuk melihat keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia di 
suatu Negara atau wilayah, dapat diukur dengan menggunakan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). 
Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) telah melaksanakan kerjasama pengkajian dengan 
Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kinerja pembangunan selama 
ini dalam kurun waktu tertentu menggunakan Parameter IPM atau HDI, 
dengan menggunakan 3 (Tiga) indikator yaitu: i) Indeks Kesehatan, dengan 
pilihan angka harapan hidup, ii) Indeks Pendidikan, dengan pilihan angka 
melek huruf dan rata-rata lama sekolah, iii) Indeks Paritas Daya Beli. Hasil 
kajiannya telah dipublikasikan melalui penerbitan buku Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2012, dengan hasil-
hasil sebagai berikut :  
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1. Indeks Kesehatan 
Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (eo) 
diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang 
kesehatan. Pada tahun 2011 angka harapan hidup Kota Parepare 
tercatat sekitar 74,49 tahun, meningkat dibanding  tahun 2010 yang 
besarnya sekitar 74,27 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi 
kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 
2010-2011. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Sulawesi 
Selatan tahun 2010 dan 2011, tampak bahwa Angka Harapan Hidup 
Kota Parepare masih lebih tinggi. Pada tahun 2010 Angka Harapan 
Hidup Sulawesi Selatan adalah sekitar 70,00 tahun sedangkan tahun 
2011 sekitar 70,20 tahun. 

 
2. Indeks Pendidikan 

Indeks pendidikan terdiri dari  dua  unsur  yaitu  angka  melek  huruf  
dan  rata-rata  lama  sekolah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. 
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen angka melek 
huruf pada tahun 2011 mengalami sedikit peningkatan dari 97,16 
persen menjadi 97,17 persen. Sementara itu, indikator penting lainnya 
yang tidak kalah penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 
pendidikan di suatu daerah adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini 
dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan 
yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota 
Parepare yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2011 ini meningkat 
menjadi 9,76 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 
tahun 2010 sebesar 9,63 tahun. Dengan melihat angka tersebut dapat 
dikatakan bahwa pada tahun 2010 penduduk Kota Parepare rata-rata 
menyalesaikan pendidikan hingga tingkat SD dan SMP, demikian juga 
pada tahun 2011. Jika dibandingkan dengan 23 kabupaten/kota lainnya 
maka angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Parepare berada di 
atas rata-rata angka Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 7,92 tahun. 
Fenomena ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat Kota 
Parepare dibidang pendidikan sudah semakin baik. 
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3. Indeks Paritas Daya Beli 
Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai 
komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam 
laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil 
perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum 
dapat mengestimasi sampai dengan level kabupaten/kota. Namun 
dengan asumsi bahwa PDRB Kota Parepare dapat dinikmati oleh 
sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat 
pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli penduduk 
Kota Parepare pada tahun 2011 sekitar 644,04 ribu rupiah, sedangkan 
pada tahun 2010 sekitar 641,55 ribu rupiah. Sementara itu, rata-rata 
daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sekitar 640,30 
ribu rupiah, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar 636,60 ribu rupiah.  
 

IPM  merupakan suatu jawaban untuk menilai  tingkat kinerja 
pembangunan manusia secara keseluruhan, dari tingkat  pencapaian 
pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat 
memberikan gambaran tentang posisi kinerja pembangunan (output 
pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM 
suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan 
yang dicapai wilayah tersebut. 

 
Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada tahun 

2010 sekitar 77,78 mengalami peningkatan menjadi 78,19 pada tahun 
2011. Posisi IPM Kota Parepare pada tahun 2011 berada pada 
peringkat ke 2 (dua) dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, 
sedangkan posisi pertama adalah Kota Makassar (79,11) dan posisi 
terakhir Kabupaten Jeneponto (65,27).  Pada tahun 2011 posisi IPM 
Kota Parepare sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 
sebelumnya, dan masih lebih tinggi dari rata-rata IPM kabupaten/kota 
di Provinsi Sulawesi Selatan (72,14). Hal ini diduga karena adanya 
kesadaran masyarakat Parepare akan pentingnya  kesehatan yang 
tercermin pada meningkatnya angka harapan hidup, kesadaran akan 
pentingnya pendidikan yang tercermin pada meningkatnya angka 
melek huruf, dan daya beli masyarakat yang semakin tinggi.  
Sedangkan secara nasional, IPM Kota Parepare menduduki peringkat 
kesembilan belas. Berdasarkan kriteria United Nations Development 
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Program (UNDP), nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sedang, nilai 
IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan menengah dan 
nilai di atas 79 (>79) digolongkan tinggi. Sesuai dengan kriteria 
tersebut, IPM Kota Parepare tergolong IPM menengah, baik pada 
tahun 2010 maupun tahun 2011.  

 
Tabel 13.     Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Ajattapareng Tahun 2010 dan 

2011 
  

KABUPATEN/KOTA 
2010 2011* 

IPM 
Peringkat 
se-Prov. 
Sul-sel 

IPM 
Peringkat 
se-Prov. 
Sul-sel 

(1) (2) (3) (4) (5) 
01.    PINRANG 73,21 7 73,80 7 
02.    PAREPARE 77,78 2 78,19 2 

03.    SIDRAP 72,37 9 72,74 9 

04.    ENREKANG 74,55 4 74,84 4 

05.    BARRU 70,86 14 71,19 15 

SULAWESI SELATAN 71,62 19 72,14 19 
Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare Tahun 2012 
Catatan         : *Angka Sementara 
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BAB II 
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 
A. VISI DAN MISI 
 

Visi yang ingin diwujudkan dalam pembangunan Kota Parepare 
Tahun 2008 - 2013 adalah : 

 
   Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang 

Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan 
  

1. Bandar Madani  adalah kondisi sebagai sebuah kota yang didalamnya 
berlangsung kehidupan yang sejahtera dan berperadaban dengan 
dukungan sarana, prasarana dan fasilitas yang mencukupi.  Citra Bandar 
Madani ditandai oleh pencapaian pada  kesejahteraan dan peradaban 
yang mengkondisikan hidup yang bermartabat sesuai spirit zaman. 

2. Mandiri adalah kondisi tatanan masyarakat yang berpendidikan, sehat, 
produktif, sadar kewajiban, dan berdaya.  Citra mandiri ditandai oleh 
pencapaian kualitas manusia dalam hal pendidikan dan kesehatan, 
kemampuan berproduksi secara inovatif, menjalankan kewajiban 
sebagai warga negara dan  masyarakat, serta mampu mengatasi 
masalah dan memenuhi kebutuhan dengan potensi dan sumberdaya 
yang ada. 

3. Religius adalah kondisi tatanan masyarakat yang agamis, menjunjung 
tinggi etika dan moralitas, cinta kerukunan dan kedamaian, saling 
menghargai dan toleran, serta menjunjung tinggi hak-hak sesama 
manusia. 

4. Berkomitmen Lingkungan adalah kondisi tatanan masyarakat yang 
menghargai dan cinta terhadap lingkungan sebagai tempat hidup serta 
efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumberdaya alam.  

Untuk mendukung terwujudnya cita-cita dan harapan segenap 
komponen masyarakat ke depan yang tertuang pada Visi Pemerintah Kota 
Parepare hingga tahun 2013 tersebut di atas, maka dirumuskan Misi 
Pembangunan Kota Parepare kurun waktu          2008 - 2013 sebagai berikut : 
1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;  
2. Mewujudkan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan 

masyarakat; 
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3. Mewujudkan kecukupan sarana, prasarana, infrastruktur dan fasilitas 
kota; 

4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan; 
5. Mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, toleran, tertib dan 

humanis; 
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 

 
1. Strategi 

 
 Pada prinsipnya, untuk penguatan pemerintahan dan pembangunan 
kedepan, strategi dasar yang akan dilakukan adalah reformasi lokal, yakni 
perubahan untuk penguatan lokal ini diharapkan menjadi dasar yang 
strategis bagi pelaksanaan misi dan perwujudan visi pembangunan 
daerah, mencakup aspek-aspek berikut : 
a. Reformasi Kebijakan, mencakup penyesuaian semua kebijakan dan 

regulasi sehingga menjadi berpihak dan berbasis masyarakat. 
b. Reformasi Sumberdaya, mencakup peningkatan kualitas dan 

kemampuan sumberdaya manusia, serta pemeliharaan dan 
pengembangan sumber daya alam dan lingkungan.  

c. Reformasi Pelayanan, mencakup perbaikan semua bentuk pelayanan 
publik, pemberlakuan/perbaikan standar pelayanan minimal, serta 
pengembangan partisipasi masyarakat secara lebih intensif.  

d. Reformasi Ekonomi, mencakup penguatan ekonomi masyarakat pada 
semua sektor, didukung oleh penguatan peran investasi lokal dan 
investasi dari luar daerah.  

e. Reformasi Birokrasi, mencakup penataan kelembagaan dan 
kewenangan, penguatan kompetensi dan keahlian, serta penciptaan 
pemerintahan yang bersih.  

 Arah pokok kebijakan untuk menjalankan Misi-1: 
”Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat” 
adalah ”Pengembangan Parepare sebagai Kota Jasa dan Niaga, dengan 
poin-poin arah kebijakan :  
a. Penguatan tatanan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada 

sektor jasa, niaga dan industri, pengembangan kelembagaan usaha 
dan peluang berusaha, serta penciptaan daya saing usaha dan daya 
saing produk yang tinggi.  
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b. Pengembangan sistem dan kualitas pengelolaan sumberdaya alam 
untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, 
peternakan, perhutanan, pertambangan, dengan penguatan pada 
sistem usaha lahan subtitusional (agroindustri dan agribisnis yang 
didukung oleh teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran yang 
mutakhir). 

c. Penguatan keseluruhan potensi investasi lokal dan pemberian 
peluang/kemudahan terhadap masuknya investasi dari luar (modal 
nasional/asing).  

d. Peningkatan sistem dan kualitas pelayanan jasa ketenagakerjaan, 
kependudukan dan kesejahteraan sosial, serta legalitas usaha.  

e. Peningkatan pelayanan kepariwisataan, antara lain wisata berbasis 
agribisnis, ekowisata, wisata belanja, penyediaan sarana akomodasi 
untuk wisatawan, serta pengembangan daerah sebagai pusat 
informasi tujuan wisata regional.  

f. Peningkatan pemantauan distribusi dan keamanan pangan dan obat-
obatan;  

g. Pengembangan model-model pemanfaatan sumberdaya, lingkungan, 
sosial-budaya,  yang  mencirikan  karakteristik masyarakat - kinerja 
dan produk khas lokal berbasis kerakyatan.  

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan Misi-2: ”Mewujudkan 
peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat” adalah 
”Pengembangan Parepare sebagai Kota Pendidikan dan Kota Sehat” 
dengan poin-poin arah kebijakan: 
a. Pembangunan pendidikan dalam semua tingkatan dan 

disiplin/kejuruan, baik formal, informal dan nonformal – (prasekolah, 
dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi, dan luar sekolah), 
tuntas baca-tulis Al-Quran, serta penghapusan semua bentuk buta 
aksara dan buta angka, serta akselerasi pengembangan budaya baca.  

b. Pengembangan sistem, sarana/prasarana, serta manajemen 
penyelenggaraan pendidikan, yang dapat menjangkau semua orang, 
disertai dengan penguatan etika pendidikan.  

c. Pengembangan kelembagaan dan sarana/prasarana untuk riset, 
rekayasa dan inovasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

d. Pengembangan sistem, sarana/prasarana, manajemen dan layanan 
kesehatan yang bersifat menyeluruh, yang dapat menjangkau semua 
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orang,  pengembangan sistem layanan rujukan antar-daerah, serta 
pengembangan layanan medik spesialistik. 

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan Misi-3: ”Mewujudkan 
kecukupan sarana, prasarana dan fasilitas untuk kota” adalah 
”Pengembangan Parepare sebagai Kota Maju” dengan poin-poin arah 
kebijakan : 
a. Pengembangan Parepare sebagai ”Kota Maju”. 
b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, infrastruktur dan 

fasilitas air bersih, energi,  tata air kota, transportasi dan komunikasi 
bagi aktivitas niaga, industri, jasa, rumah tangga dan publik. 

 Arah pokok kebijakan untuk menjalankan Misi-4: 
”Mewujudkan tatanan masyarakat yang berwawasan lingkungan” adalah 
”Pengembangan Parepare sebagai Kota Hijau” dengan poin-poin 
kebijakan : 
a. Peningkatan kesadaran dan etika masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya dan lingkungan serta peningkatan peran kelembagaan 
lingkungan dan pengembangan manajemen pengelolaan lingkungan.  

b. Perlindungan dan pelestarian fungsi-fungsi dan daya dukung 
sumberdaya dan lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan 
kerusakan/pen-cemaran lingkungan.  

c. Pemenuhan ruang terbuka hijau minimal 30% dari total luas kota.  
d. Penerapan praktek konservasi sumberdaya dan lingkungan, yang 

mencakup konservasi sumberdaya buatan, sumberdaya tidak 
terbarukan, dan sumberdaya terbarukan yang dilakukan oleh 
masyarakat, serta pengembangan konservasi sumberdaya alam 
secara eks-situ. 

e. Pemanfaatan potensi sumberdaya dan lingkungan sesuai prinsip-
prinsip pelestarian dan keberlanjutan, pengembangan inventarisasi 
dan penelitian sistem tata guna ruang dan lahan, pembangunan 
sarana/prasarana dan fasilitas, serta perluasan akses/informasi 
sumberdaya dan lingkungan. 

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan Misi-5: ”Mewujudkan 
tatanan masyarakat yang religius dan  humanis adalah ”Pengembangan 
Parepare sebagai Kota Rohani” dengan poin-poin kebijakan : 
a. Fasilitasi kecukupan sarana/prasarana dan fasilitas keagamaan, 

penguatan layanan umat, serta pembinaan manajemen dan lembaga-
lembaga keagamaan. 
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b. Pembangunan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama, 
pemeliharaan hubungan yang harmonis antarumat beragama,  
antarumat seagama, dan antar umat beragama dengan pemerintah.  

c. Pemantapan dan penguatan daya tangkal umat beragama terhadap 
gangguan dan ancaman, bahaya infiltrasi, fanatisme dan 
fundamentalisme ekstrem, sektarianisme, serta terorisme, yang 
dapat merusak kehidupan beragama dan kehidupan masyarakat.  

d. Perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang meliputi 
penguatan harkat dan martabat manusia sebagai umat beragama dan 
makhluk sosial.  

e. Peningkatan daya apresiasi masyarakat terhadap arus globalisasi, 
kosmopolitasi, dan modernisasi, khususnya berupa pengaruh-
pengaruh dari luar, disertai  terbangunnya kesadaran dan daya 
tangkal yang baik.  

f. Peningkatan daya akomodasi dan adaptasi masyarakat terhadap alih-
budaya, alih-ilmu dan alih-teknologi,  yang sifatnya dapat mendukung 
pengembangan jatidiri, dan dapat mengakselerasi pembangunan dan 
kehidupan sosial masyarakat.  

g. Pengembangan masyarakat yang efisien dan efektif dalam 
memanfaatkan informasi, teknologi dan produk, dengan tetap 
menolak nilai-nilai konsumerisme, materialisme dan profanisme.  

Arah pokok kebijakan untuk menjalankan Misi-6 : 
”Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” adalah 
”Pengembangan Parepare sebagai Kota Pelayanan” dengan poin-poin 
kebijakan : 
a. Penguatan sistem manajemen dan kebijakan pemerintahan yang 

memiliki keberpihakan kepada masyarakat . 
b. Pengembangan kelembagaan dan birokrasi pemerintahan yang 

memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan, keterpenuhan fungsi serta 
kemampuan aplikatif.  

c. Pengembangan sumberdaya pemerintahan yang akuntabel dan 
responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta 
penataan batas wilayah daerah.  

d. Penyelenggaraan reformasi lokal yang meliputi pengembangan 
sistem regulasi berbasis masyarakat, peningkatan pelayanan, 
penerapan standar kinerja, serta penguatan potensi kelembagaan 
usaha masyarakat. 
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e. Penguatan sistem manajemen dan kebijakan pemerintahan yang 
memiliki keberpihakan kepada masyarakat.  

f.      Pengembangan pemerintahan yang desentralistis dan otonom dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

g. Penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih (clean 
government).  

 
2. Arah Kebijakan Daerah 

 
 Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare merupakan penjabaran 
dari strategi dan arah kebijakan dalam upaya merealisasikan misi dan 
mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi 
dan arah kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan 
kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani 
yang didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen 
lingkungan. Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare dijabarkan 
dalam enam poin kebijakan yang saling terkait dan bersinergi satu sama 
lain yakni:  
a. Peningkatan  dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat;  
b. Pengembangan Kualitas Manusia;  
c. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkotaan;  
d. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;  
e. Pengembangan Kehidupan Beragama dan Penguatan Kelembagaan   

Masyarakat ;  
f. Perbaikan Tatakelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah. 

 
Dari 6 (Enam) poin kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut : 
7.1.       Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat 
7.1.1.    Pemantapan Pelayanan Umum dan Investasi 

                      Program Pembangunan Daerah, antara lain: 
1. Pemantapan pelayanan perizinan satu pintu 
2. Penataan kawasan investasi. 

7.1.2.  Pengembangan Iklim Ketenagakerjaan 
                      Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja 
2. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga 

kerjaan. 
 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                                 BAB  II  -  30 
 



7.1.3.  Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pengembangan sentra industri potensial; 
2. Pengembangan industri kecil dan menengah; 
3. Penguatan usaha agribisnis skala kelompok dan rumah 

tangga; 
4. Peningkatan kemampuan teknologi industri; 
5. Penataan struktur industri; 
6. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional; 
7. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 
8. Peningkatan dan pengembangan ekspor; 
9. Perlindungan konsumen. 

7.1.4.  Pengembangan Koperasi dan UMKM 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1.   Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; 
2.  Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan 

UMKM; 
3.  Pengembangan  sistem pendukung usaha bagi K-UMKM; 
4.   Pembinaan produk yang berdaya saing. 

7.1.5.  Pembangunan Pertambangan dan Energi 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pengawasan dan penertiban tambang rakyat yang 
berpotensi merusak lingkungan; 

2. Pembinaan dan pengawasan pertambangan; 
3. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan/energi. 
4. Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif 

7.1.6.  Pengembangan Pariwisata 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Promosi dan pemasaran pariwisata; 
2. Pengembangan sarana dan destinasi pariwisata; 
3. Pengembangan kemitraan kepariwisataan. 

 7.1.7.   Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pertanian 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Revitalisasi Posyandu; 
2. Peningkatan Ketahanan Pangan  
3. Pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;  
4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian organik;  
5. Pemberdayaan penyuluh pertanian; 
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6. Pengembangan balai benih, agrowisata, agribisnis, dan 
ekowisata; 

7. Pembinaan usaha dan pengembangan hasil-hasil pertanian; 
8. Pengembangan perikanan. 

7.1.8.   Penanggulangan Kemiskinan 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pembakuan kriteria/indikator kemiskinan dan jumlah warga 
miskin sesuai kondisi riil 

2. Bantuan Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Miskin; 
3. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin/Gerbang Taskin. 

7.1.9.  Penanganan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pemberdayaan fakir-miskin dan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial lainnya; 

2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraaan sosial; 
3. Pembinaan anak terlantar; 
4. Pembinaaan penyandang cacat; 
5. Pembinaan panti asuhan; 
6. Pembinaan bekas penyandang penyakit sosial; 
7. Pembinaan penderita narkoba dan HIV/AIDS; 
8. Pemberdayaaan kelembagaaan kesejahteraaan sosial. 

7.2.     Peningkatan Kualitas Manusia 
7.2.1.  Pemerataan dan Perluasan Akses Layanan Pendidikan 

                       Program Pembangunan Daerah, antara lain : 
1. Penuntasan pemberantasan buta huruf; 
2. Pendidikan anak usia dini; 
3. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun; 
4. Pendidikan menengah; 
5. Pendidikan non formal; 
6. Pendidikan luar biasa; 
7. Pembebasan biaya bagi peserta didik (PendidikanGratis) 

 7.2.2.  Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan mutu proses belajar-mengajar; 
2. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; 
3. Pengembangan SMU Unggulan berbasis alam/outbond; 
4. Peningkatan budaya baca dan pengembangan perpustakaan; 
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5. Perbaikan manajemen pelayanan pendidikan yang berbasis 
teknologi maju; 

6. Pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dengan lulusan 
siap-pakai. 

7.2.3.  Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan 
                         Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pengembangan lingkungan sehat; 
2. Pencegahan dan pengendalian penyakit; 
3. Pengembangan kesehatan keluarga; 
4. Perbaikan gizi masyarakat; 
5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 
6. Farmasi dan perbekalan kesehatan; 
7. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 
8. Pelayanan dasar dan rujukan; 
9. Pemeliharaan kesehatan masyarakat; 
10. Penerapan sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat  
11. Pengembangan kebijakan, manajemen dan administrasi 

pelayanan kesehatan; 
12. Pengembangan kawasan sehat; 
13. Pengawasan obat dan makanan; 
14. Pengembangan UKS dan UKBM; 
15. Pengembangan Keluarga Berencana. 

7.2.4.   Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Rujukan Andi Makkasau 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan status rumah sakit; 
2. Pengembangan sarana fisik/gedung rumah sakit; 
3. Pengembangan prasarana penunjang non medik; 
4. Pengembangan prasarana penunjang medik; 
5. Pengembangan kualitas SDM rumah sakit; 
6. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit; 
7. Pemeliharaan sarana-prasarana rumah sakit, termasuk 

sarana layanan bagi pembesuk pasien. 
7.2.5.  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

  Program Pembangunan Daerah, antara lain : 
1. Peningkatan kualitas pengoperasian Sistem Informasi 

Kependudukan; 
2. Pengembangan Data-Base kependudukan; 
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3. Pembinaan Keluarga Berencana; 
4. Pengembangan Kesehatan Reproduksi Remaja; 
5. Pelayanan Kontrasepsi; 
6. Pembinaan peran serta masyarakat dalam KB Mandiri; 

7.2.6.  Pengembangan Seni-Budaya 
                         Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pembinaan individu, kelompok dan organisasi yang bergerak 
dibidang kesenian dan kebudayaan; 

2. Pengembangan sarana dan prasarana kesenian dan 
kebudayaan. 

7.2.7.  Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 
                         Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pembangunan sarana kepemudaan dan remaja;  
2. Peningkatan peran serta kepemudaan; 
3. Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; 
4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba; 
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; 
6. Pembinaan prestasi dan pemasyarakatan olahraga; 
7. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 

7.2.8.  Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi 
                         Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pelayanan informasi pembangunan daerah; 
2. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 
3. Pengembangan kerjasama informasi dengan lembaga 

penyiaran, media cetak dan media elektronik; 
4. Peningkatan sistem kearsipan. 

7.2.9.  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak 
dan perempuan; 

2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 
3. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan; 
4. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan perempuan dan 

anak.  
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7.2.10 Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi 
                        Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pembangunan lembaga penelitian dan pengembangan 
budaya penelitian; 

2. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna. 
7.3.   Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan 
7.3.1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Transportasi  
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pembangunan jalan dan jembatan; 
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 

7.3.2. Pemeliharaan dan Pengembangan Tata Air Kota dan Permukiman 
Program Pembangunan Daerah, antara lain : 
1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air 

limbah; 
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan   

jaringan pengairan lainnya; 
3. Penyediaan dan pengolahan air baku; 
4. Pengembangan perumahan dan permukiman; 
5. Penataan, pengembangan dan pemeliharaan lampu jalan 

umum.  
7.3.3.  Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Pertumbuhan 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 
2. Pengembangan infrastruktur pedesaan; 
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. 

7.3.4. Penataan Sarana dan Fasilitas Perhubungan 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 
3. Penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan 

angkutan; 
4. Pengawasan kelaikan kendaraan bermotor. 

7.4.   Penataan Lingkungan Hidup Berkelanjutan 
7.4.1.   Pemantapan Kesadaran dan Etika Lingkungan Masyarakat 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan kualitas dan akses infromasi sumberdaya alam 
dan lingkungan hidup; 
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2. Penguatan kelembagaan masyarakat pada bidang 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 

3. Pelaksanaan Gerakan SulSel Go Green melalui Gerakan 
Parepare Evergreen City. 

7.4.2.  Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Penataan hutan kota dan hutan raya/kawasan konservasi 
alam; 

2. Pengembangan agrowisata berbasis masyarakat; 
3. Penerapan regulasi pengelolaan lingkungan dan penanaman 

pohon; 
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 

7.4.3.  Penataan Kebersihan dan Keindahan Kota 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pengelolaan persampahan secara terpadu; 
2. Pengembangan sarana dan peningkatan layanan TPA; 
3. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

persampahan; 
4. Penataan dan pemeliharaan taman dan keindahan kota; 
5. Penetapan dan penerapan regulasi kebersihan dan 

keindahan kota; 
6. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (sistem 

pemanfaatan sampah). 
7.4.4. Pengelolaan Dampak Lingkungan 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan pengendalian polusi; 
2. Pengendalian perusakan lingkungan hidup; 
3. Penerapan kebijakan dan kegiatan konservasi lingkungan 

serta sumberdaya alam; 
4. Penanganan lahan kritis dan pemanfaatan ruang secara 

efektif; 
5. Penyusunan kebijakan dan road-map adaptasi dan mitigasi 

dampak perubahan iklim global. 
7.5.  Penguatan Kehidupan Beragama dan Kelembagaan Masyarakat 
7.5.1.  Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Agama  
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pembangunan sarana keagamaan dan pendidikan 
keagamaan; 
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2. Pemberantasan buta aksara Al-Qur’an; 
3. Peningkatan pengelolaan haji dan umrah; 
4. Pembinaan keluarga sakinah. 

7.5.2.  Pemantapan Toleransi antar Umat Bergama 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pemantapan forum bersama antarumat beragama; 
2. Pemantapan kerjasama umat beragama/organisasi 

keagamaan dengan pemerintah. 
7.5.3.   Pemberdayaan Masyarakat 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Revitalisasi kegotongroyongan dan swadaya masyarakat 
dalam partisipasi pembangunan; 

2. Penguatan kelembagaan sosial-kemasyarakatan; 
3. Penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas; 
4. Pengembangan kelembagaan dan organisasi sosial-politik; 
5. Pengembangan Kelurahan Siaga; 
6. Pengembangan kelembagaan profesi; 
7. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 
8. Pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal. 

 
7.5.4.  Peningkatan Kualitas Teknostruktur Masyarakat 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain :  

1. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; 
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
3. Pengembangan produk khas (ikon) Parepare 

7.6.   Penguatan Kelembagaan Pemerintah 
7.6.1.   Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; 
2. Pendidikan dan pelatihan fungsional; 
3. Pendidikan dan pelatihan substantif; 
4. Pendidikan dan pelatihan teknis-administratif. 

7.6.2.   Peningkatan Efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi  
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Perencanaan pembangunan daerah (jangka menengah dan 
tahunan); 

2. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat 
tumbuh; 
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3. Perencanaan kota-kota menengah dan besar; 
4. Perencanaan tata ruang;  
5. Pengendalian pemanfaatan ruang; 
6. Perencanaan pembangunan ekonomi; 
7. Perencanaan pembangunan sosial dan budaya;  
8. Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; 
9. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana; 
10. Pengembangan kerjasama pembangunan; 
11. Pengembangan data, informasi dan statistik daerah; 
12. Pengendalian/monitoring dan evaluasi pembangunan 

daerah; 
7.6.3.   Peningkatan Efektivitas  Pelaporan dan Pengawasan  
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan tindak lanjut LHP APFP dan pengawasan 
melekat; 

2. Pemberdayaan aparatur dan masyarakat dalam 
pengawasan;  

3. Pendidikan dan pelatihan tenaga pengawas; 
4. Pemberdayaan aparatur dalam pelaporan kinerja 

program/kegiatan; 
5. Pemberdayaan aparatur dalam pelaporan keuangan. 

7.6.4.   Peningkatan Kualitas Akuntabilitas dan Transparansi  
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Penyusunan dan Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal; 
2. Penerapan sistem kontrak kinerja bagi pejabat Eselon-II; 
3. Penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Informasi dan 

Keluhan; 
4. Penegakan Peraturan Daerah; 

7.6.5.   Pemberdayaan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan walikota 
kepada camat; 

2. Pemberdayaan pemerintah kelurahan. 
3. Penempatan tenaga-tenaga PNS yang memiliki kualifikasi 

dan keahlian tertentu di Kecamatan dan Kelurahan 
7.6.6.   Pengembangan Kapasitas dan Dukungan Fasilitas bagi Legislatif 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota DPRD; 
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2. Peningkatan kualitas produk legislasi.  
7.6.7.   Penataan Keuangan dan Asset Daerah 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Penataan asset daerah; 
2. Pengembangan sistem pagu indikatif; 
3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah. 
7.6.8.   Pengembangan Kerjasama 
 Program Pembangunan Daerah, antara lain : 

1. Pengembangan kerjasama dengan daerah hinterland, 
maupun daerah lainnya; 

2. Pengembangan kerjasama dengan lembaga donor; 
3. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dan 

lembaga penelitian; 
 
 
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

 
1. BIDANG PENATAAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

 Program penataan peraturan perundang-undangan; 
 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 
 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil 

Kepala Daerah; 
 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah; 
 Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemamfaatan tanah; 
 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat 

pengawasan; 
 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 

pelaksanaan kebijakan KDH; 
 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan 

prosedur pengawasan; 
 Program penataan daerah otonomi baru; 
 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 

pembangunan daerah; 
 Program pengembangan data/informasi; 
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 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat 
tumbuh; 

 Program perencanaan pembangunan daerah; 
 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; 
 Program pengembangan data/informasi/statistik; 
 Program perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; 
 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 
 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; 
 Program fasilitasi peningkatan sumberdaya manusia bidang 

komunikasi dan informasi; 
 Program kerjasama informasi dengan media massa; 
 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; 
 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; 
 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan; 
 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemamfaatan tanah; 
 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 
 Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak criminal; 
 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; 
 Program pencegahan dini penyelenggaraan korban bencana alam;   
 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.   

 
2. BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI 

 Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif; 
 Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro 

kecil menengah; 
 Program peningkatan ketahanan pangan; 
 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan 

dan peternakan;  
 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 
 Program peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan dan 

peternakan; 
 Program rehabilitasi hutan dan lahan; 
 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pesisir; 
 Program peningkatan kesejahteraan petani; 
 Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan; 
 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; 
 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 
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 Program perencanaan dan pengembangan hutan; 
 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dan 

pemberdayaan  sumber daya laut; 
 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 

perikanan; 
 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air 

tawar; 
 Program pembinaan dan pengembangan usaha-usaha daerah dan 

usaha-usaha yang ada di daerah; 
 Program pengembangan perikanan tangkap; 
 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; 
 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 

usaha kecil menengah; 
 Program peningkatan kuallitas kelembagaan koperasi; 
 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 
 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; 
 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan; 
 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; 
 Program peningkatan kesempatan kerja; 
 Program pengembangan industri kecil dan menengah; 
 Program penataan struktur industri; 
 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 
 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 
 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi; 
 Program peningkatan kemampuan teknologi industri; 
 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial; 
 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah; dan 
 Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kab./kota.  

 
3. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 
 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 
 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 
 Program rehabilitasi dan pemeliharaan cadangan sumber daya alam; 
 Program peningkatan kualitas dan akses informasi serta sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup; 
 Program peningkatan pengendalian polusi; 
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 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; dan 
 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

 
4. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM 

 Program pembangunan jalan dan jembatan; 
 Program pembangunan saluran drainase (gorong-gorong); 
 Program rehabilitasi (pemeliharaan jalan dan jembatan); 
 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 
 Program penyediaan dan pengelolaan air baku; 
 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air 

limbah; 
 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 
 Program pembangunan infrastruktur pedesaan; 
 Program pengembangan perumahan; 
 Program pengelolaan areal pemakaman; 
 Program lingkungan sehat perumahan; 
 Program perencanaan tata ruang; 
 Program pengedalian pemamfaatan ruang; 
 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 
 Program pembinaan sarana dan prasarana perhubungan; 
 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; 
 Program peningkatan pelayanan angkutan; 
 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 
 Program peningkatan dan pengawasan lalu lintas; 
 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; dan 
 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 

 
5. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KETENAGAKERJAAN 

 Program pendidikan anak usia dini; 
 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan 

pendidikan menengah; 
 Program pendidikan non firmal dan pendidikan luar biasa; 
 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 
 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 
 Program manajemen pelayanan pendidikan; 
 Program obat dan pembekalan kesehatan; 
 Program upaya kesehatan masyarakat; 
 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 
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 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 
 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; 
 Program pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru dan 
rumah sakit mata; 

 Program pengawasan obat dan makanan; 
 Program pengembangan obat asli Indonesia; 
 Program perbaikan gizi masyarakat; 
 Program pengembangan lingkungan sehat; 
 Program standarisasi pelayanan kesehatan; 
 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; 
 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 
 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; 
 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah 

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru dan rumah sakit mata; 
 Program kesehatan reproduksi remaja; 
 Program pelayanan kontrasepsi; 
 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR 

yang mandiri; 
 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk 

HIV/AIDS; 
 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak; 
 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan kesehatan 

lanjut usia; 
 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 
 Program peningkatan peran serta kepemudaan; 
 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan 

kecakapan hidup pemuda; 
 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; 
 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; 
 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga; 
 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan 

anak; 
 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan; 
 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 
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 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan; 
 Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial (PMKS) lainnya; 
 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, 

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); 
 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta 

peningkatan kesempatan kerja; 
 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 
 Program pembinaan anak terlantar; 
 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 
 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 
 Program perlindungan dan pengembangan lembaga; 
 Program pengembangan destinasi pariwisata; 
 Program pengembangan kepariwisataan; 
 Program pengembangan nilai budaya; 
 Program pengelolaan keragaman budaya; 
 Program pengelolaan kekayaan kebudayaan; dan 
 Program pengembangan pemasaran pariwisata.    
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BAB  III  
    KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan 
unsur penting di dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik (good 
governance). Mengingat pentingnya kedudukan keuangan daerah tersebut, maka 
pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat 
dipertangungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. 

Untuk mendukung hal tersebut, berbagai regulasi telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah sebagai panduan atau pedoman dalam pengelolaan 
keuangan, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Kota 
maupun Keputusan Walikota. 

 Sedangkan terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan 
tercermin pada APBD setiap tahun yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan, yang secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :  
 
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 
Dalam mendukung peningkatan pencapaian Pendapatan Daerah, 
Pemerintah Kota Parepare telah melakukan berbagai upaya, baik 
mengoptimalkan terhadap potensi yang ada maupun berupaya 
mengembangkan potensi-potensi baru. Upaya tersebut bukan hanya 
mengembangkan faktor yang mendukung, tetapi juga berupaya 
mengatasi faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat peningkatan 
realisasi pendapatan daerah. Dalam Tahun Anggaran 2012, dapat 
diidentifikasi faktor-faktor yang cukup menunjang, antara lain : 
a) Berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan, baik 

melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun upaya-upaya lain yang 
mengarah pada peningkatan pendapatan daerah, baik Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah dengan tetap memperhatikan potensi, 
kemampuan operasional, kondisi sosial-ekonomi, peraturan 
perundang-undangan serta daya dukung fiskal masyarakat. 
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b) Secara bertahap juga telah dilakukan langkah-langkah yang dapat 
mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain 
dalam bentuk sosialisasi, pendekatan persuasif dan penegakan 
peraturan daerah.  

c) Pada aspek regulasi, secara bertahap telah dilakukan pengkajian 
terhadap berbagai dasar hukum yang digunakan di dalam 
mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat 
beberapa regulasi sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, 
sehingga perlu diadakan revisi, baik menyangkut tarif maupun 
jumlah cakupan, termasuk juga telah diprogramkan sumber-sumber 
pendapatan baru melalui penetapan perda baru.  

2. Target dan Realisasi Pendapatan 
Dalam rangka penetapan  target dan pencapaian realisasi pendapatan 
asli daerah dalam tahun anggaran 2012, dijelaskan sebagai berikut: 

ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
( Rp ) ( Rp ) ( % )

1 Bagian Pendapatan Asli Daerah 67,756,792,623.38       51,180,986,443.16              75.54%

2 Bagian Dana Perimbangan 415,255,659,195.00     411,328,493,236.00            99.05%

3 Lain-lain Pendapatan Daerah 119,067,217,556.17     70,303,439,266.48              59.05%
Yang sah    

J U M L A H 602,079,669,374.55           532,812,918,945.64            88.50%

U R A I A N No.

 
Dari uraian pada tabel tersebut di atas, maka  tergambar secara jelas 
bahwa pencapaian atau realisasi pendapatan daerah pada tahun 
anggaran 2012 tidak mencapai target yaitu terjadi selisih kurang sebesar 
Rp.66.266.750.428,91,- atau tingkat pencapaian hanya sebesar  88,50% 
dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
a) Bagian Pendapatan Asli Daerah 

Bagian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) 
Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan; dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Secara rinci dijelaskan sebagai berikut : 
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ANGGARAN REALISASI
( Rp ) ( Rp )

1 Hasil Pajak Daerah 10,805,950,000.00    12,161,925,837.00      112.55%

2 Hasil Retribusi Daerah 8,420,960,000.00      8,045,711,591.00         95.54%

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 2,737,677,623.38      2,737,677,623.38         100.00%

4 Lain-lain PAD yang sah 45,792,205,000.00    28,235,671,391.78      61.66%

J U M L A H 67,756,792,623.38    51,180,986,443.16      75.54%
sumber : Bid.Pembukuan Dispenda keadaan 28 Januari 2013

U R A I A N No. ( % )

 

(1)   Pajak Daerah 
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah 
pada  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.10.805.950.000,- 
dan sampai akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar 
Rp.12.161.925.837,- atau sebesar 112,55%. Dengan demikian 
telah melampaui target penerimaan sebesar                             
Rp.1.355.975.837,-  

(2)   Retribusi Daerah  
Retribusi Daerah pada Perubahan Anggaran  Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 telah 
ditargetkan sebesar Rp.8.420.960.000,- sampai akhir tahun 
anggaran 2012 hanya direalisasikan sebesar Rp.8.045.711.591 
atau sebesar 95,54%.  

 (3)  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Pada Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
(Perusahaan Milik Daerah/BPD Sul-Sel, Deviden), pada APBD 
Tahun Anggaran 2012 telah ditargetkan sebesar 
Rp.2.737.677.623,38,-. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 
2012 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.737.677.623,38,- atau 
dengan persentase capaian sebesar 100%.  

(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Terkait dengan pengelolaan pos pendapatan ini dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 
Anggaran 2012 telah ditetapkan  sebesar Rp.45.792.205.000,- 
hanya direalisasikan sebesar Rp.28.235.671.391,78 atau 
61,66%.  
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b) Bagian Dana Perimbangan 

Bagian Dana Perimbangan pada APBD tahun 2012 dianggarkan 
sebesar Rp.415.255.659.195,- dengan realisasi sebesar 
Rp.411.328.493.236,- Bagian Dana Perimbangan terdiri dari : 

 (1) Bagi Hasil Pajak 
Pada pos bagi hasil pajak ini direncanakan pada APBD tahun 
anggaran 2012 adalah sebesar Rp.31.145.442.003,-. Adapun 
realisasi penerimaan pada pos ini adalah sebesar    
Rp.18.035.325.515,- atau 57,91%, dalam arti tidak mencapai 
target. Terdapat dua sumber penerimaan yang berperan 
penting dalam memberikan kontribusi pada Pos Bagi Hasil 
Pajak ini, yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil 
pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29. 

 (2) Bagi Hasil Bukan Pajak 
Pada Pos Bagi Hasil Bukan Pajak ini direncanakan penerimaan 
sebesar Rp.1.288.405.192,-. Sedangkan realisasi penerimaan 
pada Pos bagi Hasil Bukan Pajak ini adalah sebesar                       
Rp.10.366.054.669,-  dengan persentase capaian sebesar 
804,56%, atau melebihi target yang telah ditetapkan. 

 (3) Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar                                   
Rp.332.459.112.000,- dengan realisasi sebesar 
Rp.332.564.413.052,- atau dengan persentase capaian 
sebesar 100,03%.  

 (4)   Dana Alokasi Khusus 
Untuk penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), ditargetkan 
sebesar Rp.50.362.700.000,-  yang terdiri atas DAK Bidang 
Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Infrastruktur 
Jalan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Lingkungan 
Hidup, DAK Infrastruktur Air Bersih, DAK Bidang Keluarga 
Berencana, DAK Bidang Sanitasi, DAK Transportasi Darat, DAK 
Bidang Perumahan yang keseluruhan penerimaannya dapat 
terealisasi yaitu sebesar Rp.50.362.700.000,- atau telah 
mencapai target sebesar 100%. 

c) Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar 
Rp.119.067.217.556,17 dengan realisasi sebesar 
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Rp.70.303.439.266,48  dengan persentase sebesar 59.05%. Lain-lain 
Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: 

      (1)   Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 
Pada pos penerimaan ini dalam Tahun Anggaran 2012 
ditargetkan sebesar Rp.25.000.000.000,- dengan realisasi 
sebesar Rp.22.390.580.246,48 atau 89,56%. 

      (2) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah 
Lainnya 
Pada pos penerimaan ini dalam Tahun Anggaran 2012 
dianggarkan  Rp.9.533.174.020,- dan pada akhir tahun 2012 
dapat terealisasi sebesar Rp.10.533.174.020,- atau dengan 
persentase capaian sebesar 110,49 %. Bantuan provinsi ini 
terkait dengan bantuan pelaksanaan pendidikan dan 
kesehatan gratis. 

 (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
Pada pos penerimaan ini dalam Tahun Anggaran 2012 
dianggarkan Rp.84.534.043.536,17,- dan pada akhir tahun 
2012 terealisasi sebesar Rp.37.379.685.000,- atau dengan 
persentase capaian sebesar 44,22%. 

  
3. Permasalahan dan Solusi 

  a.  Permasalahan 
  Permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 

pendapatan daerah adalah hampir sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya, tetapi beberapa item telah dilakukan pembenahan 
sehigga secara subtansial telah mengalami kemajuan. Hambatan 
atau kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah saat ini dalam 
proses pencapaian kinerja pengelolaan pendapatan  daerah antara 
lain : 

(1) Adanya Pajak yang tidak dipungut pada Tahun 2012, yaitu 
pajak hiburan yang menjadi salah satu penyebab tidak 
tercapainya target PAD 2012. 

(2) Kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi dalam 
memenuhi kewajibannya dari tahun ke tahun ada 
kecenderungan mengalami peningkatan, tetapi memang 
masih ada beberapa wajib pajak/ retribusi daerah yang masih 
perlu diintensifkan. 
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(3) Kinerja dan tanggungjawab unit-unit Pengelola Pendapatan 
Daerah masih perlu dioptimalkan, mengingat masih adanya 
beberapa SKPD pengelola sumber pendapatan yang belum 
memenuhi realisasi target pendapatan sampai akhir tahun. 

(4) Masih adanya subyek pajak/retribusi daerah melakukan 
pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang 
terkait dengan pembayaran pajak atau retribusi daerah, 
sehingga pengendalian dan pengawasan masih perlu 
ditingkatkan. 

(5) Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan. 

 
 b.  Solusi 

Berbagai permasalahan yang telah dihadapi dalam pengelolaan 
pendapatan daerah, memerlukan titik temu dan upaya pemecahan 
masalah, sebagai berikut :  

1) Dalam rangka pencapaian target PAD, agar sekiranya perda 
yang berkaitan dengan penerimaan daerah dapat disahkan 
lebih awal sehingga tidak menjadi kendala bagi SKPD 
pengelola PAD dalam memungut penerimaan daerah. 

2) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib 
pajak/retribusi senantiasa dilakukan sosialisasi kepada wajib 
pajak/retribusi, melakukan pemutakhiran data obyek pajak 
terutama yang potensial, sekaligus melakukan stimulasi atau  
penghargaan bagi para wajib pajak/retribusi dalam memenuhi 
kewajibannya dengan memperhitungkan besaran pajak yang 
dimasukkan serta ketepatan dalam melakukan 
pembayarannya. 

3) Dalam rangka memaksimalkan kinerja dan tanggungjawab 
unit-unit Pengelola Pendapatan Daerah, maka Kepala 
SKPD/Unit Kerja pengelola sumber pendapatan diberikan 
tugas untuk mempresentasikan potensi PAD dalam wilayah 
kerjanya yang mampu memberikan kontribusi serta proses 
pemungutannya sekaligus kendala-kendala yang mungkin 
dihadapi. Di samping Pemerintah Daerah melalui Dinas 
Pendapatan Daerah senantiasa melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap kinerja para pengelola PAD.  
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4) Perlu dilakukan pemetaan subyek pajak/retribusi daerah 
(pelaku) yang sering melakukan pelanggaran atau 
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, terkait 
dengan pembayaran pajak atau retribusi daerah. Selanjutnya 
diadakan pendekatan persuasif dan koordinatif dalam batas 
waktu tertentu dan seterusnya dilakukan tindakan refresif 
dalam sebuah tim terpadu penegakan Perda. 

5) Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan daerah tetap harus ditingkatkan sesuai 
dengan potensi dan kondisi obyektif masyarakat. 

 
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 
    1.  Kebijakan Umum Keuangan Daerah  

Kebijakan umum keuangan daerah dalam rangka pengelolaan belanja 
daerah Pemerintah Kota Parepare tidak terlalu jauh berbeda dengan 
kebijakan tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih mengarahkan pada hal-
hal sebagai berikut : 
a) Belanja daerah didahulukan untuk penganggaran dalam memenuhi 

kebutuhan yang bersifat mengikat dan bersifat wajib yang secara 
rutin harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah seperti belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan kewajiban 
kepada pihak ketiga; 

b) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang 
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan; 

c) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk 
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam 
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk 
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial 
dan fasilitas umum yang layak; 

d) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang 
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal 
ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas 
perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi 
penggunaan anggaran; dan 

e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang 
efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka 
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melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi 
tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang 
direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan 
peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.    

Pada dasarnya kebijakan belanja daerah adalah merupakan uraian yang 
tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memuat petunjuk dan 
ketentuan-ketentuan umum yang disepakati antara Pemerintah Daerah 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 
Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2012 yang 
ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan 
DPRD Kota Parepare melalui Nota Kesepakatan Nomor: 
180.4/19/Hkm/2012 dan Nomor : 170.1/9/DPRD juga memuat kebijakan 
pembangunan daerah yang menjadi prioritas pembangunan  tahun 2012.  
 

 2.  Target dan Realisasi Belanja 
Anggaran Belanja Daerah secara garis besar terdiri atas dua bagian utama 
yang terdiri dari Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kedua 
komponen belanja tersebut dialokasikan kedalam kelompok belanja 
sebagai berikut :  
a) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari;  
       1) Belanja Pegawai;  
 2) Belanja Bunga;  

3) Belanja Subsidi;  
4) Belanja Hibah;  
5) Belanja Bantuan Sosial;  
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota  
7) Belanja Tak Terduga  

b)  Belanja Langsung, terdiri dari;  
 1) Belanja Pegawai;  

2) Belanja Barang dan Jasa; dan  
3) Belanja Modal. 
 

Alokasi anggaran belanja daerah apabila dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya kecenderungannya semakin meningkat. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah semakin maju 
dan berkembang. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada akselerasi 
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roda perekonomian yang pada gilirannya akan membawa tingkat 
kehidupan masyarakat lebih baik. Dengan demikian mereka  akan mampu 
melaksanakan kewajiabannya dalam memenuhi pembayaran pajak atau 
retribusi daerah.  
Mencermati Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2012  total anggaran belanja daerah Kota Parepare 
menjadi sebesar Rp.571.721.567.898,00- dan sampai dengan akhir tahun 
anggaran hanya dapat terealisasi sebesar Rp.475.056.576.372,14 atau 
dengan persentase realisasi hanya sebesar 83,09%.  
Pengalokasian anggaran yang dipersiapkan untuk pendanaan kegiatan-
kegiatan yang bersifat umum, dapat dijelaskan secara sistematis menurut 
kelompok dan jenis belanja sebagai berikut  : 
 

 a.  Belanja  Tidak  Langsung 

 
Jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 
2012 khusus Belanja Tidak Langsung atau belanja yang tidak terkait 
langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri atas belanja 
pegawai (gaji PNS dan tunjangan tambahan/tambahan penghasilan), 
belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 
belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan 
pemerintah desa serta  belanja tidak terduga adalah  sebesar  
Rp.276.790.666.859,00,-. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung 
hanya sebesar Rp.260.782.038.292,14,- atau sebesar 94,22%. Dimana 
belanja tertinggi adalah belanja Pegawai.   
Belanja pegawai yang diperuntukkan untuk pembayaran gaji dan 
tunjangan PNS, berdasarkan realisasi pembayaran masih tersisa 
anggaran sebesar Rp.14.714.818.239,00,- belanja bunga masih tersisa 
anggaran sebesar Rp.161.120.667,86,-, belanja hibah tersisa sebesar 

NO URAIAN 
ANGGARAN  

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
1. Belanja Pegawai  269.121.351.847,00    254.406.533.608,00 
2. Belanja Bunga 4.950.000.000,00    4.788.879.332,14 
3. Belanja Subsidi - - 
4. Belanja Hibah   1.320.000.000,00 445.000.000,00 
5. Belanja Bantuan Sosial   434.350.000,00    430.450.000,00 
6. Belanja Tak Terduga 514.965.012,00 490.925.352,00 

JUMLAH 267.316.966.838,00      450.000.000,00 
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Rp.875.000.000,00,-. Bantuan Sosial tersisa sebesar Rp.3.900.000,00,-
belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan 
pemerintahan desa tersisa sebesar Rp.24.039.660,00 dan belanja tak 
terduga tersisa sebesar Rp.229.750.000,00,-. 
Sebenarnya bila kita cermati secara seksama tabel tersebut di atas 
memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan Belanja tidak 
langsung tidak ada yang melampaui target, sehingga memungkinkan 
terjadinya penghematan di dalam pengelolaan anggaran belanja 
daerah dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya 
penghematan belanja ini, bukan berarti akan menurunkan kualitas 
pelayanan yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi memang 
pada komponen ini dasar pembelanjaannya cukup jelas menurut 
ketentuan yang berlaku. 
   

b.  Belanja Langsung 

NO URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 

1 
2 
3 

Belanja pegawai  
Belanja Barang & Jasa 
Belanja Modal 

 21.588.310.500,00 
146.472.316.149,00 
126.870.274.390,00 

17.453.737.950,00 
  117.516.076.906,00 

79.294.785.224,00 

JUMLAH 294.930.901.039,00 214.264.600.080,00 
 
Jumlah anggaran Belanja Langsung atau belanja yang terkait langsung 
dengan program dan kegiatan yang direncanakan yang terdiri atas 
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan  belanja modal adalah  
sebesar Rp.294.930.901.039,- dengan tingkat realisasi  keuangan 
sebesar Rp.214.264.600.080,00,- atau sebesar 72,65%. Hal ini terjadi 
karena disamping adanya penghematan dari pelaksanaan anggaran 
belanja langsung  juga ketersediaan dana di kas daerah tidak cukup 
untuk membayarkan semua kegiatan tahun 2012. Dari data 
penyusunan APBD tahun anggaran 2013 masih terdapat Utang 
Belanja sebesar Rp.31.619.642.797,- terdiri dari sisa utang TA.2012 
sebesar Rp.8.577.703.894,-Rutin sebesar Rp.10.076.519.128,-dan 
utang Pihak III sebesar Rp.12.965.419.775,-. 
 Hal ini menunjukkan bahwa kinerja atau daya serapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 belum berjalan 
secara optimal. Salah satu penyebab adalah masih banyaknya 
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kegiatan pembangunan yang belum selesai terbayarkan pada Tahun 
2012-. 

 

3.  Permasalahan dan Solusi 
 a.  Permasalahan 

Khusus untuk belanja atau pengeluaran untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan daerah, baik yang dialokasikan 
pada program dan kegiatan maupun non kegiatan secara umum 
hambatan atau kendala dialami antara lain: 
1) Masih belum terjadinya sinkronisasi atau keseimbangan 

antara kapasitas sumber pendanaan dengan kebutuhan 
pembelanjaan yang diusulkan oleh SKPD. Hal ini terjadi karena 
belum adanya konsistensi bagi SKPD dalam memenuhi 
dokumen perencanaan yang ada, sehingga beberapa kegiatan 
yang diusulkan SKPD tidak sesuai dokumen perencanaan dan 
hal ini menyebabkan defisit APBD Tahun 2012 cukup besar. 

2) Pada sisi pelaksanaan anggaran daerah, masih banyak hal-hal 
yang perlu dibenahi seperti belum konsistennya Kepala SKPD 
melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal, sehingga 
masih terdapat kegiatan yang tidak selesai pada tahun 
anggaran yang berkenaan.Selanjutnya banyak kegiatan yang 
pekerjaannya selesai namun belum dibayar karena 
kemampuan keuangan pemerintah daerah tidak 
cukup,sehingga terdapat utang belanja. 

3) Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, masih ada 
peraturan pengelolaan keuangan yang terkadang tidak sinergis 
dengan peraturan lainnya, di samping itu reformasi peraturan 
perundang-undangan di bidang keuangan yang berjalan 
dengan cepat, sehingga masih ada perangkat daerah yang 
belum memahami sepenuhnya mekanisme serta data-data 
yang mendukung di dalam penyusunan APBD.  
  

b.  Solusi 
Pemerintah Daerah senantiasa melakukan pembenahan dan 
perbaikan setiap penyusunan dan pelaksanaan anggaran dalam 
rangka memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi, antara lain: 
1) Perlunya ada keserasian dan keselarasan antara kemampuan 

sumber pendanaan dengan kebutuhan pembelanjaan yang 
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menjadi usulan oleh SKPD/Unit Kerja terkait dengan KUA/PPS, 
dengan cara memberikan penekanan kepada para Kepala 
SKPD/Unit Kerja untuk mempedomani penyusunan program 
dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), dan hal ini dimaksudkan agar penyusunan kegiatan 
tidak terlalu dipaksakan yang berdampak pada defisit APBD 
yang cukup besar. 

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah harus konsisten dalam 
melaksanakn program dan kegiatan sesuai jadwal.Berkenaan 
dengan Utang Pemerintah Daerah harus berupaya 
membayarkan Utang Dearah,baik utang belanja maupun utang 
retensi secara bertahap sesuai kemapuan keuangan daerah. 

3) Mengantisipasi terjadinya perubahan mekanisme pengelolaan 
keuangan daerah serta peraturan pengelolaan keuangan yang 
terkadang tidak simetris dengan peraturan lainnya sekaligus 
mencermati reformasi peraturan perundang-undangan 
dibidang keuangan yang berjalan dengan cepat, perlu 
diperbanyak sosialisasi dan konsultasi subtansi perubahan 
tersebut, sehingga mampu diminimalkan kemungkinan 
terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi  yang kita tidak 
inginkan. 
 

C. PEMBIAYAAN DAERAH 

NO URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
1 

2 

Penerimaan Pembiayaan   

Pengeluaran Pembiayaan 

44.459.748.458,45 

  74.817.849.935,00 

2.947.844.982,54   

  58.785.977.560,22 
 

Adapun penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 
Rp.44.459.748.458.45,-terealisasi sebesar Rp.2.947.844.982,54,- terdiri 
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar 
Rp.2.499.532.851,45,- penerimaan kembali pemberian pinjaman   sebesar 
Rp.250.615.993.09 dan penerimaan piutang daerah sebesar 
Rp.197.696.138,00,-.Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan 
sebesar Rp.74.817.849.935,00,- dan terealisasi  sebesar 
Rp.58.785.977.560,22,-.terdiri dari pembayaran pokok utang  sebesar 
Rp.58.535.977.560,22 dan pemberian pinjaman daerah sebesar 
Rp.250.000.000,00,- 
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BAB IV 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 

1) URUSAN PENDIDIKAN 
a. Program dan Kegiatan 

DINAS PENDIDIKAN 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.1.552.130.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.505.896.689,- 
atau 97,02% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
j) Penyediaan bahan logistik kantor 
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 
 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.473.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.417.317.000,- 
atau 88,22% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 
b) Pengadaan peralatan gedung kantor  
c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
g) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
h) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 
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3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.17.500.000,- dan realisasi anggaran 100% yang dilaksanakan 
dalam kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD. 
 

4) Program Pendidikan Anak Usia Dini. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.45.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.19.450.000,- atau 43,22% 
yang dilaksanakan dalam kegiatan :  
a) Peningkatan sarana bermain 
b) Rehabilitasi TK.  
 

5) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar                  
Rp.45.864.480.410,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.30.687.276.591,- atau 66,91% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan: 
a) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir.  
b) Olimpiade olahraga dan lomba seni SD 
c) Penyelenggaraan ujian nasional 
d) Olimpiade olahraga dan lomba seni SMP 
e) Rehabilitasi gedung SD/MI (DAK) 
f) Penyediaan Beasiswa SD 
g) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 
h) Penyediaan biaya operasional tim manajemen BOS kab/kota 
i) Rehabilitasi gedung SMP/MTs (DAK) 
j) Penyediaan Beasiswa kurang mampu SMP 
k) Uji kompetensi siswa SD/MI dan SMP/MTs 
l) Rehabilitasi gedung SD/MI (DAK 2011) 
m) Pengadaan peralatan pendidikan (DAK 2011) 
n) Pengadaan meubelair sekolah 
o) Pembangunan gedung sekolah 
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6) Program Pendidikan Menengah. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar                 
Rp.4.980.280.880,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.4.349.462,380,- atau 87,33% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
b) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya 
c) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 
d) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 
e) Penyelenggaraan Ujian Nasional 
f) Peningkatan kesejahteraan guru 
g) Lomba kreativitas siswa SMA/SMK 
h) Penyelenggaraan uji kompetensi SMK (Praktikum luar daerah) 
i) Olimpiade olahraga dan lomba seni SMA 
j) Beasiswa siswa berprestasi 
k) Pembinaan dan pengembangan sekolah bagi siswa cerdas 

peserta kelas akselerasi SMA 
l) Pengembangan informasi pendidikan 
m) Pelatihan perluasan pemanfaatan IT untuk pendidikan SMA/SMK 
n) Bantuan pelaksanaan uji kompetensi SMK 
o) Penyediaan pendidikan gratis SLTA 
p) Pembangunan gedung/kantor sekolah (DPID) lanjutan tahun 

2011 
q) Pembangunan talud SMA Negeri 3. 
 

7) Program Pendidikan Non Formal. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.500.520.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.281.933.000,- 
atau 56,33% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 
b) Peningkatan sarana SKB 
c) Tuntas baca tulis Al-Quran dan Aksara 
d) Penyelenggaraan pembelajaran program paket B 
e) Pemeliharaan gedung pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 
f) Jambore pendidikan non formal dan formal 
g) Pengadaan operasional kantor SKB 
h) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 
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i) Penyelenggaraan PAUD terpadu 
j) Penyelenggaraan pembelajaran program paket C. 
 

8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.700.356.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.684.215.000,- 
atau 97,70% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik 
b) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan 

tenaga kependidikan. 
c) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 
d) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bintek pelatihan tenaga 

pustakawan sekolah dasar. 
e) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bintek pelatihan bahan 

ajar sekolah dasar. Peningkatan kompetensi pendidik dalam 
penyusunan bahan ajar di tingkat sekolah dasar sebanyak 60 
orang.  

f) Bintek pelatihan pengembangan IT bagi guru SD 
g) Bintek pelatihan pengembangan IT bagi guru SMP 
h) Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah (TK,SD,SMP dan SMA). 
 

9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.1.272.325.300,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.1.272.063.800,- atau 99.98% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 
b) Pembinaan dewan pendidikan 
c) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 
d) Penyediaan dana pengembangan sekolah 
e) Pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi mata pelajaran 

(olimpiade sains) tingkat provinsi. 
f) Pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi mata pelajaran 

siswa sekolah tingkat nasional. 
g) Pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi tenaga pendidik 

mata pelajaran tingkat kota. 
h) Pelaksanaan akreditasi sekolah (SD, SMP dan SMA) 
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10) Program Pendukung Pendidikan Gratis. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.3.122.438.900,- dan realisasi anggaran sebesar 
Rp.3.121.842.900,- atau 99.98% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan dana bantuan SLTA 
b) Penyediaan dana bantuan SD/SMP. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, berupa kegiatan peningkatan 
sarana bermain yaitu penyediaan alat praktek/alat bermain bagi 10 
TK di Kecamatan Ujung. Diharapkan dapat membantu meletakkan 
dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan 
daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangan 
selanjutnya serta mempersiapkan anak didik memasuki jenjang 
pendidikan dasar, sedangkan kegiatan rehabilitasi TK (Rehabilitasi 
TK alternative) tidak dilaksanakan. 

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir. 

Tidak dilaksanakan (pembangunan pagar SD Negeri 20 dan SD 
Negeri 64) 

b) Olimpiade olahraga dan lomba seni SD. Pelaksanaan O2SN dan 
festival lomba seni, 4 cabang olahraga dan 4 cabang seni yang 
diikuti oleh 98 sekolah.  

c) Penyelenggaraan ujian nasional. Penyelenggaraan ujian nasional 
jenjang SD/MI/SDLB sebanyak 99 sekolah dan jenjang 
SMP/MTs/SMPLB sebanyak 34 sekolah. 

d) Olimpiade olahraga dan lomba seni SMP. Pelaksanaan O2SN dan 
festival lomba seni, 11 cabang olahraga dan 8 cabang seni yang 
diikuti oleh 24 sekolah.  

e) Rehabilitasi gedung SD/MI (DAK). Untuk penyediaan sarana 
pembelajaran SD/SDLB yang berkualitas melalui Dana Alokasi 
Khusus. 

f) Penyediaan Beasiswa SD. Pemberian beasiswa kepada siswa 
kurang mampu sebanyak 165 orang. 

g) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Pemberian bantuan 
pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun pada 133 sekolah. 
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h) Penyediaan biaya operasional tim manajemen BOS kab/kota. 
Terlaksananya pengendalian dan pengelolaan dana Bantuan 
Operasional Sekolah sesuai dengan peruntukannya pada 116 
sekolah. 

i) Rehabilitasi gedung SMP/MTs (DAK). Untuk penyediaan sarana 
pembelajaran SMP/MTs yang memadai melalui Dana Alokasi 
Khusus. 

j) Penyediaan Beasiswa kurang mampu SMP. Pelaksanaan 
pemberian beasiswa untuk 250 siswa SMP (realisasi keuangan    
0 %). 

k) Uji kompetensi siswa SD/MI dan SMP/MTs. Meningkatkan 
kompetensi siswa SD/MI sebanyak 2.836 orang dan siswa 
SMP/MTs sebanyak 2.537 orang dalam menghadapi ujian 
nasional. 

l) Rehabilitasi gedung SD/MI (DAK 2011). Tersedianya sarana 
pembelajaran yang memadai. 

m) Pengadaan peralatan pendidikan (DAK 2011). Tersedianya 
prasarana yang memadai di sekolah.  

n) Pengadaan meubelair sekolah. Terlaksananya pengadaan 
meubelair meja dan kursi siswa SD di sekolah. 

o) Pembangunan gedung sekolah. Pemasangan paving bloc SD 
Negeri 65 dan SD Negeri 73 (realisasi keuangan 0%). 

 
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang 
dilaksanakan dalam beberapa kegiatan pada jenjang SD dan SMP 
antara lain olimpiade olahraga dan seni, penyelenggaraan 
pendidikan gratis, rehabilitasi gedung sekolah dan pengadaan 
peralatan pendidikan dan meubelair sekolah : 
a) Pembinaan dan pengembangan pengelolaan pendidikan dasar di 

tingkat  SD agar peserta didik memiliki kemampuan dasar baca, 
tulis, hitung dan pengetahuan keterampilan dasar yang 
bermanfaat untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan 
pendidikan ke jenjang SMP/MTs. 

b) Pembinaan dan pengembangan pengelolaan pendidikan dasar di 
tingkat  SMP agar peserta didik memiliki bekal kemampuan yang 
merupakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang 
diperoleh di SD/MI untuk mempersiapkan peserta didik 
mengikuti jenjang pendidikan  selanjutnya. 
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3) Program Pendidikan Menengah, yang dilaksanakan dalam 15 
kegiatan antara lain : 
a) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir. 

Pelaksanaan pembangunan pagar dan paving bloc SMA Negeri 2. 
b) Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan 

perlengkapannya. Tidak dilaksanakan (rehabilitasi instalasi listrik 
SMA Negeri 2) 

c) Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu. Pemberian 
beasiswa bagi siswa kurang mampu sebanyak 308 orang. 

d) Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. 
Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru SMK melalui 
magang/praktek kerja lapang ke perusahaan diluar provinsi 
sebanyak 20 orang. 

e) Penyelenggaraan Ujian Nasional. Penyelenggaraan ujian nasional 
jenjang SMA/SMK sebanyak 31 sekolah. 

f) Peningkatan kesejahteraan guru. Pemberian kesejahteraan guru 
SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 5 sebagai penyelenggara kelas 
khusus.  

g) Lomba kreativitas siswa SMA/SMK. Pelaksanaan seleksi siswa 
untuk mengikuti lomba kreatifitas siswa tingkat provinsi di 
Makassar.  

h) Penyelenggaraan uji kompetensi SMK (Praktikum luar daerah). 
Pelaksanaan praktek kerja industri bagi siswa SMK untuk 
menimba pengalaman pada perusahaan di luar daerah sebanyak 
222 orang.  

i) Olimpiade olahraga dan lomba seni SMA. Pelaksanaan olimpiade 
olahraga dan seni, 6 cabang olahraga dan 5 cabang seni yang 
diikuti oleh 29 sekolah.  

j) Beasiswa siswa berprestasi. Tersedianya beasiswa bagi siswa 
yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional sebanyak 20 
orang. 

k) Pembinaan dan pengembangan sekolah bagi siswa cerdas 
peserta kelas akselerasi SMA. Pelaksanaan seleksi tes psikologi 
calon siswa baru yang berminat mengikuti program 
pembelajaran pada kelas akselerasi (SMA Negeri 2). 

l) Pengembangan informasi pendidikan. Penyelenggaraan dan 
pengelolaan pelayanan informasi pendidikan melalui website 
Dinas Pendidikan.  
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m) Pelatihan perluasan pemanfaatan IT untuk pendidikan 
SMA/SMK. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui 
pelatihan IT kepada 160 orang guru SMA /SMK.  

n) Bantuan pelaksanaan uji kompetensi SMK. Menunjang 
kelancaran uji kompetensi siswa SMK di 13 sekolah.  

o) Penyediaan pendidikan gratis SLTA. Pelaksanaan pendidikan 
gratis pada jenjang SMA/MA/SMK  di 31 sekolah. 

p) Pembangunan gedung/kantor sekolah (DPID) lanjutan tahun 
2011. Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang 
memadai yang merupakan kegiatan lanjutan tahun 2011. 

q) Pembangunan talud SMA Negeri 3. Pelaksanaan pembangunan 
talud pada bahu jalan luar pagar SMA Negeri 3,  lokasi tanah 
yang tidak rata/rawan longsor. Diusulkan dialihkan ke SKPD yang 
sesuai. (realisasi keuangan & fisik 0 %) 

 
Program Pendidikan Menengah, yang dilaksanakan dalam 15 
kegiatan antara lain penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang 
mampu, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, 
lomba kreativitas siswa SMA/SMK, pelatihan perluasan 
pemanfaatan IT untuk pendidikan SMA/SMK, penyediaan 
pendidikan gratis SLTA. Melalui pembinaan dan pengembangan 
penyelenggaraan pendidikan menengah diharapkan dapat 
memberikan bekal kemampuan bagi peserta didik untuk 
mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota 
masyarakat dan warga negara dan atau untuk mengikuti jenjang 
pendidikan di perguruan tinggi. Khusus untuk SMK,  lulusan 
diarahkan untuk siap bekerja di dunia usaha dan industri. 

 
4) Program Pendidikan Non Formal, yang dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan : 
a) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan. Pelaksanaan 

peningkatan keterampilan masyarakat, peserta sebanyak 100 
orang. (realisasi keuangan 0 %)   

b) Peningkatan sarana SKB. Pengadaan untuk penunjang sarana 
kerja sebanyak 4 jenis.  

c) Tuntas baca tulis Al-Quran dan Aksara. Penuntasan baca tulis 
buta aksara lanjutan peserta sebanyak 120 orang. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  64 
 



d) Penyelenggaraan pembelajaran program paket B. Penyediaan 
modul pembelajaran peserta program paket B setara SMP 
sebanyak  60 orang. 

e) Pemeliharaan gedung pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). 
Tidak dilaksanakan (pemeliharaan 7 PKBM) 

f) Jambore pendidikan non formal dan formal. Pelaksanaan 
jambore PNF tingkat provinsi di Makassar untuk melahirkan atlet 
berprestasi dari pendidikan non formal. 

g) Pengadaan operasional kantor SKB. Penyediaan bahan ATK untuk 
penunjang berjalannya administrasi kantor.                           

h) Pengembangan pendidikan kecakapan hidup. Pelaksanaan 
peningkatan keterampilan masyarakat, peserta sebanyak 60 
0rang. (realisasi keuangan 0 %) 

i) Penyelenggaraan PAUD terpadu. Penyediaan bahan 
pembelajaran praktek, pelatihan dan alat permainan anak usia 3-
6 tahun sebanyak 80 orang.   

j) Penyelenggaraan pembelajaran program paket C. Pelaksanaan 
pembelajaran untuk mengurangi angka putus sekolah setara 
SMA sebanyak 150 orang. 
Program Pendidikan Non Formal, diharapkan akan membantu 
warga belajar dalam mempersiapkan diri memasuki kehidupan 
masyarakat serta membantu masyarakat  mendapatkan 
pendidikan alternatif selain pendidikan formal. 

 
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

yang dilaksanakan dalam 8 kegiatan :  
a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik. Sertifikasi guru dan kepala 

sekolah sebanyak 200 orang.  
b) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan 

tenaga kependidikan. Penyusunan informasi pendidikan yang 
akurat dalam bentuk profil pendidikan.  

c) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik. Pelaksanaan seleksi 
pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah 
berprestasi.  

d) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bintek pelatihan tenaga 
pustakawan sekolah dasar. Peningkatan kompetensi pelayanan 
pengelolaan pustakawan di tingkat sekolah dasar sebanyak 60 
orang.  
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e) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bintek pelatihan bahan 
ajar sekolah dasar. Peningkatan kompetensi pendidik dalam 
penyusunan bahan ajar di tingkat sekolah dasar sebanyak 60 
orang.  

f) Bintek pelatihan pengembangan IT bagi guru SD. Peningkatan 
kompetensi pendidik dalam bidang penguasaan teknologi 
informasi sebanyak 70 orang. 

g) Bintek pelatihan pengembangan IT bagi guru SMP. Peningkatan 
kompetensi pendidik dalam bidang penguasaan teknologi 
informasi sebanyak 70 orang.  

h) Penilaian kinerja guru dan kepala sekolah (TK,SD,SMP dan SMA). 
Pelaksanaan penilaian kompetensi guru dan kepala sekolah 
semua jenjang pendidikan.  
Peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perlu menjadi 
prioritas dalam pembangunan pendidikan baik kualifikasi, 
kompetensi dan kesejahteraan  tenaga pendidik dan pengawas. 
 

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang dilaksanakan 
dalam 8 kegiatan antara lain : 
a) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan. 

Pelaksanaan rapat kerja dan evaluasi kinerja bidang pendidikan 
yang akan menjadi acuan dalam penyusunan renjana kerja tahun 
berikutnya.  

b) Pembinaan dewan pendidikan. Meningkatkan peran dan fungsi 
komite sekolah dan koordinasi dengan dewan pendidikan kota 
(DPK).  

c) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Penilaian angka 
kredit jabatan fungsional guru dan penilik dan pamong belajar 
untuk penerbitan penetapan angka kredit (PAK).   

d) Penyediaan dana pengembangan sekolah. Pembayaran honor 
PTT lingkup Dinas Pendidikan sebanyak  28 orang.  

e) Pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi mata pelajaran 
(olimpiade sains) tingkat provinsi. Pembimbingan peserta hasil 
seleksi OSN, siswa SMP 15 orang dan siswa SMA 40 orang untuk 
mempersiapkan diri mengikuti olimpiade sains tingkat provinsi di 
Makassar.  
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f) Pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi mata pelajaran 
siswa sekolah tingkat nasional. Pembimbingan peserta hasil OSN 
tingkat provinsi persiapan mengikuti olimpiade sains tingkat 
nasional di Jakarta. 

g) Pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi tenaga pendidik 
mata pelajaran tingkat kota. Penyelenggaraan pembinaan 
kompetensi guru SD/SMP pembimbing siswa calon peserta hasil 
seleksi OSN tingkat kota sebanyak 60 orang. 

h) Pelaksanaan akreditasi sekolah (SD, SMP dan SMA). Pelaksanaan 
akreditasi sekoah yang memenuhi standar pelayanan minimal 
sebanyak 21 sekolah.  

 
7) Program Pendukung Pendidikan Gratis, yang dilaksanakan dalam 2 

kegiatan yaitu Penyediaan dana bantuan SLTA, yaitu pemberian 
bantuan dana pendidikan bagi siswa SMA/SMK pada 31 sekolah. 
Penyediaan dana bantuan TK/SD/SMP untuk 102 sekolah,  agar 
proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Melalui program ini 
diharapkan semua anak usia sekolah dapat memperoleh pelayanan 
pendidikan tidak ada lagi anak putus sekolah, serta mendorong 
peningkatan partisipasi anak sekolah, baik pada APK maupun APM-
nya. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Bahwa fokus penanganan infrastruktur pendidikan masih 

menitikberatkan pada penyiapan sarana dan prasarana 
pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. 

b) Penyiapan tenaga pendidik khususnya bagi mereka yang belum 
S1/D-IV belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketetapan. 

c) Regulasi pendidikan sebagai turunan dari perda pendidikan 
hingga saat ini belum terealisasi, sebagai pendukung 
pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Parepare. 

 
2) Solusi 

a) Perlu ada kebijakan yang proporsional dalam pengalokasian 
anggaran, sehingga dapat menyentuh secara keseluruhan. 
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b) Perlu ada regulasi yang mengatur penyesuaian jenjang 
pendidikan tentang guru, termasuk didalamnya kebijakan 
pembiayaan. 

c) Perlu segera direalisasikan melalui peraturan walikota 
sebagaimana diamanatkan pada perda pendidikan No.6 Tahun 
2007 

 

2) URUSAN KESEHATAN 
a. Program dan Kegiatan 

DINAS KESEHATAN  
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.940.687.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 
Rp.831.804.619,- atau 88,43%. Adapun kegiatan yang tertuang 
dalam program tersebut  terdiri dari : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional. 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
j) Penyediaan bahan logistik kantor 
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.233.596.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.210.851.876,- atau 90,26%. 
Adapun kegiatan untuk program ini adalah : 
a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
d) Opname rutin sarana dan prasarana kesehatan 
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3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.55.000.000,- dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp.54.150.000,- atau 98,45%. Adapun 
kegiatan untuk program ini yaitu : 
a) Pendidikan dan pelatihan formal 
b) Pelatihan bimbingan jabatan fungsional 
c) Bimtek manajemen Pengolahan Data Kesehatan 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

dan Keuangan.  
Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.17.500.000,- dengan 
realisasi anggaran sebesar 100%. Adapun kegiatan untuk program 
ini adalah : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.  

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.2.233.713.200,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.224.345.162 atau 99,58%. 
Adapun kegiatan untuk program ini adalah : 
a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 
b) Pelayanan Farmasi (DAK) 
c) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Lanjutan tahun 

2011) 
 

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.  
Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar 
Rp.6.435.123.080,- dengan realisasi anggaran sebesar                     
Rp.5.979.599.426 atau 92,92%. Adapun kegiatan pada program 
tersebut adalah : 
a) Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipukesmas dan 

jaringannya 
b) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 
c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 
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d) Peningkatan kesehatan olahraga,P3K dan BSB 
e) Penatalaksanaan bidang Medik 
f) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Cempae 
g) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lakessi 
h) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas 

Lapadde 
i) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas 

Madising 
j) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lompoe 
k) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lumpue 
l) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan RS Kusta 
m) Pengelolaan gedung instalasi farmasi (gedung obat) 
n) Penyelenggaraan Kota Sehat 
o) Pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda) 
p) Pembinaan Kesehatan ibu dan anak / KB 
q) Kegiatan pengawasan sarana kesehatan,obat dan makanan 
r) Pelaksanaan manajemen puskesmas dan penerapan quality 

assurance 
s) Kesehatan jiwa 
t) Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 
u) Operasional pos kesehatan kelurahan 
v) Pengadaan Ambulance (Tidak terlaksana) 

 
7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp.573.495.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.527.036.500,- atau 91,90%. 
Adapun kegiatan untuk program tersebut adalah : 
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 
b) Pembinaan posyandu 
c) Peningkatan yankes bagi lansia diposyandu 
d) Sosialisasi PHBS 
e) Sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan TBC 
f) Penyuluhan bahaya diare dan DBD 
g) Penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat 

 
 
 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  70 
 



8) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.  
Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.266.100.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.54.873.250,- atau 20,62%. 
Adapun kegiatan pada program tersebut adalah : 
a) Pengadaan/pemberian makanan tambahan bayi, balita, bumil 
b) Peningkatan gizi keluarga, institusi dan keluarga 
c) Sosialisasi makanan bergizi bagi balita 

 
9) Program Pengembangan LIngkungan Sehat.  

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp.23.502.000,- dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp.23.502.000,- atau 100 %. Adapun 
kegiatan pada program tersebut adalah Pendataan Sanitasi 
Lingkungan 

 
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.  

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 301.140.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.277.031.500,- atau 91,99%. 
Adapun kegiatan yang ada pada program tersebut adalah : 
a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 
b) Pengadaan vaksin penyakit menular 
c) Peningkatan imunisasi 
d) Peningkatan surveillance epidemologi dan penanggulangan 

wabah 
e) Pelayanan Kesehatan Haji 
f) Penatalaksanaan penyakit tidak menular 
g) Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV 
h) Pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular 

seksual (IMS) 
i) Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru 
j) Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Kusta 
k) Penatalaksanaan penyakit endemik dan epidemic 

 
11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 
Alokasi anggaran pada program ini sebesar Rp.4.257.169.800,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.970.918.100,- atau 69,79%. 
Adapun kegiatan yang ada pada program tersebut adalah : 
a) Pembangunan puskesmas 
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b) Pembangunan posyandu 
c) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) 
d) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu 
e) Pengadaan sarana dan prasarana pos kesehatan 
f) Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 
g) Pembangunan poliklinik RS Kusta Lauleng (Lanjutan tahun 2011) 

 
RSUD A.MAKKASAU 
Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah 
RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dialokasikan Rp 53.844.210.304,- 
dengan realisasi anggaran Rp. 40.982.275.469,- atau 76,11% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a. Pelayanan BLUD dan  
b. Pendukung Pelayanan BLUD. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

DINAS KESEHATAN 
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan dalam 

kegiatan antara lain : 
a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kegiatan ini   untuk 

mendukung ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 
seluruh puskesmas wilayah Kota Parepare. 

b) Pelayanan Farmasi (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 95%, 
kegiatan ini untuk peningkatan pelayanan kefarmasian dalam 
bentuk belanja bahan obat-obatan dan pertemuan. 

c) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Lanjutan tahun 
2011) dengan realisasi fisik sebesar 100%. 
 

2)  Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan 
antara lain : 
a) Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipukesmas dan 

jaringannya, kegiatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan terhadap penduduk miskin yang terdata diseluruh 
Puskesmas wilayah Kota Parepare. 

b) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, dengan realisasi fisik 
sebesar 100 %, kegiatan ini untuk meningkatkan kondisi 
kesehatan berupa pelayanan kesehatan dipuskesmas wilayah. 
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c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, 
kegiatan tersebut untuk penanggulangan masalah kesehatan 
berupa transportasi petugas dan belanja bahan obat-obatan. 

d) Peningkatan kesehatan olahraga,P3K dan BSB, kegiatannya 
dalam bentuk pertemuan dan posko BSB. 

e) Penatalaksanaan bidang Medik, antara lain dalam bentuk belanja 
bahan habis pakai, transportasi petugas, kegiatan pertemuan 
dan belanja pakaian kerja lapangan. 

f) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Cempae 
dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat cempae 
bentuknya berupa operasional Puskesmas. 

g) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lakessi 
dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lakessi 
bentuknya berupa operasional Puskesmas. 

h) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas 
Lapadde dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Lapadde bentuknya berupa operasional Puskesmas. 

i) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas 
Madising dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Labukkang dan sekitarnya bentuknya berupa operasional 
Puskesmas. 

j) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lompoe 
dengan realisasi fisik sebesar 100% kegiatan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lompoe 
bentuknya berupa operasional Puskesmas. 

k) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas Lumpue 
dengan realisasi fisik sebesar 100% kegiatan tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lumpue 
bentuknya berupa operasional Puskesmas. 

l) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan RS Kusta ,dengan 
realisasi fisik sebesar 100% kegiatan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Lauleng bentuknya 
berupa operasional RS Kusta. 
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m) Pengelolaan gedung instalasi farmasi (gedung obat) ,dengan 
realisasi fisik sebesar 85,5% kegiatannya berupa operasional 
gedung instalasi farmasi (gedung obat). 

n) Penyelenggaraan Kota Sehat ,dengan realisasi fisik sebesar 46 %, 
kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Parepare sebagai kota 
sehat, yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan 
transportasi petugas kesehatan. 

o) Pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda), 
dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan yang dilaksanakan 
berupa jasa pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang 
terdata sebagai penerima bantuan Jamkesda. 

p) Pembinaan Kesehatan ibu dan anak / KB, dengan realisasi fisik 
sebesar 100%, kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan 
kesehatan ibu dan anak. 

q) Kegiatan pengawasan sarana kesehatan,obat dan makanan 
dengan realisasi fisik sebesar 68%, kegiatan ini sifatnya adalah 
pengawasan terhadap sarana kesehatan, apotek, toko obat dan 
produk makanan kemasan. 

r) Pelaksanaan manajemen puskesmas dan penerapan quality 
assurance, dengan realisasi fisik sebesar 0 % (tidak terlaksana). 

s) Kesehatan jiwa ,dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan ini 
untuk peningkatan kesehatan kejiwaan, kegiatannya berupa 
transportasi petugas kesehatan. 

t) Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, dengan realisasi fisik 
sebesar 0 % (tidak terlaksana). 

u) Operasional pos kesehatan kelurahan ,dengan realisasi fisik 
sebesar 100%, hal ini untuk memperlancar kegiatan pos 
kesehatan kelurahan dalam bentuk belanja operasional seperti 
belanja air, listrik, bahan habis pakai, honor tenaga kerja, 
pemeliharaan gedung dan kegiatan pertemuan. 

v) Pengadaan Ambulance (Tidak terlaksana) 
 

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
dilaksanakan dalam kegiatan antara lain : 
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, 

dengan realisasi fisik sebesar 88%, kegiatan ini 
menginformasikan masalah kesehatan pada masyarakat melalui 
media. 
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b) Pembinaan posyandu, dengan realisasi fisik sebesar 100%, 
kegiatan ini untuk peningkatan pelayanan oleh kader posyandu 
diseluruh posyandu wilayah Kota Parepare. 

c) Peningkatan yankes bagi lansia di posyandu, dengan realisasi fisik 
sebesar 100%, kegiatan ini untuk peningkatan kesehatan lansia 
diposyandu, kegiatannya berupa belanja habis pakai bagi lansia, 
transportasi petugas dan pertemuan. 

d) Sosialisasi PHBS dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan 
tersebut untuk lebih mensosialisasikan masalah PHBS bagi 
masyarakat, peserta pertemuan adalah kader-kader kesehatan 
yang nantinya berperan dimasyarakat. 

e) Sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan TBC ,dengan realisasi fisik 
sebesar 100%, kegiatan tersebut untuk lebih  mensosialisasikan 
bahaya HIV/AIDS dan TBC bagi masyarakat. Sosialisasi 
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang dihadiri oleh 
petugas kesehatan pengelola program HIV/AIDS dan TBC yang 
nantinya akan menyampaikan ke masyarakat. 

f) Penyuluhan bahaya diare dan DBD, dengan realisasi fisik sebesar 
100%, kegiatan tersebut untuk lebih  mensosialisasikan bahaya 
diare dan DBD bagi masyarakat. 

g) Penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat ,dengan 
realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana 
hidup bersih dan sehat. 
 

4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan 
antara lain : 
a) Pengadaan/pemberian makanan tambahan bayi,balita,bumil 

dengan realisasi fisik 15%, kegiatan ini untuk peningkatan 
kesehatan bagi bayi,balita dan bumil. 

b) Peningkatan gizi keluarga, institusi dan keluarga ,dengan realisasi 
fisik sebesar 40%, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan gizi 
keluarga. 

c) Sosialisasi makanan bergizi bagi balita ,dengan realisasi fisik 
sebesar 15%, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan 
pengetahuan tentang gizi balita, sosialisasi dilaksanakan dalam 
bentuk pertemuan. 
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5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan dalam 
kegiatan pendataan sanitasi lingkungan, dengan realisasi fisik 
sebesar 100%, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan 
lingkungan sehat melalui data sanitasi yang ada dimasyarakat. 
 

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 
dilaksanakan dalam kegiatan antara lain : 
a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dengan realisasi fisik 

sebesar 90%, kegiatan ini bertujuan untuk membunuh nyamuk 
dewasa untuk mengurangi wabah demam berdarah, 
penyemprotan dilaksanakan di wilayah yang ada penderita DBD. 

b) Pengadaan vaksin penyakit menular, dengan realisasi fisik 
sebesar 100%, kegiatan ini untuk memberantas penyakit 
menular. 

c) Peningkatan imunisasi ,dengan realisasi fisik sebesar 100%, 
kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi 
bagi petugas kesehatan pengelola imunisasi 

d) Peningkatan surveillance epidemologi dan penanggulangan 
wabah, dengan realisasi fisik sebesar 97%, kegiatan tersebut 
bertujuan melacak penyebaran penyakit menular untuk 
menanggulangi wabah yang dilaksanakan diwilayah yang disurvei 
merupakan tempat penyebaran penyakit. 

e) Pelayanan Kesehatan Haji dengan realisasi fisik sebesar 100%, 
kegiatan ini untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat 
yang melaksanakan ibadah haji berupa pemberian vaksin 
meningitis. 

f) Penatalaksanaan penyakit tidak menular dengan realisasi fisik 
sebesar 100%, Kegiatan dalam bentuk belanja bahan obat-
obatan, bahan habis pakai, transportasi petugas dan jasa 
pelayanan kesehatan bagi penderita. 

g) Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV, dengan realisasi 
fisik sebesar 100%, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan baik bagi petugas kesehatan maupun penderita 
tentang penyakit HIV guna mencegah dan memberantas 
penyakit tersebut. 

h) Pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi menular 
seksual (IMS), dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan ini 
untuk mengurangi penularan IMS, kegiatannya berupa belanja 
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bahan habis pakai, transportasi petugas dan belanja bahan obat-
obatan yang diperuntukkan bagi penderita. 

i) Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru ,dengan 
realisasi fisik sebesar 93%, kegiatan ini untuk mengurangi 
penderita penyakit TB paru. 

j) Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Kusta ,dengan 
realisasi fisik sebesar 98%, kegiatan ini untuk meningkatkan 
pengetahuan petugas kesehatan tentang penyakit kusta, 
melakukan berupa pertemuan bagi petugas kesehatan pengelola 
kusta baik yang ada di RS Kusta Lauleng maupun yang ada di 
Puskesmas. 

k) Penatalaksanaan penyakit endemik dan epidemik dengan 
realisasi fisik sebesar 100%, kegiatannya berupa pertemuan 
petugas kesehatan pengelola P2M (pemberantasan penyakit 
menular) 
 

7) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 
dilaksanakan dalam kegiatan antara lain : 
a) Pembangunan puskesmas, dengan realisasi fisik sebesar 70%, 

kegiatan ini untuk peningkatan pelayanan puskesmas. 
b) Pembangunan posyandu ,dengan realisasi fisik sebesar 0%. 
c) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK), dengan 

realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan ini bertujuan untuk 
kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas wilayah Kota 
Parepare. 

d) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu, 
realisasi fisik sebesar 0%. 

e) Pengadaan sarana dan prasarana pos kesehatan,dengan realisasi 
fisik sebesar 0%. 

f) Pengadaan sarana dan prasarana posyandu ,dengan realisasi fisik 
sebesar 0%. 

g) Pembangunan poliklinik RS Kusta Lauleng (Lanjutan tahun 2011), 
dengan realisasi fisik sebesar 100%, kegiatan ini untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lauleng. 
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RSUD A.MAKKASAU 
Program Peningkatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah 
dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu : 
1) Kegiatan Pelayanan BLUD adalah merupakan kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
diantaranya belanja bahan obat-obatan, belanja jasa pelayanan, 
belanja makan dan minuman pasien, belanja modal pengadaan alat-
alat Kedokteran Umum dan belanja modal pengadaan alat-alat 
kedokteran bedah. Dalam pelaksanaannya realisasi fisik kegiatan 
adalah 80% sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 
32.374.559.815,- atau 76.77% karena ada kegiatan yang realisasi 
fisiknya hanya 20% yaitu belanja modal pengadaan alat-alat 
kedokteran umum. 

2) Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD adalah merupakan kegiatan 
yang dilakukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi diantaranya belanja modal pengadaan alat-alat kantor 
dan rumah tangga, belanja modal pengadaan komputer/notebook, 
belanja modal pengadaan meja kerja, belanja modal pengadaan 
tempat tidur, belanja modal pengadaan/pembanguanan gedung 
kantor dan belanja modal tambahan peralatan instalasi gizi. Dalam 
pelaksanaannya realisasi fisik kegiatan adalah 100% sedangkan 
realisasi anggaran adalah Rp 7.960.656.004,- atau 68.20%.  

 
c) Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
DINAS KESEHATAN  
a) Masih sulitnya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui 

proses pemberdayaan tanpa adanya sumber pembiayaan. 
b) Beberapa kegiatan yang membutuhkan dana harus segera 

dimulai sejak bulan januari.  
c) Padatnya program membuat beberapa kegiatan harus dilakukan 

secara marathon sehingga memerlukan mobilitas SDM yang 
tinggi. 

RSUD A.MAKKASAU 
a) Belum ada kesamaan persepsi diantara eksekutif maupun antara 

eksekutif dan legislatif tentang Pola Pengelolaan Keuangan 
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Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Andi 
Makkasau Parepare. 

b) Ada beberapa belanja yang realisasi fisiknya tidak mencapai 
100%, khususnya belanja yang didanai oleh pendapatan 
fungsional rumah sakit. Hal ini disebabkan karena belum 
dibayarkannya Klaim Jamkesda.  

c) Belum optimalnya sarana (komputerisasi) sistem informasi 
manajemen. 

d) Kurangnya tenaga akuntan/keuangan. 

2) Solusi 
DINAS KESEHATAN  
a) Lebih mengoptimalkan kegiatan penyuluhan masyarakat  
b) Penetapan waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan perlu 

ditetapkan lebih awal agar hasil yang diperoleh maksimal 
c) Perlu penetapan skala prioritas setiap kegiatan. 

RSUD A.MAKKASAU 
a) Melakukan pertemuan secara intensif dan apabila diperlukan 

mengundang narasumber yang berkompeten; 
b) Program pelayanan kesehatan gratis (Jamkesda) harus mendapat 

perhatian khusus dengan memprioritaskan pembayaran 
terhadap klaim yang diajukan karena berpengaruh secara 
langsung terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

c) Mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit 
berbasis komputerisasi. 

d) Menambah tenaga akuntan/keuangan sebanyak 2 orang. 
 

3) URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.360.560.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 346,682,324 ,- atau 
96,15% yang dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik; 
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor; 
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d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional; 

e) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran; 
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor; 
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 
i) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan; 
j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 
k) Rapat – Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.214.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 205.900.000,-  atau 
96,21% yang dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Pembangunan Gedung Kantor; 
b) Pengadaan Mebeleur; 
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 
f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.40.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.650.000,- atau 
94,1% yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Formal. 
 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.679.000,- atau 
95,3% yang dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD; 
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 
c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun; 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 
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5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 
Dialokasikan sebesar Rp.340.000.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp. 297.582.000,- atau 87,52% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Persampahan; 
b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlmPengelolaan 

Persampahan; 
c) Pengelolaan Pengomposan. 

 
6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

Hidup. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.400.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 399.053.100,- atau 
99,76% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pemantauan Kualitas Lingkungan; 
b) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. 
 

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.1.929.276.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.628.719.973,- 
atau 84,42% yang dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan 

Sumber-Sumber Air; 
b) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air & Sumber-

Sumber Air. 
 

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan Hidup. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.122.641.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 109.139.500,- atau 
88,99%  yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pengembangan Data & Informasi Lingkungan; 
b) Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup; 
c) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Parepare Tahun 

2012. 
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9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.150.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 149.823.800,- atau 
99,88% yang dilaksanakan dalam kegiatan pengujian kadar polusi 
limbah padat dan limbah cair. 
 

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.229.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 223.614.500,- atau 
97,65% yang dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Penataan RTH; 
b) Pemeliharaan RTH 
 

DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar            
Rp. 406.711.800,- dengan realisasi anggaran Rp.  375.757.571,-  
atau   92,39% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
i) Penyediaan bahan logistic kantor 
j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.1.906.349.000,- dengan realisasi Rp. 1.738.473.500,- atau 
91,19% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
c) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  82 
 



 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar Rp. 
15.000.000,- dengan realisasi Rp. 4.900.000,-  atau 32,67% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. 
 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
dan Keuangan. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.17.500.000,- dengan realisasi Rp. 17.500.000,- atau 100% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.3.488.242.950,- dengan realisasi Rp. 3.159.184.450,- atau 
90,57% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 
b) Penyediaan jasa kebersihan kota 
c) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 

(Lanjutan 2011) 
 

6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.186.112.332,- dengan realisasi Rp.177.659.350,- atau 95,46% 
yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pemeliharaan RTH 
b) Penataan RTH (Lanjutan 2011) 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, 

Merupakan program prioritas  dalam upaya mengelola sampah agar 
lebih ramah lingkungan. Adapun kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan terkait program tersebut adalah : 
a) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 

Sarana Persampahan. Kegiatan ini adalah upaya mendaur ulang 
sampah anorganik khususnya berupa pencacahan sampah plastik 
sehingga selain dapat mengurangi volume sampah anorganik, 
juga akan meningkatkan nilai ekonomis dari sampah tersebut. 

b) Kegiatan Peningkatan peran Serta Masyarakat dalam 
Pengelolaan Persampahan adalah upaya dari BLH Kota Parepare 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli 
lingkungan dengan menggiatkan kerja bakti massal serta 
mendorong terbentuknya bank-bank sampah di pemukiman-
pemukiman masyarakat. 

c) Kegiatan Pengelolaan Pengkomposan.  
adalah upaya untuk selain meminimalkan sampah masyarakat 
juga agar sampah tersebut memiliki nilai manfaat lebih dengan 
cara mengolah sampah-sampah organik menjadi pupuk kompos. 
Output dari kegiatan tersebut adalah dengan dihasilkannya 
pupuk organik sebanyak ±10 ton dan penjualannya memberikan 
kontribusi ke PAD Pemerintah Kota Parepare. 
  

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 
Hidup. Merupakan program teknis yang terdiri dari: 
a) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan untuk memantau dan menjaga kualitas 
lingkungan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam 
penilaian adipura, pelaksanaan Koordinasi dengan seluruh 
stakeholder, memfasilitasi Tim Penilai Adipura Tingkat Kota dan 
Tim Tingkat Regional Sumapapua, Penyiapan Hadiah hasil 
Penilaian Tingkat Kota serta penjemputan Piala Adipura baik di 
Tingkat Pusat, Propinsi dan Kota. Outcome dari program ini 
adalah diraihnya Piala Adipura kategori Kota Sedang yang ke-8 
kalinya dimana merupakan penghargaan tertinggi atas 
keberhasilan dalam bidang kebersihan dan penataan keindahan 
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kota. Piala ini diserahkan oleh Presiden RI pada tanggal 5 Juni 
2012 di Istana Negara.  

b) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan 
Hidup adalah kegiatan lintas SKPD yang bertujuan agar 
penegakan hukum lingkungan serta penerapan aturan-aturan 
pengelolaan lingkungan yang telah ada agar dapat ditegakkan 
dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, khususnya bagi para 
pelaku usaha dan atau kegiatan yang mana usaha dan atau 
kegiatannya tersebut berdampak terhadap lingkungan. 
 

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 
Merupakan program teknis yang terdiri dari : 
a) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian 

Kerusakan Sumber-Sumber Air adalah kegiatan yang 
pendanaannya dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Bidang Lingkungan Hidup yang bertujuan menjaga kelestarian 
dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Kegiatan ini berisi 
pengadaan sarana dan prasarana pengolah sampah, pengadaan 
peralatan laboratorium lingkungan, pembuatan sumur resapan, 
lubang biopori serta penanaman pohon pada lokasi-lokasi 
strategis. 

b) Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air & 
Sumber-Sumber Air adalah kegiatan yang berasal dari usulan 
masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang berupa 
perlindungan sumber mata air di hutan Jompie. 
 

4) Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup. Merupakan program teknis yang terdiri dari: 
a) Kegiatan Pengembangan Data & Informasi Lingkungan adalah 

kegiatan penyusunan Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kota 
Parepare yang harus dilaporkan setiap tahunnya ke Kementerian 
Lingkungan Hidup serta keikutsertaan BLH Kota Parepare dalam 
Pekan Lingkungan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 
Nasional. 

b) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup merupakan 
upaya dari BLH Kota Parepare untuk menyebarluaskan serta 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan 
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pengelolaan lingkungan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, 
khususnya bagi para pelaku usaha dan atau kegiatan. 

c) Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Parepare 
Tahun 2012 merupakan kegiatan untuk memenuhi salah satu 
kewajiban Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini penyusunan 
KLHS Kota Parepare yang merupakan dasar atau acuan dalam 
penyusunan RTRW Kota Parepare. Namun kegiatan ini tidak 
dapat dilaksanakan di tahun ini akibat alokasi anggaran yang 
sangat minim. 
  

5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi 
Merupakan program operasionalisasi UPTB Laboratorium 
Lingkungan yang terdiri dari kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah 
Padat dan Limbah Cair. Kegiatan ini merupakan upaya pemantauan 
kualitas lingkungan, khususnya pencegahan pencemaran air berupa 
pengujian laboratorium untuk mengetahui tingkat pencemaran air 
yang dilaksanakan di 3 titik sungai karajae (hulu, tengah dan hilir) 
serta pengujian laboratorium terhadap air limbah dari para pelaku 
usaha dan atau kegiatan serta tempat-tempat lainnya berdasarkan 
pengaduan masyarakat. Selama tahun 2012 ini telah dilakukan 
pengujian laboratorium sebanyak ± 128 titik/lokasi. 
 

6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Merupakan program 
teknis yang terdiri dari :  
a) Kegiatan Penataan RTH adalah kegiatan penanaman tanaman 

peneduh dan produktif untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau 
30% kawasan perkotaan serta untuk menghijaukan daerah-
daerah yang masih gersang serta perlindungan terhadap sumber-
sumber mata air. 

b) Kegiatan Pemeliharaan RTH adalah kegiatan untuk menjaga serta 
mempertahankan daya hidup dari tanaman yang telah ada 
berupa pembajakan, pemupukan, pemasangan sungkup, 
pengecatan pohon serta perbaikan taman atau pot-pot yang 
rusak. 
Dari pencapaian realisasi kegiatan tersebut, dapat dikemukakan 
tingkat capaian kinerja SKPD sebagai berikut : 
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(1) Pengawasan AMDAL, perusahaan yang seharusnya memiliki 
dokumen AMDAL sebanyak 1 perusahaan dan tiap tahun 
senantiasa diawasi pelaporannya.  

(2) Penegakan Hukum, selama tahun 2012 ini tidak ada satupun 
pengaduan masyarakat ke Pemerintah, khususnya Badan 
Lingkungan Hidup Kota Parepare  tentang dugaan adanya 
tindak pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Hal ini 
dimungkinkan oleh intensifnya sosialisasi dan pengawasan 
yang dilakukan BLHD Kota Parepare bekerjasama dengan 
stakeholder terkait.  
 

Selama periode Tahun 2012, kegiatan pembangunan dan 
pembinaan Lingkungan Hidup memperlihatkan peningkatan 
kinerja yang cukup baik, dibuktikan dengan pencapaian kinerja 
tersebut di atas.   

 
DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN 
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 

Meliputi penyediaan alat-alat kebersihan seperti sapu, sabit, 
kuda-kuda, linggis, kapak, sekop, sendok sampah dan lain-lain 
sebagai penunjang kegiatan pemeliharaan kebersihan kota. 
Terdapat pula pengadaan sarana kebersihan yang sedianya akan 
diserahkan kepada masyarakat namun karena sesuatu hal tidak 
dapat terealisasi. 

b) Penyediaan jasa kebersihan kota 
Meliputi honorarium Pengawas lapangan 13 orang, upah kerja 
dan upah lembur Tenaga Pekerja  Harian (TPH) 273 orang, dan 
juga biaya makan kerja ekstra. 

c) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 
(Lanjutan 2011) 
Pembayaran Perencanaan teknis dan Pengawasan Teknis 
pekerjaan pembuatan tempat sampah sementara (TPS) dan 
pembuatan draenase TPA (88m) pada tahun 2011 serta Retensi 
dari pekerjaan pembuatan drainase di TPA (88m) pada tahun 
2011. Sedangkan untuk retensi pekerjaan pembuatan tempat 
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sampah sementara kembali menjadi lanjutan di TA 2013 karena 
tidak terealisasi di TA 2012. 
 

2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan dalam 
kegiatan : 
a) Pemeliharaan RTH 

Meliputi penyediaan alat-alat penunjang dalam pemeliharaan 
taman seperti parang, sabit, kuda-kuda, gunting pangkas, sekop, 
dan lain-lainnya, bahan pengecatan trotoar (Cat, kuas, thinner), 
pemeliharaan air mancur, pembelian bibit tanaman hias dan juga 
perbaikan mesin rumput dan mesin chansaw. 

b) Penataan RTH (Lanjutan 2011) 
Pembayaran Perencanaan Teknis dan Pengawasan teknis  
Pekerjaan Penataan RTH (Pembuatan Taman) pada tahun 2011, 
retensi Pembuatan Taman Boulevard di Timurama dan  retensi 
Pembuatan Taman Boulevard di Jl A. Makassau Timur. 
Sedangkan untuk retensi Pembuatan Taman di Laberru dan 
Kelapa Gading tidak terealisasi di TA. 2012 ini sehingga akan 
menjadi lanjutan di TA 2013. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 
a) Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan 

sehingga dapat menjadi potensi terjadinya tindakan-tindakan 
yang dapat merusak lingkungan. 

b) Visi Walikota Parepare untuk mewujudkan Kota Parepare 
berkomitmen lingkungan belum di dukung secara maksimal oleh 
stakeholder terkait. 

 
DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN 
a) Permasalahan dalam hal penanganan kebersihan Kota Parepare 

adalah pendangkalan draenase akibat pasir yang terbawa arus 
air, masih adanya masyarakat yang membuang sampah di laut 
sehingga menjadikan daerah pesisir pantai kotor saat laut pasang 
dan juga tersumbatnya muara oleh sampah dan pasir, timbulan 
sampah oleh angkutan yang transit melalui Kota Parepare baik 
darat maupun laut, dan belum tertatanya Pasar Lakessi secara 
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optimal sehingga lokasi pasar masih memerlukan perhatian 
khusus. 

b) Tenaga Pekerja Harian (TPH) yang berjumlah 273 orang masih 
perlu penambahan karena luasan pemukiman yang terus 
bertambah dan kompleksnya permasalahan kebersihan dan 
keindahan yang ditangani. 

c) PNS yang ahli di bidang mesin dan pertamanan diperlukan dalam 
menangani permasalahan teknis di lapangan. 

d) Armada pengangkut sampah sudah tua sehingga biaya 
pemeliharaan tinggi. 

e) Peran serta masyarakat dalam meningkatkan kebersihan kota 
masih perlu ditingkatkan. 

f) Masih kurangnya TPS sementara yang tersedia dalam kota 
khususnya dalam lokasi perumahan 

g) Tidak adanya kendaraan hidrolik pemangkas pohon dalam 
melaksanakan pemangkasan pohon yang cukup tinggi, sehingga 
dikerjakan dengan cara manual dengan resiko tinggi, misalnya 
kecelakaan jatuhnya tenaga pemangkas pohon. 

h) Mobil tangki penyiram yang ada sebanyak 2 unit tidak dapat 
mencukupi kebutuhan penyiraman seKota Parepare yang 
meliputi tanaman penghijauan di jalur hijau, median jalan, dan 
tanaman hias di taman-taman kota. 

i) Pengisian tangki penyiram yang dilakukan di Jl. Abu Bakar 
Lambogo menyita waktu karena stasiun pengisian tersebut juga 
digunakan oleh Pemadam Kebakaran, terlebih di musim kemarau 
kurangnya debit air menjadikan pengisian mobil tangki penyiram 
lebih lama lagi. 

j) Mesin pembabat rumput dan mesin chansaw yang ada sekarang 
sering rusak karena sudah tua sehingga perlu penggantian. 

k) Penanaman tanaman penghijauan dan tanaman hias dapat 
terganggu pertumbuhannya bahkan mati akibat masih 
banyaknya ternak milik masyarakat yang berkeliaran baik dalam 
kota maupun pinggiran kota. 

l) Pemasangan papan reklame, umbul-umbul dan sejenisnya dapat 
merusak keindahan dan estetika kota jika tidak ditata dengan 
baik. 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  89 
 



2) Solusi 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 
a) Penegakan aturan pengelolaan lingkungan perlu dipertegas dan 

diperkuat oleh pengambil kebijakan sehingga dapat 
memberikan efek jera serta aturan-aturan pengelolaan 
lingkungan hidup sedapat mungkin diturunkan dalam bentuk 
Perda, Perwali atau SK Walikota sehingga menjadi dasar hukum 
dalam pelaksanaan tupoksi Badan Lingkungan Hidup Daerah. 

b) Perlu sinergitas dan dukungan penuh dari semua pihak agar 
masyarakat yang berwawasan dan berkomitmen lingkungan 
dapat diwujudkan. 

 
DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN 
a) Penerapan strategi dalam penanganan permasalahan kebersihan 

dan keindahan kota dengan sarana dan sumber daya yang ada 
secara maksimal, dan juga melibatkan pemerintah daerah dan 
masyarakat misalnya dalam program jumat bersih. 

b) Perlu penambahan Tenaga Pekerja Harian (TPH). 
c) Pengangkatan PNS dengan keahlian di bidang mesin dan 

pertamanan. 
d) Penambahan armada sampah secara bertahap. 
e) Melaksanakan lomba kebersihan dan keindahan lingkungan 

setiap HUT Kota Parepare dan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 
demi meningkatkan peran serta masyarakat mempertahankan 
Kota Parepare sebagai Kota Adipura serta melaksanakan 
sosialisasi tentang Budaya Hidup Bersih. 

f) Perlunya alokasi dana APBD untuk pengadaan tempat sampah 
sementara (TPS) dan pembanguna transfer depo. 

g) Perlu pengadaan mobil pemangkas pohon 
h) Perlu penambahan armada tangki penyiram tanaman. 
i) Perlu stasiun pengisian air khusus untuk tangki penyiram 

tanaman agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 
j) Perlu Pengadaan mesin pemotong rumput dan chainsaw 
k) Perlu penegakan Perda yang tegas yang berhubungan dengan 

ternak. 
l) Perlu koordinasi antara instansi terkait tentang pemberian ijin 

sekaligus penataan pemasangan reklame, umbul-umbul dan 
sejenisnya. 
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4) URUSAN PEKERJAAN UMUM 

a. Program dan Kegiatan 
DINAS PEKERJAAN UMUM 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar 
Rp.858.121.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 672.996.963,- atau 
sebesar 78,43% yang dilaksanakan melalui kegiatan : 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 
d) Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan PNS; 
e) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional; 
f) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 
g) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 
h) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 
i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan 

Kantor; 
j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 
sebesar Rp.988.172.400,- dengan realisasi keuangan sebesar 
Rp.951.263.500,- atau sebesar 96,26%. Dan dilaksanakan melalui 
kegiatan sebagai berikut: 
a) Pengadaan peralatan gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
d) Pengadaan Peralatan Kerja Pemadam Kebakaran 

 
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 
Rp. 573.480.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 
509.764.000,-. Atau sebesar 88,89%. Adapun kegiatan - kegiatan 
yang dilaksanakan adalah : 
a) Pelayanan kegiatan pemadam kebakaran  
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b) Operasional Pemadam Kebakaran 
 

4) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.  
Anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar                             
Rp 55.770.000,-, namun yang dapat direalisasikan adalah sebesar 
Rp.15.920.000,- atau 28,55%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan  
melalui program ini adalah: 
a) Pendidikan dan pelatihan formal 
b) Latihan Rutin Pemadam kebakaran 

 
5) Program Peningkatan Pembangunan Sistem Laporan Kinerja dan 

Keuangan.  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pogram ini sebesar Rp 
17.500.000,- dan sampai akhir tahun anggaran dapat direalisasikan 
secara keseluruhan atau 100%,  Adapun kegiatan-kegiatan yang 
tertuang dalam program tersebut terdiri dari : 
a) Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
6) Program pembangunan Jalan dan Jembatan.  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar  
Rp.17.758.006.757,-. Namun yang dapat direalisasikan sampai akhir 
tahun hanya sebesar Rp.8.945.687.495,- atau sebesar 50,38%. 
Rendahnya realisasi program ini terkait pekerjaan perintisan jalan 
Mattirotasi dan akses jalan PPI dan kawasan industri yang belum 
rampun. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam  
program ini terdiri dari : 
a) Pembangunan Jalan 
b) Perintisan Jalan 
c) Pembangunan & Rehabilitasi Trotoar 
d) Pembangunan Jalan (lanjutan tahun 2010)  
e) Pembangunan Jalan (DPDF-PPD) Lanjutan 2010) 
f) Pembangunan Jalan dan Jembatan (DPIPD) Lanjutan tahun 2010 
g) Pembangunan Jalan Beton Kompleks Kawasan Industri Parepare 
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7)  Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 
Anggaran yang dialokasikan dalam program ini sebesar 
Rp.1.138.627.450,-. Dengan realisasi keuangan sebesar 
Rp.1.003.683.050,-  atau sebesar 88,15%.  Adapun kegiatan-
kegiatan yang tertuang dalam program ini, terdiri dari atas : 
a) Pembangunan Plat Penutup Saluran/Drainase 
b) Pembangunan / Rehabilitasi Duiker 
c) Pembangunan Drainase 
d) Pembangunan Plat Penutup Saluran (Lanjutan Tahun 2011) 
e) Pembangunan Drainase (Lanjutan Tahun 2011) 

 
8) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar  
Rp.424.217.750,- dengan realisasi keuangan sebesar 
Rp.381.545.000,- atau sebesar 89,94%. Kegiatan-kegiatan yang 
tertuang dalam program tersebut adalah : 
a) Pembangunan turap/talud/bronjong 
b) Pembangunan Tanggul 
c) Pembangunan turap/talud/bronjong (Lanjutan Tahun 2011) 
d) Pembangunan talud/bronjong Lorong Maspul (Lanjutan Tahun 

2011) 
 

9) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar  
Rp.8.543.913.355,-, namun yang dapat terealisasi sampai akhir 
tahun adalah sebesar Rp.5.406.376.450,- atau 63,28%. Adapun 
kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program tersebut, terdiri 
dari 4 kegiatan yaitu : 
a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK) 
b) Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan 
c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Lanjutan Tahun 2011) 
d) Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan (DPDF-PPD) Lanjutan 

2010 
 

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar                                  
Rp. 392.430.000,- dengan realisasi keuangan sebesar                       
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Rp. 360.359.850,- atau sebesar 91,83 %. Adapun kegiatan-kegiatan 
yang tertuang dalam program tersebut, terdiri dari 2 kegiatan yaitu: 
a) Rehab/pemeliharaan alat-alat berat 
b) Pengadaan Alat-alat berat (lanjutan tahun 2011) 

 
11) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya.  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.1.458.527.700,-. Adapun realisasi keuangan pada program ini 
adalah sebesar Rp.1.355.256.650,- atau 92,92 %. Kegiatan-kegiatan 
yang tertuang dalam program tersebut, terdiri dari 5 kegiatan yaitu: 
a) Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum 
b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 
c) Pemeliharaan rutin jaringan irigasi 
d) Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum( Lanjutan 2011) 
e) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan 2011) 

 
12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air   

Limbah.  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.2.996.488.600,-. Adapun realisasi keuangan adalah sebesar 
Rp.1.594.655.875,- atau 53,22%. Kegiatan yang tertuang dalam 
program ini, terdiri dari 4 kegiatan yaitu: 
a) Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 
b) Sanitasi Lingkungan 
c) Sanitasi Lingkungan (lanjutan tahun 2011) 
d) Biaya Pemberdayaan dan Pendamping Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (Lanjutan tahun 2011) 
 

13) Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.30.506.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.985.000,- 
atau 55,68%. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program in, 
terdiri dari 2 kegiatan yaitu: 
a) Penuntasan Pembangunan Gedung Olah Raga (Lanjutan tahun 

2010) 
b) Tambahan/Pelengkap Bangunan Utama Pasar Lakessi (lanjutan 

2010) 
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14)  Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan. 
Alokasi anggaran yang disiapkan melalui program ini sebesar 
Rp.960.449.700,- Adapun realisasi keuangan program ini adalah 
sebesar Rp.619.373.200,- atau sebesar 64,49 %. Kegiatan yang 
tertuang dalam program ini, terdiri dari 5 Kegiatan yaitu: 
a) Operasional PNPM 
b) Dana pendamping PNPM  
c) Operasional PNPM (Lanjutan Tahun 2010) 
d) Operasional PNPM (Lanjutan Tahun 2011) 
e) Dana Pendamping PNPM (Lanjutan Tahun 2011) 

 
15)  Program Perencanaan dan Pendataan.  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.851.042.000,-. Dengan tingkat realisasi keuangan sebesar 
Rp.838.422.000,- atau sebesar 98,52 %. Adapun kegiatan yang 
tertuang dalam program ini, terdiri dari 7 kegiatan yaitu: 
a) Prasurvey dan Asistensi Perencanaan 
b) Revisi Rutin Dokumen RPIJM Keciptakaryaan 
c) Survey dan Pembuatan Daftar Analisa Biaya Konstruksi SNI  
d) Revisi Rutin Dokumen RPIJM Keciptakaryaan (Lanjutan tahun 

2011) 
e) Pembuatan Peta dan Legar Jaringan Jalan (Lanjutan Tahun 2011) 
f) Penyusunan DED Kawasan Industri dan Sekitarnya (Lanjutan 

Tahun 2011). 
g) Perencanaan Teknis  

 
16) Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan 

Tradisional  dan Bersejarah.  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.11.088.087.100,-. Dengan realisasi keuangan sebesar 
Rp.6.610.382.100,- atau 59,62%. Kegiatannya hanya Pembangunan 
Mesjid Agung Parepare yang merupakan kegiatan lanjutan tahun 
2010 yang masih akan berlanjut pada tahun 2013.  

 
17) Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan.  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.500.000.000,- namun sampai akhir tahun belum ada realisasi 
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keuangannya. Kegiatannya hanya Pembangunan Pagar dan Lahan 
Parkir Kebun Raya Jompie. 

 

DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
1) Program Pemeliharaan Jalan Umum. 

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program pemeliharaan 
jalan umum untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar                              
Rp.2.095.573.800,- dengan realisasi keuangan sebesar                   Rp. 
1.846.391.500,- atau sebesar 88,11% dengan kegiatan-kegiatan 
yang terdiri dari : 
a) Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan 
b) Meterisasi Lampu Penerangan Jalan 
c) Pengadaan, Pemasangan dan Rekondisi Lampu Penerangan Jalan 

Umum 
d) Pendataan dan Penomoran Lampu Jalan 
e) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias 
f) Pemantauan dan Pengawasan 
g) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kerja PJU 
h) Rehabilitas Jaringan Bawah Tanah 
i) Pengadaan Jaringan dan Lampu Jalan Terminal Lumpue-

Perbatasan Kota 
j) Penyediaan Peralatan Komunikasi dan Sosialiasi PJU 
k) Pengadaan dan Rehabilitasi Panel Penerangan Jalan 
l) Pengadaan Lampu Jalan dengan Sistem Solar Cell 
m) Pengadaan Tiang Lampu Jalan 
n) Pengadaan dan Rehabilitasi Lampu Taman Kota 
o) Pengadaan dan Pemasangan Kap dan Lampu LED 
p) Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Bengkel (Workshop) 

PJU 
q) Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan 

Umum (Lanjutan 2011) 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
DINAS PEKERJAAN UMUM 
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan dalam 

berbagai kegiatan pembangunan jalan sebagai bagian dari 
pengadaan sarana/fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Secara umum pada tahun anggaran 2012 ini terdapat 
penambahan jalan dalam kondisi baik sepanjang 10.828 M melalui 
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kegiatan pembangunan jalan dan rehabilitasi dan pemeliharaan 
jalan. Namun khusus untuk realisasi atau tingkat capaian kinerja 
dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan 
tahun 2012 ini yaitu : 
a) Tambahan jalan dalam kondisi baik adalah sekitar 2.755,45 M 

melalui kegiatan Pembangunan Jalan tahun 2012. Hasil reklamasi 
pantai seluas 14.750 M2 dan tambahan akses jalan seluas 7.200 
M2. 

b) Perintisan jalan sebagai upaya peningkatan akses jalan mencapai 
200 Meter. 

 
2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong,  

dilaksanakan pada berbagai lokasi dengan tujuan untuk 
mengantisipasi terjadinya banjir ataupun genangan air pada lokasi 
yang rendah posisinya.  Adapun capaian kinerja dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan, yaitu : 
a) Pembangunan Plat Penutup Saluran/Drainae dengan panjang 

mencapai 755 meter atau sebanyak 1510 buah plat penutup 
saluran.  

b) Pembangunan atau Rehabilitasi Duiker sebanyak 2 unit. 
c) Pembangunan saluran drainase pada berbagai lokasi untuk 

mengantisipasi banjir dan pemperlancar aliran air mencapai 
realisasi 2.233,3 M2. 

 
3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, diarahkan pada 

penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan/perbaikan 
turap/talud/tanggul yang mengalami kerusakan. Adapun capaian 
kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ini, yaitu : 
a) Pembangunan talud kolam habitat air tawar sebanyak 1 unit atau 

sepanjang 47 m. 
b) Pembangunan tanggul sepanjang 58,3 Meter dan pembangunan 

bronjong sepanjang 200 meter.   
 

4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, diarahkan 
pada penyediaan anggaran untuk membiayai perbaikan/rehabilitasi 
dan pemeliharaan jalan yang mengalami kerusakan, baik jalan yang 
berstatus jalan kota, jalan propinsi maupun jalan nasional. Adapun 
capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu : 
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a) Terpeliharanya jalan dalam kondisi baik sepanjang 8.072.55 M 
melalui pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dari dana 
DAK tahun 2012. 

b) Terpeliharanya jalan sepanjang 5.715 M2 melalui rehabilitasi/ 
pemeliharaan rutin jalan 
 

5)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, 
diarahkan pada penyediaan anggaran untuk membiayai 
pemeliharaan alat berat dalam rangka meningkatkan kelancaran 
pemeliharaan jalan. Adapun capaian kinerja pelaksanaan program 
dan kegiatan ini, yaitu Pemeliharaan alat-alat berat 21 unit yang 
terdiri atas biaya servis, penggantian suku cadang dan pembelian 
bahan bakar minyak. 

 
6)  Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya, diarahkan pada pembangunan dan 
perbaikan jaringan irigasi dan bendungan sehingga dapat  
mewujudkan  terjaminnya pasokan air bagi kebutuhan pengairan 
pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian 
dan tanaman pangan lainnya. Capaian kinerja pelaksanaan program 
dan kegiatan, yaitu : 
a) Pengadaan bak penampungan air sebanyak 1 unit. 
b) Rehabilitasi bendungan sebanyak 4 unit dengan panjang sekitar 

1.218 meter ditambah volume 2.286,38 M2 melalui dukungan 
dana DAK tahun 2012. 

c) Pemeliharaan rutin jaringan irigasi dengan volume kegiatan 
sebanyak 5.237,10 M3. 

 
7)  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air 

Limbah, diarahkan pada pengembangan sistem distribusi air minum 
dan sanitasi lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan air bersih kepada masyarakat. Capaian kinerja 
pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu : 
a) Kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum meliputi 

beberapa paket kegiatan yaitu pengadaan sumur bor sepanjang 
220 meter, pengadaan mesin dan pemasangan sebanyak 2 unit, 
penyambungan listrik PLN sebanyak 2 sambungan, 
pembangunan rumah jaga sebanyak 2 unit, pembangunan bak 
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penampungan air sebanyak 3 unit dan Pengadaan dan 
pemasangan pipa sepanjang 1.500 meter.   

b) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebanyak 4 
unit (1 unit setiap kecamatan) dengan berbagai kegiatan 
didalamnya yang dikelola oleh KSM melalui kegiatan sanitasi 
lingkungan. 

 
8)  Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh, 

diarahkan penyelesaian administrasi kegiatan penuntasan 
pembangunan Gedung Olahraga dan kegiatan Tambahan / 
pelengkap Bangunan Utama Pasar Sentral Lakessi yang merupakan 
lanjutan tahun 2010.  

 
a) Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, diarahkan pada 

kegiatan pendampingan pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada setiap kelurahan (22 
kelurahan) yang terdiri atas 3 (tiga) aspek kegiatan yaitu :   
(1) Aspek Lingkungan meliputi : 

Pembangunan posyandu, rehabilitas MCK, Rehab Sumur, 
Rehab Drainase, rehab rumah tidak layak huni, pengadaan 
tempat sampah, Pembangunan plat penutup salurah, 
pembangunan talud, jambang keluarga, jalan paving. 

(2) Aspek Sosial meliputi : 
Pelaksanaan pelatihan atau kursus seperti kursus sulan pita, 
servis handphon, mengemudi mobil, kerajinan tangan, 
menjahit, komputer, bordir dasar, kecantikan dan tata boga. 

(3) Aspek Ekonomi melalui kegiatan pengembangan Dana 
Bergulir. 
 

10) Program Perencanaan dan Pendataan, diarahkan pada kegiatan 
pembuatan dokumen perencanaan yang terkait dengan pemenuhan 
persyaratan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan 
prasarana umum daerah. Adapun capaian kinerja pada program 
tersebut yaitu :   
Prasurvey dan asistensi perencanaan sebanyak 1 dokumen, Revisi 
rutin dokumen RPIJM Keciptakaryaan sebanyak 1 dokumen, Survey 
dan Pembuatan Daftar Analisa Biaya Konstruksi SNI sebanyak 1 
dokumen, dan perencanaan teknis sebanyak 2 dokumen.  

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  99 
 



 
11) Program Pembinaan dan Konservasi Arsitektur Bangunan 

Tradisional dan Bersejarah. Program ini masih terkait dengan 
kelanjutan pembangunan Masjid Agung Parepare yang baru 
mencapai realisasi fisik 80 % pada tahun 2012 ini.   

 
12) Program Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan. Program ini belum 

ada realisasi fisik dan keuangannya karena terkait dengan 
permasalahan tanah yang belum tuntas, namun perencanaan 
teknisnya sudah selesai.  

 
DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
Program pemeliharaan jalan umum terdiri dari 17 kegiatan dan realisasi 
fisik pekerjaan sebesar 18,29%. Dari 17 kegiatan yang tertuang dalam 
program ini, hanya 3 kegiatan yang dapat terlaksana yaitu : 
1) Pemeliharaan Rutin Lampu Jalan, yaitu penggantian lampu-lampu 

penerangan jalan yang mati, trafo, material lampu dan lain 
sebagainya berdasarkan pemantauan dan keluhan masyarakat yang 
masuk melalui layanan SMS service centre.  

2) Penyediaan Peralatan Komunikasi dan Sosialisasi PJU, yaitu 
penyediaan layanan masyarakat berupa pusat saluran pesan singkat 
atau SMS center, yang bertujuan memberikan pelayanan optimal 
terhadap masyarakat atas kerusakan atau gangguan lampu 
penerangan jalan umum. 

3) Pengadaandan Pemasangan Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum 
(Lanjutan 2011), yaitu penyediaan dan pemasangan tiang, kabel, 
daya dan lampu 1 (satu) set yang diberikan kepada masyarakat yang 
belum tersentuh penerangan jalan.  
Sementara 14 kegiatan lainnya tidak terlaksana karena dana yang 
tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
DINAS PEKERJAAN UMUM 
a) Realisasi anggaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum masih sangat 

rendah, kondisi tersebut disebabkan karena APBD yang 
mengalami defisit yang cukup besar pada tahun  anggaran 2012. 
Realisasi keuangan untuk kegiatan pembangunan hanya 
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mencapai 60,25 % dari total anggaran kegiatan yang dikelola 
Dinas Pekerjaan Umum yaitu sebesar Rp. 48.635.340.462,- 

b) Masih terdapat banyak kegiatan luncuran tahun 2011 maupun 
tahun sebelumnya yang menyebabkan nilai nominal anggaran 
Dinas Pekerjaan Umum kelihatan cukup besar.  

c) Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai 
jadwal waktu pelaksanaan, menyebabkan realisasi fisik tidak bisa 
selesai 100% sampai akhir tahun anggaran. 

d) Masalah SDM pengelola kegiatan maupun penyedia barang dan 
jasa belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kondisi ini dapat 
dilihat masih sering ditemukan adanya berbagai kesalahan 
administrasi maupun teknis dilapangan, yang menyebabkan 
disamping menghambat pelaporan juga dapat mengurangi 
tingkat kualitas pekerjaan fisik.  

e) Laporan realisasi dari pengelola kegiatan (PPTK/PPK) tidak 
disajikan berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan 
tuntutan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.  

 
DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
a) Kondisi medan yang sulit yaitu lorong/gang yang tidak dijangkau 

oleh mobil operasional, posisi tiang yang jauh dari bahu jalan, 
kemiringan jalan terlalu curam yang bisa membahayakan teknisi 
diatas hidrolik/lift. 

b) Kabel jaringan induk bawah tanah yang sudah rusak parah 
(terlalu banyak sambungan) yang menyebabkan losses/rugi yang 
sangat besar. 

c) Keterbatasan daya listrik yang menyebabkan sebagian lampu PJU 
belum bisa dinyalakan / over load. 

 
2) Solusi  

DINAS PEKERJAAN UMUM 
a) sebaiknya penyusunan APBD berdasarkan kondisi riel, artinya 

penetapan target-target pendapatan harus sesuai potensi yang 
ada, begitu pula pada sektor belanja harusnya dilakukan 
berdasarkan kemampuan pendapatan tersebut. Sebab jika 
memaksakan penetapan belanja tanpa di barengi dengan 
kekuatan pendanaan menyebabkan pelaksanaan kegiatan 
terhambat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan 
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permasalahan yang cukup besar seperti yang terjadi pada dua 
tahun terakhir ini yaitu tahun 2011 dan 2012.  

b) Jika penyusunan APBD dilakukan berdasarkan kemampuan 
pendanaan, maka dapat dipastikan tidak banyak kegiatan 
lanjutan atau beban utang kepada pihak ketiga yang selama dua 
tahun ini menjadi beban APBD untuk tahun anggaran berikutnya. 
Hal ini menjadi pembuktian bahwa APBD yang diharapkan dapat 
menjadi stimulasi dalam pembangunan ekonomi daerah tidak 
berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena besaran APBD 
tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
dicapai pada tahun berkenaan.  

c) Diperlukan adanya komitmen dari semua pihak untuk 
memperbaiki sistem penganggaran daerah termasuk dalam hal 
pengelolaan kegiatan, paling tidak berupaya untuk 
meminimalkan defisit serta berupaya melaksanakan kegiatan 
berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga akan 
mengurangi kegiatan lanjutan dan beban utang daerah setiap 
tahunnya.  

d) Pembinaan SDM, baik aparat Dinas Pekerjaan Umum maupun 
para penyedia barang/jasa perlu terus ditingkatkan, sehingga 
bisa berdampak positif terhadap peningkatan kinerja 
pengelolaan kegiatan pembangunan.  

e) PPTK/PPK harus menyajikan laporan berdasarkan perencanaan 
dan pelaksanaan, bukan hanya menyangkut realisasi fisik dan 
keuangan tetapi juga capaian kinerja pada akhir tahun dan hal ini 
yang paling penting untuk melihat kinerja Dinas Pekerjaan 
Umum secara keseluruhan.  

 
DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
a) Diperlukan alat penunjang efektif yang bisa menggantikan posisi 

mobil hidrolik  pada medan sulit tersebut seperti tangga fibber 
ringan dan alat safety belt. 

b) Jaringan induk bawah tanah harus direhab. 
c) Diperlukan penambahan daya pada panel-panel tertentu (yang 

dayanya rendah) 
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5) URUSAN PENATAAN RUANG 
a. Program dan Kegiatan 

DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar 
Rp.680.595.400,- dengan realisasi keuangan sebesar                            
Rp. 385.471.596,- atau 56,64% dengan kegiatan-kegiatan yang 
terdiri dari : 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
c) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 
e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
k) Rapat-rapat Koordinasi  dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar 
Rp.479.001.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 
396.244.900,- atau 82,72% dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi: 
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 
f) Kegiatan Pengadaan Papan Izin Mendirikan Bangunan 
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3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
dan Keuangan.  
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Peningkatan 
Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan untuk 
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.17.500.000,- dimana anggarannya 
belum terealisasi, dengan kegiatan-kegiatan meliputi : 
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 
c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk Tahun Anggaran 2013 
sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 
23.450.000,- atau 78,16% dengan kegiatan yang dilaksanakan 
adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

 
5) Program Pemanfaatan Ruang.  

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Pemanfaatan 
Ruang untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.024.225.000,- 
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 315.241.000,- atau 30,78% 
dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi : 
a) Pembangunan Pintu Gerbang (Lanjutan 2011) 
b) Penataan dan Survey Rowling Tiap Lokasi IMB 

 
6) Program Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Pemukiman Kumuh. 

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Penataan dan 
Rehabilitasi Lingkungan Permukiman Kumuh untuk Tahun 2013 
sebesar Rp.141.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 
85.012.500,- atau 60,29% dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi : 
a. Peningkatan Kawasan Permukiman 
b. Peningkatan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman 
c. Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Perumahan Permukiman 

Kumuh Perkotaan 
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7) Program Peningkatan dan Pelayanan Perizinan.  
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Peningkatan dan 
Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.30.000.000,- 
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100% 
dengan kegiatan Penyusunan Data Base IMB. 

 
8) Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman.  

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Program Peningkatan 
Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2013 sebesar 
Rp.100.000.000,- dimana anggarannya tidak terealisasi, dengan 
kegiatan operasional bantuan stimulan perumahan swadaya. 

 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Alokasi anggaran yang 

disiapkan untuk program ini sebesar Rp. 79.500.000,- dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 73.449.900,- atau sebesar 92,39%. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
1) Program Pemanfaatan Ruang terdiri dari 2 kegiatan dan realisasi 

fisik pekerjaan 77,50%. Satu kegiatan yang terlaksana, yaitu 
Penataan dan Survey Rolling Tiap Lokasi IMB, yaitu pemantauan 
dan penataan pekerjaan bangunan di Parepare agar tidak menyalahi 
aturan-aturan tentang Garis Sempadan Bangunan yang berlaku. 
Sementara kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang (lanjutan tahun 
2011) tidak dapat terselesaikan karena pada akhir tahun 2012 batas 
addendum kontrak pekerjaan belum selesai, maka diputuskan 
untuk melaksanakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 

2) Program Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Pemukiman Kumuh 
terdiri dari 3 kegiatan dan realisasi fisik pekerjaan 76,67%. Program 
ini merupakan kegiatan pembangunan jalan lingkungan/lapin,  jalan 
setapak (paving blok, rabat beton), saluran, penutup saluran, dan 
plat duiker  yang telah dilaksanakan merata di 22 Kelurahan sekota 
Parepare. Secara rinci kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman 
berjumlah 31 paket pekerjaan, Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 
Lingkungan berjumlah 1 paket,  Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman sebanyak 57 paket. 
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3) Program Peningkatan dan Pelayanan Perizinan terdiri dari 1 

kegiatan dan realisasi fisik pekerjaan 100%. Program merupakan 
kegiatan penyusunan data base IMB yaitu pemutakhiran data 
jumlah bangunan perumahan dan permukiman Parepare sampai 
dengan tahun 2012. 

 
4) Satu program kegiatan yang tidak terealisasi dan tidak terlaksana 

adalah Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman dengan 
kegiatan Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang 
merupakan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat yang 
tidak jadi dilaksanakan. 

 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Program pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam bentuk 
Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare, 
meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang Kota 
Parepare dengan berdasar pada RTRW Kota Parepare, dan 
terlaksananya tugas-tugas dan operasional badan koordinasi penataan 
ruang daerah (BKPRD) Kota Parepare serta meningkatnya pengawasan 
dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyangkut peraturan 
zonasi, tapal batas sempadan, perizinan, pemanfaatan dan evaluasi 
serta penertiban, dan realisasi kegiatan 100% dengan menghasilkan 
Surat Keputusan Walikota tentang Tim BKPRD dengan jumlah personil 
32 orang yang mengkoordinasikan substansi pedoman teknis 
operasional pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai arahan pada 
perda RTRW Nomor 10 tahun 2011 Kota Parepare. 
 

c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan atau perda 
perizinan 

 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Tidak ada permasalahan pada program perencanaan tata ruang 
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2) Solusi 
DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
Supaya diadakan sosialisasi 
 

6) URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar               
Rp 602.574.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 533.044.812,-. atau 
88,46%, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
j) Penyediaan bahan logistik kantor; dan  
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

 
2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar             
Rp 179.640.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 164.958.600,-, atau 
91,83%, adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 
tersebut, terdiri dari : 
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
b) Pengadaan peralatan gedung kantor 
c) Pengadaan mebeleur 
d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dan 
f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  
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3)  Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar               
Rp 55.000.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 27.400.000,- atau 
49,82%, adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 
tersebut terdiri dari : 
a) Pendidikan dan pelatihan formal 
b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan. 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar             
Rp 17.500.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 17.494.000,- atau 
99,97%. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 
tersebut terdiri dari : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
5)  Program Pengembangan Data / Informasi 

Program Pengembangan Data/Informasi  teridi dari 2 Kegiatan dan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar            
Rp. 45.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp. 44.349.200,- atau 
98,85%. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 
tersebut, terdiri dari : 
a) Penyusunan Profil Daerah,  
b) Pengelolaan Website. 

 
6)  Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan 

Besar. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Koordinasi penyusunan 
rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas, dengan 
alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 51.572.000,- atau 68,76%. 

 
7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pelaksanaan program direalisasikan dalam 8 (Delapan) bentuk 
kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 798.021.500,-, dapat 
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direalisasikan sebesar Rp 604.946.650,- atau 75,81%. Kegiatannya 
antara lain:  
a) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan 

Program dan Kebijakan Layanan Publik  
b) Penyusunan Rancangan RKPD 
c) Penyelenggaran Musrembang RKPD 
d) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah 
e) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 

Penganggaran Daerah 
f) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK, DPDF dan tugas 

pembantuan 
h) Penyusunan petunjuk teknis pagu indikatif 

 
8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

Pelaksanaan program direalisasikan dalam 4 (Empat) bentuk 
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 239.850.000,-, Dengan 
realisasi sebesar Rp 171.556.150,- atau 71,53%. Dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan antara lain : 
a) Penyusunan indikator ekonomi daerah  
b) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 
c) Koordinasi penaggulangan kemiskinan daerah 
d) Pengembangan ekonomi local 

 
9)  Program Perencanaan Sosial dan Budaya 

Pelaksanaan program direalisasikan dalam 3 (Tiga) bentuk kegiatan 
dengan anggaran sebesar Rp 285.000.000,-, dengan realisasi 
sebesar Rp 156.779.450,- atau 55,01%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan antara lain : 
a) Koordinasi penyelenggaraan kota sehat 
b) Penyusunan indeks pembangunan manusia 
c) Pengarusutamaan gender   

 
10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar            
Rp 212.796.000,-. dengan realisasi sebesar Rp 146.868.000,- atau 
69,02%. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain :  
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1) Pengawasan manajmen reformasi pembangunan perkotaan 
2) Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan 
3) Penataan rumput kebun raya parepare (jompie) 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Perencanaan Pengembangan data / informasi, terdapat 2 
item kegiatan dengan capaian realisasi program 100% dirinci 
sebagai berikut : 
a) Kegiatan penyusunan profil daerah kota parepare (8 kelompok 

data) dengan jumlah dokumen 35 examplar realisasi kegiatan 
100%. 

b) Kegiatan pengelolaan website Bappeda adalah biaya operator 
website sebanyak 2 Orang capaian realisasi kegiatan ini 100%.  

 
2) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan 

Besar, yang terkait dengan tugas pokok BAPPEDA, terlaksana dalam 
bentuk kegiatan koordinasi penyusunan rencana pembangunan 
kawasan permukiman prioritas yaitu terselenggaranya koordinasi 
penyusunan dokumen RPKPP dalam rangka mengsinergikan 
kegiatan pusat dan daerah dengan jumlah anggota tim 15 orang. 
  

3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terkait dengan 
tugas pokok BAPPEDA, terdapat 8 item kegiatan dengan capaian 
realisasi program 98,75% dirinci sebagai berikut : 
a) Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam 

perumusan program dan kebijakan layanan publik yaitu 
terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang efektif antara 
Fasilitator Kelurahan (FASKEL) dengan Bappeda yang terdiri dari 
22 orang FASKEL, capaian realisasi kegiatan 100%. 

b) Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kota Parepare berupa dokumen yang berjumlah 40 eksemplar 
sebagai acuan dalam penyusunan KUA/PPAS dengan capaian 
realisasi kegiatan 100%. 

c) Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD adalah 
penyelenggaraan musrembang secara berjenjang pada tingkat 
kelurahan, kecamatan, forum SKPD dan musrembang kota serta 
koordinasi perencanaan pembangunan ke propinsi dan 
musrenbangnas dengan capaian realisasi kegiatan 100%.  
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d) Kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan 
pelaksanaan rencana pembagunan daerah menghasilkan laporan 
monitoring kegiatan pembangunan Kota Parepare secara berkala 
(4 Triwulan) dan pelaksanaan rapat monitoring sebanyak 4 
triwulan, capaian realisasi kegiatan 95%,  

e) Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan dan 
Penganggaran Daerah adalah penyusunan dokumen KUA dan 
PPAS Perubahan APBD tahun 2012 dan dokumen KUA APBD 
2013 dan PPAS APBD tahun 2013 sebagai dasar penyusunan 
RAPBD yang berjumlah 40 eksamplar dengan capaian realisasi 
kegiatan 100%.  

f) Kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah dengan jumlah 3 dokumen antara lain LAKIP, RKT 
dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Parepare, dengan 
capaian realisasi kegiatan 100%.  

g) Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK, DPDF dan 
Tugas pembantuan adalah mengkoordinasikan dan 
memonitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 
bersumber dari dana DAK, DPDF dan penyelenggaraan Tugas 
Pembantuan di Kota Parepare serta laporan triwulanan, kegiatan 
ini terealisasi 95%.   

h) Penyusunan petunjuk teknis pagu indikatif adalah tersusunya 
pedoman penyusuanan pagu indikatif wilayah dan pagu indikatif 
sektoral dengan capaian realisasi 60%.  
 

4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdapat 4 item 
kegiatan dengan capaian realisasi program 100% dirinci sebagai 
berikut : 
a) Kegiatan penyusunan indikator ekonomi daerah adalah dokumen 

yang menginformasikan tentang perkembangan indikator makro 
ekonomi kota parepare kegiatan ini capaian realisasi kegiatan 
100%. 

b) Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 
adalah terbentuknya tim satuan tugas penanaman modal daerah 
(investasi) yang berjumlah 22 orang capaian realisasi kegiatan ini 
100%. 

c) Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 
adalah terbentuknya tim yang mengkoordinasikan rencana 
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program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kota 
Parepare yang berjumlah 47 orang dengan capaian realisasi 
kegiatan ini 100%. 

d) Kegiatan pengembangan ekonomi local yaitu terbentuknya tim 
penyusun ranperda PEL yang berjumlah 13 orang dan 
menghasilkan dokumen ranperda PEL dengan capaian realisasi 
kegiatan 100%. 
 

5) Program Perencanaan Sosial Budaya terdapat 3 item kegiatan 
dengan capaian realisasi program 80% dirinci sebagai berikut :  
a) Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kota sehat adalah tim 

koordinasi kota sehat dengan capaian realisasi kegiatan 70%. 
b) Kegiatan penyusunan indeks pembangunan manusia yaitu 

terbentuknya tim penyusunan dan pengumpul data dalam 
rangka penyusunan dokumen/buku indeks pembangunan 
manusia (IPM) Kota Parepare sebanyak 20 eksamplar dengan 
realisasi kegiatan 100%. 

c) Kegiatan Pengarusutamaan Gender adalah dibentuknya tim 
penyusun ranperda pengarusutamaan gender dengan jumlah 8 
orang dan daibantu oleh tim ahli sejumlah 3 orang dengan 
realisasi kegiatan 100%.  
   

6) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 
pada program ini terdapat 3 item kegiatan dengan capaian realisasi 
program 66,67% dirnci sebagai berikut :  
a) kegiatan pengawasan manajemen reformasi pengembangan 

perkotaan adalah terbentuknya Tim pengawasan manajemen 
reformasi pengembangan perkotaan melalui PMU USDRP selama 
1 tahun capaian realisasi kegiatan ini 100%. 

b) kegiatan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan adalah 
terbentuknya tim teknis dan tim pokja AMPL sebanyak 39 orang 
dalam rangka penyusunan dokumen memorandum program 
sektor sanitasi, serta mengkoordinasikan subtansi perencanaan 
penganggaran berbagai program/ kegiatan dalam rangka 
mengsinergikan kegiatan yang menjadi pembiayaan APBN, APBD 
Prov dan APBD Kota Parepare serta memantau dan 
mengevaluasi peluang kegiatan pembangunan sektor sanitasi 
dengan capaian realisasai kegiatan ini 100%. 
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c) Kegiatan penataan rumput kebun raya Parepare (Jompie) adalah 
pengadaan/penanaman rumput seluas 100m2 dalam rangka 
peningkatan keindahan kebun raya Parepare kegiatan ini tidak 
sempat terlaksana dan akan diluncurkan ke tahun anggaran 
2013.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Tidak terbentuknya Tim pelaksana teknis kegiatan dengan 
pertimbangan bahwa rencana susunan tim dalam DPA tidak sesuai 
dengan aturan yang ada (Permendagri Nomor : 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk hukum daerah). 
 

2) Solusi 
Penyusunan ranperda pengarusutamaan gender dianggararkan 
kembali pada tahun anggaran 2013 dan akan disesuaikan susunan 
tim teknis yang diatur oleh Permendagri Nomor : 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk hukum daerah. 
 

7) URUSAN PERUMAHAN 
DINAS TATA RUANG & PENGAWASAN BANGUNAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan 
Permukiman.  
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan, 
pemantauan, pengendalian dan pengawasan permukiman sebesar 
Rp.155.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar                         
Rp. 154.950.000,- atau 99,97% dengan kegiatan-kegiatan yang 
terdiri dari : 
a) Pemantauan/penertiban bangunan dalam kota 
b) Tindak lanjut pendataan bangunan dalam Kota Parepare 
c) Sosialisasi IMB dan Penataan Ruang 

 
2) Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman.  

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan 
perumahan dan permukiman sebesar Rp.7.911.079.000,- dengan 
realisasi keuangan sebesar Rp. 7.049.096.780,- atau 89,100% 
dengan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari : 
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a) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman 
b) Perbaikan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman 

(Lanjutan 2011) 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
1) Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan 

Permukiman terdiri dari 3 kegiatan dan realisasi fisik pekerjaan 
100%. Tiga kegiatan yang terlaksana yaitu :  
a) Pemantauan/Penertiban Bangunan Dalam Kota, yaitu 

pemantauan dan penertiban pekerjaan bangunan di Parepare 
agar tidak menyalahi aturan-aturan tentang bangunan dan 
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. 

b) Tindak Lanjut Pendataan Bangunan Dalam Kota Parepare, yaitu 
lanjutan pendataan bangunan dalam rangka pengumpulan dan 
pemutakhiran data dan informasi mengenai klasifikasi jenis 
bangunan dan jumlah bangunan yang memiliki IMB serta belum 
memiliki IMB. 

c) Sosialisasi IMB dan Penataan Ruang, yaitu pelaksanaan sosialisasi 
ke masyarakat tentang bangunan, dalam hal ini mengenai Garis 
Sempadan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. 
 

2) Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman terdiri dari 2 
kegiatan dan realisasi fisik pekerjaan 100%. Dua kegiatan yang 
terlaksana yaitu 

a) Perbaikan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman, 
merupakan kegiatan pembangunan lanjutan tahun 2011 yaitu 
jalan lingkungan/lapin,  jalan setapak ( paving blok, rabat 
beton ), saluran, penutup saluran, dan plat duiker.  

b) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman merupakan 
kegiatan pengadaan jaringan air bersih yang dilaksanakan 
sekota Parepare, keseluruhannya berjumlah 25 paket 
pekerjaan dan pengadaan jaringan listrik yang keseluruhannya 
berjumlah 12 paket pekerjaan. 
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan atau perda 
perizinan. 
 

2) Solusi 
Perlu dilakukan pemantauan dan penertiban yang berkelanjutan 
serta sosialisasi lanjutan kepada masyarakat.  
 

8) URUSAN KEPEMUDAAN & OLAH RAGA 
DINAS OLAHRAGA, PEMUDA & PARIWISATA 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Menyerap dana sebesar Rp 401.223.000,-. Dengan realisasi sebesar 
Rp 318.342.788,- atau sebesar 79,34%, dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor 
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 

dinas/operasional 
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
f) Penyediaan jasa kebersihan Kantor 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
j) Penyediaan bahan logistik Kantor 
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 
l) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            

(Lanjutan Tahun 2011 ) 
 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
menyerap dana sebesar Rp 663.901.250,- dengan realisasi sebesar 
Rp 138.808.750,- atau sebesar 20,91%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 
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c) Rehabilitasi asrama putri HIPMI (Lanjutan tahun 2011) 
d) Pembangunan kantor gerakan pramuka (Lanjutan tahun 2011) 
e) Pembangunan kantor gerakan pramuka Tahap II 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

Menyerap dana sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi sebesar 
Rp 1.150.000,- atau sebesar 11,50%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. 
 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan  
Menyerap dana sebesar Rp 17.500.000,- dengan realisasi sebesar 
Rp 12.542.775,- atau sebesar 71,67%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
5) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  

Menyerap dana sebesar Rp 467.889.900 dengan realisasi sebesar 
Rp 386.156.699,- atau sebesar 88,38%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Pembinaan Organisasi Kepemudaan 
b) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan. 
c) Kema Bakti Pemuda 
d) Pengembangan Kelembagaan Kehobbian Remaja 
e) Sosialisasi Undang-undang Pramuka 

 
6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

Menyerap dana sebesar Rp 157.500.000 dengan realisasi sebesar 
Rp 144.436.900,- atau sebesar 91,71%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 
b) Permassalan Olah Raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 
c) Pembinaan Olahraga Catur 
d) Penyelenggaraan Olahraga Tradisional 
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7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga  
Menyerap dana sebesar Rp 408.488.700 dengan realisasi sebesar 
Rp 210.000.000,- atau sebesar 51,41%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga  
b)  Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 

(Lanjutan Tahun 2011) 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dalam bentuk 

kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan terwujud dengan 
terlaksananya Jambore Pemuda Indonesia di Palu Sulawesi tengah.  
Kegitan Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemudaan (Pelatihan 
Paskibraka dengan peserta sebanyak 64 orang, dan Pelatihan 
Aubade dengan peserta 100 orang) dengan hasil telah tersedianya 
pasukan paskibraka dan tersedianya peserta aubade pada HUT RI. 
Kegiatan sosialisasi Undang undang Pramuka dilaksanakan sehingga 
pengetahuan tentang Undang undang Pramuka tersebar luas di 
masyarakat. Adapun kegiatan Kema Bakti Pemuda dan  kegiatan 
Pengembangan Kelembagaan Kehobbian Remaja tidak terlaksana.  
 

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dilaksanakan 
dalam bentuk Kegitan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan 
melaksanakan kompetisi Olahraga antar pelajar yaitu Sepak Takraw, 
Bola Volly, Tennis Meja, Bulu Tangkis dan bola Basket dengan hasil 
31 Juara. Pada kegiatan Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, 
mahasiswa dan masyarakat dengan melaksanakan Gerak Jalan dan 
pawai kreasi TK,SD, SLTP, SLTA, Instansi, Organisasi dan masyarakat 
dengan 38 Juara. Sedangkan Kegiatan Penyelenggaraan Lomba 
Tradisional dilaksanakan lomba Tarompah, Mallongga, ma’daga, 
Mangasing dan lepa-lepa dengan 15 Juara. Adapun Kegiatan 
Pembinaan Olahraga Catur tidak terlaksana. 

3) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Olahraga yaitu pemberian bantuan alat-alat olahraga 
kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pada Kegiatan   
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga yang 
merupakan kegiatan lanjutan tahun 2011 tidak terlaksana.  
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

a) Realisasi anggaran kegiatan pada Dinas Olahraga, Pemuda dan 
Pariwisata sangat rendah, hal ini  sangat terkait dengan utang 
daerah tahun 2011 yang cukup besar.  

b) Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai 
tahapan pelaksanaannya disebabkan keraguan Pengelola 
kegiatan (PPK) terhadap ketidakpastian pencairan dana pada 
bagian keuangan.   

c) Masalah SDM  pengelola kegiatan maupun penyedia barang dan 
jasa belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kondisi ini dapat 
dilihat masih sering ditemukan berbagai kesalahan administrasi 
dan sulitnya mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dari 
rekanan yang telah mencairkan dananya. 

 
2) Solusi 

a) Pemerintah Daerah Kota parepare harus menyusun APBD 
dengan menyesuaikan kondisi daerah yang mempunyai utang 
yang cukup besar sehingga kedepan tidak lagi mempengaruhi 
kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD. 

b) Pada bagian keuangan harus melakukan pembayaran sesuai 
dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 
agar kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD dapat terbayar 
sesuai jadwal pencairan anggaran yang ada pada DPA yang telah 
disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah. 

c) Pembinaan SDM dapat dilakukan dengan menempatkan pegawai 
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta para penyedia 
barang/ jasa lebih profesional, sehingga bisa berdampak positif 
terhadap peningkatan kinerja pengelolaan kegiatan 
pembangunan. 

 
9) URUSAN PENANAMAN MODAL 

a. Program dan Kegiatan 
Untuk pelaksanaan urusan wajib penanaman modal pada Tahun 2012 
tidak dianggarkan, sehingga program dan kegiatan pendukung tidak ada 
yang terlaksana pada tahun tersebut.  
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Realiasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan penanaman 
modal tidak ada, oleh karena tidak dianggarkan pada DPA-SKPD Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

- 
 

10) URUSAN KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 
a. Program dan Kegiatan 

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 
dialokasikan Rp.6.250.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.6.250.000,- atau 100% yang dilaksanakan dalam kegiatan 
sosialisasi kemitraan dengan perbankan. 
 

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah Rp.674.973.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.373.698.000,- atau 55,36% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro 

kecil menengah. 
b) Pelatihan dan pemberian alat sablon. 
c) Pembinaan pengolahan air nira. 

 
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah Rp.3.465.390.000,- dengan realisasi 
anggaran Rp.1.033.714.200,- atau 29,83 % yang dilaksanakan dalam 
kegiatan :  
a) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil 

menengah dan koperasi. 
b) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. 
c) Penyelenggaraan pameran produk Indonesia (PPI). 
d) Penagihan dan penyelesaian dana bergulir. 
e) Pemberian modal usaha bagi perorangan tanpa bunga. 
f) Pemberian peralatan warung campuran. 
g) Pelatihan pembuatan kue dan pemberian peralatan. 
h) Pelatihan pengolahan jambu mente dan pemberian peralatan 

usaha. 
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i) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha salon. 
j) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha laundry. 
k) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha accessories dan 

kerajinan tangan. 
l) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha perak. 
m) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha menjahit. 
n) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha kue tradisional. 
o) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha service kompor gas. 
p) Pelatihan manajemen usaha. 
q) Pemberian peralatan usaha makanan siap saji. 

 
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

Rp.140.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.135.396.000,- atau 
96,71% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penilaian kesehatan koperasi. 
b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi. 
c) Pelaksanaan kegiatan HUT koperasi tingkat nasional, regional 

dan lokal. 
d) Pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 
dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi kemitraan dengan 
perbankan. 
Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi terhadap pelaku 
usaha kerjasama dengan pihak perbankan guna meningkatkan 
jalinan kerjasama antara pelaku usaha dengan bank khususnya 
dalam hal permodalan usaha. 
  

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro 

kecil menengah. Kegiatan ini merupakan pemberian bantuan 
peralatan usaha berupa gerobak jualan sebanyak 83 buah dan 
alat cuci mobil dan motor sebanyak 3 unit yang akan diserahkan 
kepada masyarakat. Untuk bantuan peralatan gerobak dan alat 
cuci mobil dan motor telah teralisasi dalam bentuk gerobak dan 
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alat cuci mobil dan motor sedangkan pencairan anggarannya 
sebagian menjadi utang belanja pada tahun anggaran 2013.      

b) Pelatihan dan pemberian alat sablon. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan bantuan 
peralatan usaha sablon berupa : print T-Shirt, mesin cutting 
stiker, screen seri 48T, screen seri 62T untuk mendukung 
peningkatan kualitas dan penciptaan lapangan kerja baru bagi 
usaha sablon. Alokasi anggaran sebesar Rp.202.250.000 dengan 
realisasi fisik 100% dan keuangan 95,43%.  

c) Pembinaan pengolahan air nira. 
Dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengolahan air nira 
menjadi produk lain yang lebih bermanfaat, pelatihan ini 
dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah peserta 20 orang dan 
pemberian bantuan peralatan sebanyak 1 paket. Alokasi 
anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dengan realisasi fisik 50% dan 
keuangan 38,89%.  
Realisasi fisik kegiatan ini hanya dalam bantuan peralatan 
sedangkan pelatihan pengolahan air nira tidak terlaksana. 
 

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil Menengah dilaksanakan dalam kegiatan :  
a) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil 

menengah dan koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan kerjasama 
dengan Pemerintah Provinsi dalam bentuk kemudahan 
penerbitan sertifikat tanah sebagai bentuk kepemilikan jaminan 
usaha, Pemerintah Kota Parepare menyediakan data UMKM 
yang lolos seleksi dengan melakukan pendataan langsung 
kelapangan untuk keakuratan data. Jumlah UMKM yang 
ditargetkan sebesar 100 unit.  

b) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. 
Dilaksanakan dalam bentuk keikutsertaan pameran promosi yang 
dilaksanakan di Bandung untuk meningkatkan promosi UMKM 
dan produk unggulan Kota Parepare.  

c) Penyelenggaraan pameran produk Indonesia (PPI). 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti pameran sebanyak 2 
kali yang dilaksanakan di Jakarta dan Makassar sebagai sarana 
promosi produk UMKM Kota Parepare. Kegiatan ini juga 
mengalokasikan anggaran sarana promosi dan informasi kegiatan 
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SKPD melalui media cetak Pare Pos selama Tahun Anggaran 
2012.  

d) Penagihan dan penyelesaian dana bergulir. 
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan untuk menagih dana 
bergulir yang telah diserahkan kepada masyarakat sehingga dana 
yang telah dikembalikan dapat digulirkan kembali kepada 
masyarakat yang mengajukan proposal bantuan modal usaha. 
Tetapi realisasi dalam pelaksanaan ditemukan beberapa kendala 
dari para debitur yang menganggap bantuan ini merupakan 
bantuan hibah dari Pemerintah yang tidak perlu dikembalikan.  

e) Pemberian modal usaha bagi perorangan tanpa bunga. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian modal usaha 
untuk perorangan sebesar Rp.2.000.000.000,- yang akan 
diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan modal usaha. 
Tetapi kegiatan ini tidak terlaksana karena keterbatasan 
anggaran pada tahun 2012. Alokasi anggaran sebesar Rp. 
2.100.000.000,- dengan realisasi fisik 15% dan keuangan 0%. 
Realisasi fisik hanya sebatas pada pendataan masyarakat yang 
akan menerima bantuan tersebut.  

f) Pemberian peralatan warung campuran. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan 
peralatan usaha warung campuran berupa lemari etalase 
sebanyak 30 buah yang akan diserahkan kepada masyarakat.  

g) Pelatihan pembuatan kue dan pemberian peralatan. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha pembuat kue berupa lemari etalase 
sebanyak 25 buah dan mixer 25 buah yang akan diserahkan 
kepada masyarakat. Realisasi fisik kegiatan ini hanya dalam 
bantuan peralatan sedangkan pelatihan pembuatan kue tidak 
terlaksana. 

h) Pelatihan pengolahan jambu mente dan pemberian peralatan 
usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan 
pemberian bantuan peralatan pengolahan jambu mente berupa 
lemari kacip, timbangan, terpal plastik, oven kue masing-masing 
20 unit yang akan diserahkan kepada masyarakat. Realisasi fisik 
kegiatan ini hanya dalam bantuan peralatan sedangkan pelatihan 
pengolahan jambu mente tidak terlaksana. 
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i) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha salon. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha salon sebanyak 10 paket yang akan 
diserahkan kepada masyarakat.  

j) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha laundry. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha laundry mesin cuci 5 unit yang akan 
diserahkan kepada masyarakat. Untuk bantuan peralatan usaha 
laundry telah teralisasi dalam bentuk alat mesin cuci sedangkan 
pencairan anggarannya menjadi utang belanja pada tahun 
anggaran 2013. 

k) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha accessories dan 
kerajinan tangan. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha accessories dan kerajinan tangan 
berupa alat sablon baju, alat bor tangan dan alat tembak lilin 
masing-masing 50 unit yang akan diserahkan kepada masyarakat. 
Realisasi fisik kegiatan ini hanya dalam bantuan peralatan 
sedangkan pelatihan kerajinan tangan tidak terlaksana. 

l) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha perak. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha perak sebanyak 30 unit yang akan 
diserahkan kepada masyarakat. Realisasi fisik kegiatan ini hanya 
dalam bantuan peralatan sedangkan pelatihan kerajinan tangan 
tidak terlaksana dan realisasi anggaran untuk pembelian bantuan 
peralatan menjadi utang belanja di tahun anggaran 2013. 

m) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha menjahit. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha menjahit sebanyak 50 unit yang akan 
diserahkan kepada masyarakat. 

n) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha kue tradisional. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha kue tradisional berupa blender, oven 
kue, alat press, kompor gas masing-masing 120 unit yang akan 
diserahkan kepada masyarakat.  

o) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha service kompor gas. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pemberian 
bantuan peralatan usaha service kompor gas sebanyak 20 paket 
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yang akan diserahkan kepada masyarakat. Realisasi fisik kegiatan 
ini hanya dalam bantuan peralatan sedangkan pelatihan service 
kompor gas tidak terlaksana. 

p) Pelatihan manajemen usaha. 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan manajemen 
usaha bagi pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan pengusaha dalam manajemen 
usahanya. Pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari.  

q) Pemberian peralatan usaha makanan siap saji. 
Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan 
peralatan usaha makanan siap saji berupa lemari etalase 
sebanyak 30 unit. Realisasi fisik kegiatan ini dalam bantuan 
peralatan dan realisasi anggaran untuk pembelian bantuan 
peralatan menjadi utang belanja di tahun anggaran 2013. 
 

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dilaksanakan 
dalam kegiatan : 
a) Penilaian kesehatan koperasi. 
 Kegiatan yang dilaksanakan berupa penilaian kesehatan koperasi 

baik dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, 
manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, 
jati diri koperasi dengan hasil perhitungan nilai 80-100 (sehat), 
60-80 (cukup sehat), 40-60 (kurang sehat), 20-40 (tidak sehat) 
dan <20 (sangat tidak sehat). Jumlah koperasi yang dinilai 
sebanyak 70 koperasi. 

b) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi. 
 Untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan koperasi 

maka dilaksanakan kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan 
koperasi yang dilaksanakan selama 3 hari dengan target 40 
koperasi yang mengikuti pelatihan.  

c) Pelaksanaan kegiatan HUT koperasi tingkat nasional, regional 
dan lokal. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mengikuti acara 
HUT koperasi se-Indonesia yang di Palangkaraya untuk 
meningkatkan jalinan komunikasi antara Pembina koperasi se-
Indonesia.  

d) Pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi. 
 Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan penyusunan 

laporan keuangan koperasi dalam rangka peningkatan kualitas 
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dan pengetahuan pengurus koperasi tentang pelaporan 
keuangan koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yang 
diikuti oleh 25 koperasi.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Adanya anggapan/opini sebagian debitur UKM yang menerima 

dana bahwa dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena 
sifatnya bantuan cuma-cuma, sehingga akan menimbulkan 
penafsiran yang berbeda pada debitur UKM lainnya, terutama 
dana bergulir UKM ini. 

b) Data UKM yang selama ini digunakan sejak berpisahnya 
kelembagaan koperasi dan UKM pada tahun 2011 adalah data 
kurang valid karena data ini dikelola sejak tahun 2001, dimana 
telah banyak mengalami perubahan baik secara kualitatif 
maupun kuantitatif sehingga ada keraguan dalam setiap 
pengambilan keputusan yang strategik. 

c) Data peserta program sertifikasi tanah UKM tahun 2012 yang 
diusulkan pada tahun 2009 telah banyak mengalami perubahan 
alamat sehingga tim kesulitan dalam servey dan pengukuran. 

d) Program/kegiatan pemberian peralatan usaha UKM yang 
dianggarkan pada tahun 2012 ini tidak terencana dengan baik 
karena prosedur pencairannya dilaksanakan pada triwulan IV 
yang bersamaan dengan penetapan APBD-P Kota Parepare tahun 
2012 bulan desember ternyata ini sangat membuat kewalahan 
dalam mengerjakan pekerjaannya. 

e) Sarana/operasional (kendaraan roda dua) dibidang UKM 
khususnya untuk kepala bidang sangat dibutuhkan untuk 
kelancaran pekerjaan bidang terfokus pada kegiatan penagihan 
dana bergulir dibidang UKM, kendaraan dinas roda dua dibidang 
UKM hanya 1 unit untuk kepala bidang itupun sudah tidak layak 
pakai untuk kendaraan dinas. 

f) Kurang maksimalnya kinerja sebagian koperasi disebabkan 
rendahnya SDM pengelola koperasi. 

g) Masih rendahnya pemahaman pengurus/pengelola dalam 
membuat laporan keuangan koperasi. 

h) Tidak semuanya koperasi dinilai kesehatan simpan pinjamnya 
disebabkan sebagian koperasi belum melaksanakan RAT. 
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2) Solusi 

a) Memberikan pemahaman/sosialisasi pada setiap pertemuan 
resmi/media, bahwa dana bergulir adalah dana pemerintah yang 
harus dikembalikan ke kas daerah karena nantinya dana ini akan 
digulirkan kembali pada calon-calon debitur lainnya yang 
bermohon. 

b) Pelaksanaan kegiatan profil UMKM dimana kegiatan ini adalah 
untuk pemutakhiran data secara kualitatif dan kuantitatif 
sehingga pada zona kecamatan di Parepare telah dapat diketahui 
jumlah UMKM yang beraktivitas dengan profil baik usahanya 
maupun kelembagaannya yang dapat diakses oleh pihak 
manapun. 

c) Dalam pengusulan program sertifikasi diharapkan mealui 
kelurahan agar tim tidak mengalami kesulitan dalam survey dan 
pengukuran. 

d) Penetapan pencairan anggaran harus profesional per-triwulanj 
jangan ada kegiatan yang telah ditetapkan prosedur pencairan 
anggaran bersamaan ditriwulan keempat tentunya PPK akan 
kewalahan melakukan kegiatan. 

e) Pengadaan kendaraan dinas roda dua melalui kegiatan APBD 
khusunya untuk kegiatan UMKM dalam penagihan dana bergulir. 

f) Agar supaya dilaksanakan/diadakan pembinaan melalui 
pelatihan manajemen pegelola koperasi. 

g) Diharapkan supaya diadakan pembinaan melalui pelatihan 
khusus penyusunan laporan keuangan koperasi. 

h) Diharapkan/diperlukan pembinaan kepada pengurus untuk 
segera melaksanakan RAT karena merupakan kewajiban bagi 
koperasi untuk melaksanakan setiap tahunnya. 

i) Persyaratan koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjamnya 
adalah kopersi yang sudah melaksanakan RAT. 
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11) URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL 
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 
a. Program dan Kegiatan 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.428.745.400,- dengan realisasi Anggaran Rp. 208.974.603,- 
dengan persentase 48,74%, adapun jenis kegiatan meliputi : 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional 
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
f) Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja 
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor 
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
k) Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 
l) Instalasi Listrik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Parepare. 
 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.145.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 72.422.500,- 
dengan Persentase 49,95%, adapun jenis kegiatan meliputi : 
a) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 
b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 
c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 

 
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.3.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.650.000,- dengan 
persentase 88,33%, adapun jenis kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Formal 
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d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 11.196.350.,- dengan 
persentase 63,98%, adapun jenis kegiatan meliputi : 
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 
c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
e. Program Penataan Administrasi Kependudukan  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.938.056.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 819.264.250,- 
dengan persentase 87,34%, adapun jenis kegiatan meliputi : 
1) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 
2) Pelaksanaan Penerapan E-KTP 
3) Sosialisasi Penerapan E-KTP 
4) Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

(SIAK) secara terpadu 
5) Pelaksanaan Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan 

sebagai berikut : 
a) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 

Kegiatan ini diawali dengan pengadaan sarana (blanko) Kartu 
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan berbagai jenis Akta Catatan 
Sipil. Selanjutnya pelaksanaan pelayanan di Bidang 
Kependudukan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Pindah (Masuk/ 
Keluar) dari Kota Parepare, dan Pelayanan di Bidang Capil, Akta 
Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan (Non Muslim) 
dan lain lain. Selama Tahun 2012 telah dilayani/ diterbitkan : 
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) = 10.805 
- Kartu Keluarga (KK) = 19.796 
- Akta Kelahiran =   4.171 
- Akta Perkawinan =        60 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  128 
 



Dan lain-lain dokumen kependudukan dari berbagai jenis 
peristiwa penting. 

 
b) Pelaksanaan Penerapan E-KTP 

Untuk menyukseskan program ini sebagai program nasional 
dibidang kependudukan, maka telah diterbitkan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) Se-Kota Parepare sebanyak 41.164 keluarga 
dan didistribusikan melalui ketua RW/RT di masing-masing 
Kelurahan. Selanjutnya Pembentukan Panitia/ Tim Pelaksana di 
Tingkat Kota, Kecamatan/ Kelurahan dan Pokja RT/RW dengan 
Surat Keputusan Walikota dan selanjutnya melaksanakan Rapat/ 
Pertemuan dan Sosialisai kegiatan langsung ke masyarakat 
sebagai persiapan. Setelah pelatihan Tim Operator E-KTP dan 
peralatan/ perangkat sudah terpasang disetiap Kecamatan oleh 
Konsorsium pelaksana, maka pada awal bulan mei 2012 disemua 
Kantor Kecamatan dimulai pelaksanaan perekaman E-KTP 
dengan pemanggilan warga, pengaturan jadwal pemantauan/ 
pengawasan serta pelaporan hasil perekaman ke tingkat kota. 
Adapun hasil perekaman E-KTP sampai Desember 2012 sebagai 
berikut : 
- Kecamatan Bacukiki 9.118 (104,94%) dari target  8.689 
- Kecamatan Bacukiki Barat  24.449 (77,73%) dari target 31.452 
- Kecamatan Ujung 19.153 (63,83%) dari target 30.008 
- Kecamatan Soreang 27.424 (62,58%) dari target  43.821 
- Tingkat Kota 80.144 (70,32%) dari target 113.970 
Selanjutnya Kementrian Dalam Negeri memberikan 
perpanjangan waktu perekaman E-KTP sampai 31 Oktober 2013 
bagi warga yang belum melakukan perekaman E-KTP. 

 
c) Sosialisasi Penerapan E-KTP 

Agar program ini terlaksana dengan sukses, maka sebelum 
pelaksanaannya didahului berbagai kegiatan sosialisasi, antara 
lain: 
- Melalui media massa (Koran Harian ParePos) 
- Pembuatan spanduk, banner dan baliho 
- Penyampaian informasi melalui rapat, pertemuan dan 

pengumuman di rumah ibadah (masjid, gereja dan vihara) 
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- Pelaksanaan tatap muka pada setiap Kelurahan yang 
dijadwalkan oleh Tim Pokja Tingkat Kota dengan mengundang 
para Ketua RW,RT,Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dll. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2012. 

d) Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
(SIAK) secara terpadu. 
Merupakan kelanjutan kegiatan pada Tahun pertama (2011) 
dimana pada Tahun ini (2012) peningkatan jaringan tersebut 
untuk memfasilitasi kegiatan perekaman E-KTP antara Kantor 
Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 
Pusat (Kemendagri) sehingga kegiatan pelayanan online dapat 
terlaksana dan sekaligus memudahkan masyarakat dilayani dari 
berbagai jenis dokumen kependudukan dan akta capil. 

e) Pelaksanaan Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan 
Kegiatan ini merupakan bantuan dana dari Gubernur Prop. 
Sulawesi Selatan guna memfasilitasi pelaksanaan Pilkada 
Gubernur. Kegiatan ini dikerjasamakan dengan KPU Kota 
Parepare dengan penyiapan data : 
- Data Agregat Kependudukan (DAK) 
- Data Penduduk Potensi Pemilih Pilkada (DP4) 
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Sehingga kegiatan Pilkada Gubernur Prop. Sulawesi Selatan 
dapat terlaksanan dengan baik di Kota Parepare. 
Bahwa Pemerintah Kota Parepare bekerjasama dengan STIE 
AMSIR Parepare telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan 
Masyarakat (SIKM) terhadap pelayanan publik, dimana hasilnya 
menunjukan bahwa Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Parepare telah berlangsung dengan 
nilai 83,56 dengan mutu pelayanan SANGAT BAIK (A)  dari 12 
Unit Kerja yang di survei sebagai sampel di Kota Parepare. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Jumlah personil (PNS) masih sangat terbatas (kurang) dibanding 

kebutuhan rill, sesuai analisis jabatan/ beban kerja. 
b) Realisasi Perekaman E-KTP relatif baik 70,32% dari target pusat 

113.970 orang (belum mencapai target) 
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2) Solusi 
a) Diharapkan ada tambahan personil (PNS) untuk memenuhi 

kebutuhan rill sesuai analisis jabatan/beban kerja, Pemanfaatan 
dan pemberdayaan tenaga sosial pada tugas-tugas operator 
komputer baik di tingkat Kota maupun di tingkat Kecamatan. 

b) Adanya perpanjangan waktu perekaman E-KTP sampai 31 
Oktober 2013 sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor : 
471.13/5184/SJ, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pelaksanaan 
Perekaman E-KTP Secara Reguler. 

 
12) URUSAN KETENAGAKERJAAN 

DINAS TENAGA KERJA 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.  
Program ini terdiri dari 11 kegiatan dengan jumlah anggaran 
sebesar Rp. 573.441.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 
353.591.191,- atau 61,66%, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :  
a) Penyediaan jasa surat menyurat. 
b) Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan  
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
j) Penyediaan bahan logistik  
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 
Rp. 828.533.225,- dengan realisasi keuangan Rp. 669.959.050,- atau 
80,86%, kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 
a) Pengadaan mebelur 
b) Pemeliaharaan rutin /berkala gedung kantor 
c) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  131 
 



d) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 
e) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor  
f) Pengadaan gorden 
g) Rehabilitasi lantai dan pagar workshop 
h) Rehabilitasi sedang / berat gedung BLK. 
 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 
jumlah anggaran sebesar Rp.65.000.000,- dengan realisasi keuangan 
Rp. 25.940.000,- atau 39,91% dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
pendidikan dan pelatihan formal. 
 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar 
Rp.17.500.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 14.500.000,- atau 
82,86%, program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusuna pelaporan semesteran 
c) Penyusuna pelaporan akhir tahun 
d) Penyususnan anggaran SKPD 

 
5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.688.205.000,- dengan 
realisasi keuangan Rp. 524.590.000,- atau 31,07% dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan yaitu :  
a) Akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta  
b) Pengukuran produktivitas tenaga kerja 
c) Pembinaan lembaga pelatihan kerja pemerintah/swasta dan 

perusahaan 
d) Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas 
e) Pelatihan komputer BLK  

 
6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp.247.643.700,- dengan realisasi keuangan 
Rp.93.848.000,- atau 37,90%, kegiatan ini dilaksanakan yaitu : 
a) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 
b) Pembentukan dan pendayagunaan TKPMP pendamping UKM 
c) Perluasan kerja bagi pengangguran putus sekolah 
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d) Penyuluhan pendaftaran dan seleksi calon TKI 
e) Bimbingan tekhnis bursa kerja swasta 
f) Penangan TKI bermasalah 

 
7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

dengan jumlah anggaran Rp.198.000.000,- dengan realisasi 
keuangan Rp.141.369.500,- atau 71,40%, kegiatan ini dilaksanakan 
yaitu : 
a) Pemerikasaan dan pengujian objek K3 
b) Pemberdayaan lembaga kerjasama (LKS) Tripartit Daerah Kota 

Parepare 
c) Pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan hidup layak (KHL) 

di Kota Parepare 
d) Penyelesaian kasus ketenagakerjaan 
e) Sosialisasi Upah Minimum Provinsi bagi pekerja dan pengusaha 
f) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang hubungan 

industrial 
g) Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja 
h) Pembinaan dan pengawasan norma kerja perusahaan 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
a) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Balai Kompetensi Tenaga Kerja 
(BKTK) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan bekerja 
sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare yang 
dilakasanakan langsung pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 
yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Balai 
Kompetensi Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. 
Terlaksananya akreditasi satu buah Lembaga Pelatihan Kerja    
(LPK) swasta dari 35 LPK yang aktif dalam wilayah Kota Parepare, 
yang bertujuan meningkatkan status Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta dari LPK yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi 
dengan status akreditasi A,B dan C 

b) Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja dengan jumlah anggaran 
Rp.30.000.000. Kegiatan ini tidak terlaksana dengan alasan dana 
yang digunakan pada kegiatan sangat terbatas. 
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c) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Swasta dan 
Perusahaan. 
Kegiatan ini diikuti oleh LPK Pemerintah, Swasta dan Perusahaan 
dimana dilaksanakan kegiatan ini di Café Mattirotasi selama 12 
(dua belas) hari dari tanggal 5 Desember s/d 23 Desember 2012. 
Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini bagaimana cara menyusun 
silabus dan kurikulum pada lembaga pelatihan kerja swasta di 
Kota Parepare agar dapat menghasilkan lulusan Tenaga Kerja 
yang kompeten sesuai kebutuhan pasar. 

d) Peningkatan Kompetensi Tenagakerja dan Produktivitas 
Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan, pengadaan bahan 
pelatihan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 
melalui dana APBD pagu wilayah tahun anggaran 2012 dengan 
jumlah anggaran Rp. 1.510.205.000,- sebagai upaya peningkatan 
keterampilan kerja bagi masyarakat yang putus sekolah, 
mendirikan usaha mandiri dengan kata lain mengurangi angka 
pengangguran di segala bidang sesuai dengan kompetensi, 
kebutuhan pasar dan mandiri. Untuk kegiatan pelatihan tidak 
terealisasi namun pengadaan bahan (bantuan peralatan) realisasi 
fisik 100% dan realisasi keuangan 27,46%. 

e) Pelatihan komputer BLK  
Tentunya dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya 
manusia tenaga kerja terampil agar mampu bekerja mandiri, 
bekerja di perusahaan baik lokal maupun nasional serta luar 
negeri dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan 
dengan jumlah anggaran Rp. 75.000.000,- dari dua paket 
(kejuruan) yaitu kejuruan operator komputer dengan jumlah 
peserta seluruhnya 40 orang dan masing-masing kejuruan terdiri 
dari 20 orang peserta yang dilaksakan pada tanggal 22 agustus 
s/d 18 September 2012, setiap kejuruan dengan jumlah per 
paket (kejuruan) 240 jam pelajaran jadi jumlah keseluruhan 480 
jam pelajaran. 
    

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 
a) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja kegiatan yang 

dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan data dan informasi 
pasar kerja, ke Perusahaan, BUMN, BUMD dan perorangan yang 
membutuhkan pekerjaan, data tersubut diolah lalu disebarkan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  134 
 



(diinformasikan) melalui sarana media yaitu surat kabar, 
pemasangan pada papan informasi lowongan yang tersedia pada 
Dinas Tenaga Kerja dan telah dibuat website Dinas Tenaga Kerja 
w.w.w. Disnaker Pare.go.id sehingga memudahkan para pencari 
kerja untuk bisa mendapatkan informasi tenaga kerja.  

b) Pembentukan dan pendayagunaan TKPMP Pendamping UKM 
berupa kegiatan pembekalan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri 
Profesional pendamping UKM telah dilaksanakan selama 2 (dua) 
hari dari tanggal 22 Mei s/d 23 Mei 2012 tempat di Hotel Kenari 
Bukit Indah dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang. Adapun 
hasil yang dicapai dalam rangka pembekalan TKPMP adalah 
peserta dapat menerima pengetahuan dalam rangka magang di 
perusahaan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk perusahaan 
itu sendiri agar setelah selesai magang dapat diangkat menjadi 
karyawan tetap di perusahaan tersebut. 

c) Perluasan kerja bagi pengangguran putus sekolah dengan jumlah 
anggaran Rp. 35.000.000,- kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan 
alasan dana untuk kegiatan tersebut sangat terbatas.  

d) Penerapan tehnologi tepat guna sistim pendamping bagi anak 
putus sekolah dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,-. 
Kegiatan ini tidak terlaksana karena keterbatasan dana. 

e) Penyuluhan pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia 
dengan jumlah anggaran  sebesar Rp.30.000.000,- Kegiatan ini 
tidak terlaksana karena keterbatasan dana. 

f) Bimbingan tehnik bursa kerja swasta. Kegiatan ini dilaksanakan 
tanggal 9 Juli 2012 dengan jumlah peserta 40 orang bertempat 
Hotel Kenari Bukit Indah dimana peserta diberikan bimbingan 
dan pemahaman kepada pengguna tenaga kerja, dan lembaga 
pelatihan kerja perihal proses dan mekanisme wajib lapor 
lowongan  dan perekrutan tenaga kerja. 

g) Penanganan TKI bermasalah. Kegiatan ini dilakukan untuk 
menginventarisir lokasi-lokasi TKI dalam wilayah Kota Parepare 
yang terindikasi adanya calon TKI bermasalah atau non 
proserudal dan juga melakukan monitoring perekrutan dan 
pemberangkatan TKI dibeberapa lokasi antara lain P4 TKI, 
Tempat-tempat penampungan PPTKIS dan Pelabuhan Nusantara 
Parepare.  
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3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 
Program ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan 
pengawasan, kunjungan ke perusahaan, sosialisasi rapat 
pertemuan, pemeriksaan dan penanganan kasus perselisihan 
hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, bahwa dalam 
tahun anggaran 2012 program perlindungan pengembangan 
lembaga ketenagakerjaan sesuai DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja 
sebesar Rp.198.000.000,- dan terealisasi sampai dengan 31 
Desember 2012 Rp. 109.098.000,- atau 55% program ini terdiri dari 
8 kegiatan dari realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 
a) Pemerikasan dan pengujian objek K3  

Telah dilaksanakan pemeriksaan visual (riska uji) kelayakan objek 
K3 atas penggunaan peralatan yang ada di perusahaan dan milim 
Pemerintah sebanyak 15 objek antara lain penyalur petir, 
proteksi kebakaran, pesawat angkat, mesin genset dan hidran, 
tujuan dari riksa uji alat adalah untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja ditempat kerja dan fasilitas umum. 

b) Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah 
sebagai upaya peningkatan peran serta unsur LKS Tripartit terdiri 
dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha dalam 
penanganan masalah ketenagakerjaan melalui rapat 
pertemuan/konsultasi yang dilaksanakan setiap triwulan.  

c) Pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan hidup layak (KHL)  
Telah dilaksanakan survey KHL di pasar dari bulan Januari sampai 
Desember 2012 dalam rangka pengumpulan dan pengolahan 
data kebutuhan hidup layak.  

d) Penyelesaian kasus ketenagakerjaan  
Telah dilaksanakan penanganan kasus ketenagakerjaan yaitu 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja 
dan pengusaha terkait dengan kasus PHK, upah, jamsostek, dan 
kepentingan sebanyak 12 kasus. 

e) Sosialisasi upah minimum provinsi bagi pekerja dan pengusaha  
Telah dilaksanakan sosialisasi UMP tahun 2013 pada bulan 
Desember 2012 sebanyak 35 peserta dari unsur pekerja dan 
pengusaha dan menyebarluaskan SK Gubernur No.2550/X/2012 
tentang penetapan UMP tahun 2012.  

f) Sosialisasi  peraturan perundang-undangan bidang Hubungan 
Industrial, telah dilaksanakan sosialisasi pada bulan Juni 2012 
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sebanyak 35 perusahaan peserta dari unsur pekerja dan 
pengusaha terkait dengan pelaksanaan syarat-syarat kerja di 
perusahaan. 

g) Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja  
Telah dilaksanakan kunjungan ke PPTKIS sebanyak 13 
perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta 
pemeriksaan dokumen yang berlaku. 

h) Pembinaan dan pengawasan norma kerja di perusahaan  
Dengan melakukan kunjungan langsung pegawai pengawas 
ketenagakerjaan  terkait pelaksanaan  dan penerapan Undang-
undang ketenagakerjaan antara lain  pelaksanaan upah, 
jamsostek, dan perlindungan K3. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a. Masih terdapat banyak infentaris yang rusak berat/ringan/hilang 

yang terdaftar sebagai barang infentaris Dinas Tenaga 
Kerja/UPTD BLK hingga saat ini belum dihapuskan 

b. Kondisi tenaga fungsional struktur sudah banyak memasuki 
pensiun dan kurangnya tenaga operator komputer dan 
pelaporan (akuntansi) 

c. Masih banyaknya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan 
kerja.  

d. Ruangan kelas teori kejuruan bangunan dan elektronik, kantor, 
gudang kondisinya bagian atas yaitu atap, kuda-kuda, dan 
pelapon sudah rusak berat, dan sarana pelatihan khususnya 
pelatihan berbasis kompetensi (PBK) sebagian belum memiliki  
antara lain kejuruan laboratorium bahasa, bangunan, listrik, 
tehnik computer, plumbing, mesin bubut, menjahit, border, tata 
niaga,  processing dan tata rias. 

e.  Asrama siswa belum tersedia 
 

2) Solusi 
a) Mengusulkan pengahapusan barang  infentaris yang 

rusak/ringan/hilang/agar tidak menjadi beban pemeliharan dan 
tidak tercatat lagi dalam buku infentaris 

b) Rekruitmen calon tenaga fungsional instruktur setiap tahunnya 
minimal 6 orang dan tenaga operator dan pelaporan (akuntansi) 
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masing-masing 1 orang. Ditjen Intala Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Ri sudah melatih  diklat dasar sebanyak 5 orang  
tahun 2011 3 orang, tahun 2012 2 orang antara lain kejuruan IT 2 
orang, kejuruan las 2 orang dan kejuruan autocad (gambar dan 
rencana) 1 orang. 

c) Agar menciptakan usaha baru melalui padat karya Tehnologi 
Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan meciptakan 
lapangan kerja melalui padat karya infrastruktur dan produktif. 

d) Pembangunan ruang teori pengadaan peralatan pelatihan 
diusulkan melalui dana APBD dan APBN tahun anggaran 2012 
namun tidak terealisasi. 

e) Pembangunan gudang peralatan CBT (alat kompetensi) diusulkan 
melalui dana APBN dan pembangunan asrama siswa pelatihan 
diusulkan melalui dana APBD dan APBN. 

 
13) URUSAN KETAHANAN PANGAN 

KANTOR KETAHANAN PANGAN & PENYULUHAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 336.750.00,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 249.353.459,- atau 74,05% 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik  
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional  
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
g) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
h) Penyediaan bahan logistik kantor 
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 415.800.079,-, 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.972.500.- atau sebesar 
11,30% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
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a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
d) Pembengunan selasar/gapura kantor 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.000.000,-, 

dengan realisasikan anggaran sebesar 4.150.000,- atau sebesar 
41,50% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan dan 
pelatihan formal. 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 
Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 17.500.000,-, 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.854.200,- atau 39,17% yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dari empat program dan delapan belas kegiatan yang telah dilaksanakan 
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Parepare sejak Januari 
hingga Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 
780.050.079 -, kegiatan ketahanan pangan telah terselenggara dengan 
baik kepada masyarakat pangan, petani dan kelompok-kelompok tani 
binaan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.  
Terselenggaranya kegiatan ketahanan pangan dengan baik dengan 
memaksimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia 
maupun sumber daya sarana penunjang dan pelayanan administrasi 
perkantoran yang sudah tersedia sejak tahun anggaran 2008. 
Dengan lancarnya kegiatan administrasi perkantoran, maka telah 
tersusun laporan capaian kinerja dan realisasi, laporan keuangan, dan 
anggaran SKPD.  
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

a) Pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam bidang ketahanan 
pangan belum maksimal karena terbatasnya kegiatan dan dana 
yang dialokasikan. 

b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan pangan belum 
mencapai angka standar yang dianjurkan oleh pemerintah.  

c) Masih kurangnya kegiatan pendukung yang bisa memaksimalkan 
pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
ketahanan pangan. 

d) Penerapan metodologi kegiatan pengembangan masyarakat 
yang bersifat analisis masih dalam system dan ruang yang 
terbatas. 

e) Kegiatan yang bersifat koordinatif perlu diapresiasikan lebih 
lanjut. 
 

2) Solusi 
a) Pengembangan kegiatan yang  merupakan penjabaran tugas dan 

fungsi yang mendukung tugas pokok ketahanan pangan melalui 
tiga pilarnya yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan dan 
konsumsi /keamanan pangan. 

b) Standar Pelayanan Minimal  (SPM) ketahanan pangan harus 
menjadi acuan dasar dalam pada penyusunan program dan 
kegiatan ketahanan pangan. 

c) Kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Ketahanan Pangan harus lebih kompleks. 

d) Hasil musrembang baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan 
yang memuat kebutuhan masyarakat harus memiliki dokumen 
pengusulan dan perencanaan. Sehingga menjadi kegiatan tepat 
sasaran pada pelaksanaanya. 

e) Penyusunan kerangka acuan kerja untuk seluruh kegiatan yang 
berhubungan dengan masyarakat. Pelaksana dan masyarakat 
mengetahui  sasaran dan manfaat dari kegiatan tersebut. 
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14) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK 
BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan 
anak dialokasikan Rp. 55.000.000, dengan realisasi anggaran          
Rp. 46.199.700,-  atau 84% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan  fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu 
pemberdayaan    perempuan. 
 

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 
dialokasikan                                                                                                                    
Rp. 92.019.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 84.339.000,- atau 
74,67% yang dilaksanakan dalam kegiatan: 
a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak 

kekerasan  
b. Sosialisasi tentang KDRT, trafficking, dan eksploitasi anak. 

 
3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesehatan Gender dalam 

Pembangunan dengan alokasi anggaran Rp. 712.000.000,- dengan 
realisasi anggaran Rp. 12.000.000,- atau 1,68% yang dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan :     
a. Pembinaan Organisasi Perempuan 
b. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah tangga Dalam Membangun Keluarga 

Sejahtera 
c. Pembangunan gedung wanita / balai kesejahteraan perempuan 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 
anak dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A). 
(1) Pengembangan Jejaring Forum Anak.  

Dengan mengikuti kongres anak se Sulawesi Selatan di 
Makassar yang diikuti oleh utusan forum anak kota Parepare 
(fakta Pare) yang  mana anak tersebut merupakan 
perwakilan dari masing-masing sekolah tingkat SLTP dan 
SLTA yang berprestasi di Kota Parepare. Mengikuti forum 
anak nasional (FAN) di Lembang Jawa Barat pesertanya yaitu 
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anak yang terpilih pada kongres anak se Sulawesi Selatan di 
Makassar. (untuk kota Parepare 1 orang perempuan masuk 
10 besar), sebagai salah satu perwakilan dari Sulawesi  
Selatan dan mengikuti kongres Anak Indonesia (KAI) di 
Batam Kepulauan Riau. Peserta yaitu anak yang terpilih pada 
kongres anak se Sulawesi Selatan (untuk kota Parepare 2 
orang, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan sekaligus sebagai 
fasilitator kongres anak Indonesia di Batam) dan termasuk 
10 besar sebagai perwakilan dari Sulawesi Selatan. 

(2) Melaksanakan sosialisasi pelayanan terpadu pemberdayaan 
perempuan dan anak yang mana program tersebut 
merupakan program nasional melalui kementerian Negara 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejak 
tahun 2005 yang telah didukun dengan berbagai regulasi 
nasional dan lokal, untuk kota Parepare sendiri telah hadir 
regulasi lokal melalui peraturan walikota nomor 19 tahun 
2012 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu 
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan SK 
walikota nomor 362 tahun 2012. P2TP2A merupakan pusat 
layanan terpadu yang memiliki peran dan fungsi yang 
strategis sebagai wahana pemberdayaan dan perlindungan 
perempuan dan anak, khususnya dalam penyediaan data 
dan informasi, pusat rujukan meliputi pengaduan, 
pendampingan, rujukan kasus-kasus yang memerlukan 
penanganan medis, konseling, fisiologis, bantuan hukum 
pemulangan dan reintegrasi. Pesertanya diikuti oleh 
berbagai unsur lintas SKPD akademisi pusat studi gender 
(PSG), Stain dan Umpar, kepolisian, Kejaksaan, Praktisi 
Hukum, LSM, Jurnalis, dan Pemerhatin Perempuan dan anak. 

      
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 

dilaksanakan  dalam kegiatan : 
a) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak 

Kekerasan.  
Pelatihan paralegal 30 orang (kelompok dampingan), bertugas 
untuk mendampingi para korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak dimasyarakat dalam hal pengaduan, 
rujukan kasus-kasus yang memerlukan penanganan medis, 
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konseling, fisiologis, bantuan hukum pemulangan dan reintegrasi 
serta berusaha memberi rasa aman dan nyaman. Pesertanya  
yaitu pengurus P2TP2A, lembaga pemerhati perempuan dan 
anak dan LSM. 

b) Sosialisasi Tentang KDRT, Trafficking dan Eksploitasi anak. 
KDRT  adalah tindakan kekerasan dalam  rumah tangga. 
Trafficking (perdagangan orang) adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau  
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, 
pemalsuaan, penipuan dan lain-lain yang sifatnya menimbulkan 
orang tereksploitasi.  Eksploitasi Anak  : tindakan dengan/atau 
tanpa persetujan korban tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja  atau pelayanan paksa, perbudakan, seksual atau secara 
melawan hukum. Peserta para camat, lurah dan masyarakat kota 
Parepare. 

 
3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan  dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pembinaan organisasi perempuan dengan melaksanakan 

Peringatan hari ibu yang ke 84 tahun 2012 dan Pengembangan 
kepribadian yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh organisasi 
perempuan kota Parepare. 

b) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga, dalam membangun  keluarga 
sejahtera. Kegiatan ini tidak terlaksana.          

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Kondisi ruangan belum memadai untuk memaksimalkan 

pekerjaan. 
b) Masih kurangnya tenaga, khususnya di Bidang Pemberdayaan 

Perempuaan, dimana ada satu sub bidang tidak terisi dan kurang 
tenaga staf. 

c) Masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki,sehingga 
diperlukan peningkatan SDM khususnya pendataan data terpilah, 
data Gender dan anak. 

d) Masih kurangnya Anggaran untuk peningkatan SDM sehingga 
kegiatan-kegiatan belum berjalan dengan maksimal. 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  143 
 



e) Masih kurangnya media informasi tentang Pemberdayaan 
Perempuaan dan anak. 

 
2) Solusi 

a) Perlunya penambahan fasilitas ruangan (AC/kipas angin). 
b) Perlunya penambahan pegawai/tenaga staf agar pekerjaan 

berjalan secara maksimal. 
c) Perlunya pengembangan SDM, khususnya data terpilah, data 

gender, dan anak. 
d) Perlunya penambahan anggaran untuk peningkatan SDM. 
e) Perlunya penambahan anggaran untuk media informasi tentang 

pemberdayaan perempuan dan anak. 
 
 

15) URUSAN KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA 
BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran alokasi anggaran 
sebesar Rp.310.049.000,- dengan realisasi anggaran                        
Rp. 288.979.724,- atau 93,2% dengan kegiatan sebagai berikut : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa,komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ 

operasional. 
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
f) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
i) Penyediaan bahan logistik kantor 
j) Penyediaan makanan dan minuman 
k) Rapat-rapat koordinasi keluar daerah  

 
2) Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur alokasi 

anggaran Rp.220.588.200,- dengan realisasi anggaran                     
Rp. 134.035.000,- atau 60,76% dengan  kegiatan sebagai berikut: 
a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
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b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
c) Pengadaan jaringan instalasi listrik UPTD 
d) Pengadaan sarana dan prasarana kantor. 

 
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Alokasi 

anggaran Rp. 36.000.000,- dengan realisasi anggaran                            
Rp. 17.650.000,- atau 49,02% dengan  kegiatan Pendidikan dan 
pelatihan formal. 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan keuangan dengan Alokasi Anggaran Rp. 17.500.000,- 
dengan realisasi anggaran Rp. 17.500.000,- atau 100% dengan  
kegiatan sebagai berikut : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisan kinerja SKPD 
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran  
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
5) Program Keluarga Berencana. Alokasi Anggaran Rp. 538.602.000,- 

dengan realisasi anggaran Rp. 417.115.250,- atau 77,44% dengan  
kegiatan sebagai berikut : 
a) Penyediaan pelayanan KB dan ALKON bagi keluarga miskin. 
b) Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). 
c) Pembinaaan Keluarga Berencana. 
d) Peningkatan Partisifasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi. 
e) Pemasangan Papan Himbauan. 

 
6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Alokasi anggaran sebanyak 

Rp. 12.540.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 11.789.250,- atau 
94,01% dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Advokasi dan KIE 
tentang Kesehatan Reproduksi Remaja. 

 
7) Program Pelayanan Kontrasepsi KB sebanyak Rp. 274.240.850,- 

dengan realisasi anggaran Rp. 190.867.750,- atau 69,59%. Dengan 
kegiatan sebagai berikut : 
a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 
b) Peningkatan Pelayanan KB 
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8) Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 
KB/KR yang mandiri sebanyak Rp.96.870.000,- dengan realisasi 
anggaran Rp. 62.003.676,- atau 64,01% kegiatan :  
a) Koordinasi pengelolahan program KB 
b) Pengelolahan data dan informasi program KB 

  
9) Program Pengembangan Model Operasional BKB,Posyandu PADU 

sebanyak Rp.52.336.000,- dengan realisasi anggaran                             
Rp. 46.305.000,- atau 88,48% dengan kegiatan penilaian lomba 
kelompok masyarakat yang berprestasi. 

  
10) Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga  

     sebanyak Rp. 15.744.000,- dengan realisasi anggaran Rp.0 atau 0%.  
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Keluarga Berencana 

a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga 
miskin. Kegiatan ini setiap tahunnya dilaksanakan secara rutin 
dalam rangka meningkatkan pencapaian peserta KB dari semua 
kontrasepsi yang ada khususnya pada masyarakat yang kurang 
mampu untuk ber-KB secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan kerjasama dengan jajaran TNI dan POLRI yang berupa 
Operasi Manunggal KB-KES, Kegiatan KB IBI dan Kegiatan 
Kesatuan Gerak PKK KB-Kes dengan melibatkan pengurus PKK 
baik kota, kecamatan, maupun kelurahan. 

b) Pelayanan KIE (komunikasi informasi dan edukasi) kegiatan ini 
dalam rangka penyebarluasan informasi tentang KB 
dimasyarakat, namun dananya tidak di gunakan dan dialihkan 
kekegiatan lain. 

c) Pembinaan keluarga berencana kegiatan ini dilaksanakan untuk 
peningkatan peserta KB melalui institusi masyarakat (PPKBD/Sub 
PPKBD) termasuk transport/insentif bagi kader institusi, baik 
PPKBD maupun SUB PPKBD dengan jumlah kader PPKBD 22 
orang dan SUB PPKBD 148 orang jumlah keseluruhan kader 170 
orang yang tugasnya adalah membina akseptor aktif dan 
mengajak masyarakat untuk menjadi peserta KB baru bekerja 
sama dengan petugas lapangan KB dikecamatan dan kelurahan 
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termasuk mengikuti kegiatan HARGANAS baik tingkat pusat 
maupun ditingkat provinsi. 

d) Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi,  
kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan peserta 
KB khusus bagi pria dan alat kontrasepsinya adalah kondom dan 
vasektomi, tetapi anggarannya tidak di gunakan dan dialihkan ke 
kegiatan lain. 

e) Pemasangan papan himbauan keluarga berencana, kegiatan ini 
dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi KB kepada 
masyarakat dengan motto “ Dua Anak Lebih Baik” dengan 
mengunakan baliho yang terpasang disudut-sudut 
kota/perbatasan dan ditempat-tempat yang dianggap potensial. 

 
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

Kegiatan ini merupakan suatu wadah program kesehatan 
reproduksi remaja yang dikelolah dari oleh dan untuk remaja, guna 
memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan 
reproduksi remaja serta kegiatan penunjang lainnya. 
Tujuan program ini adalah melaksanakan lomba penyuluhan yang 
berkaitan dengan persoalan-persoalan remaja. Misalnya Narkoba, 
HIV/AIDS karena kebanyakan kasus tersebut muncul dari remaja itu 
sendiri. Selanjutnya diadakan pula lomba karya tulis bagi remaja 
anak sekolah hubungannya juga dengan HIV/AIDS dengan tujuan 
agar remaja dapat terhindar dari segala macam penyakit remaja. 

3) Program pelayanan kontrasepsi 
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kontrasepsi KB dan 
pengadaan alat kontrasepsi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
meningkatkan akseptor baru khusus MOW (Methode Operasi 
Wanita/Tutup Kandungan) dan MOP ( Medis Operasi Pria) serta  
pemasangan IUD dan Implant. Jumlah peserta KB MOW sebanyak 
122 orang, KB MOP 1 orang, peserta KB IUD sebanyak 189 orang 
dan peserta KB INPLANT sebanyak 339 orang. Pemasangan 
kontrasepsi dilaksanakan di rumah sakit Sumantri, Fatimah, RSU 
A.Makkasau maupun di Puskesmas yang ada dikota Parepare. Untuk 
pengadaan alat kontrasepsi tahun 2012 ini tidak ada pengadaan 
APBD II secara keseluruhan alat kontasepsi bersumber dari Kantor 
BKKBN propinsi Sulawesi Selatan.  Sedangkan Kegiatan  peningkatan 
pelayanan KB anggarannya langsung melalui BKKBN pusat (DAK). 
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Dengan  pengadaan berupa komputer dan wireless tahun 2012 ini 
di peruntukkan untuk kantor balai penyuluhan KB ditingkat 
kecamatan. 

4) Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan 
KB/KR yang   mandiri. 
a) Koordinasi pengelolaan program KB. Kegiatan ini untuk 

koordinasi program melalui rapat kerja daerah program KB 
Nasional Kota Parepare, tetapi kegiatan ini tidak terlaksana. 

b) Pengelolaan data dengan informasi program KB. Kegiatan ini 
untuk pengolahan data dan informasi  termasuk kegiatan 
pendataan dan pengadaan baliho untuk data KB di tingkat 
kecamatan dan kelurahan yang pelaksanaan kegiatannya melalui 
penyuluh KB, PPKBD dan Sub PPKBD baik di tingkat kecamatan 
maupun di tingkat kelurahan. 

5) Program  Pengembangan madel operasional BKB Posyandu PADU. 
Dilaksanakan dalam bentuk Penilaian lomba kelompok masyarakat 
berprestasi, dengan melibatkan para kader institusi di kelurahan 
(PPKBD,SUB PPKBD) dan    kelompok masyarakat lainnya. Adapun 
kegiatan yang dilombakan adalah Lomba PPKBD, Lomba Sub PPKBD, 
Lomba Keluarga Harmonis, Lomba BKB, Lomba BKR, Lomba BKL, 
Lomba PKB, Lomba kelompok UPPKS dan Lomba Klinik. Kegiatan ini 
setiap tahunnya dilaksanakan secara rutin dan hasilnya dilombakan 
lagi ditingkat propinsi dan tingkat pusat dalam rangka hari keluarga 
nasional. 

6)   Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. 
Pelaksanaan kegiatan ini untuk pertemuan seluruh ketua-ketua 
kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera) dalam rangka peningkatan modal usaha tapi tidak 
terlaksana.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Tentang permodalan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera) sampai saat ini belum ada 
tambahan modal baik dari perbangkan maupun dari pihak BUMN 
lainnya. 

b) Akseptor KB pria masih rendah, baik kondom maupun vasektomi. 
c) Masih ada kegiatan yang belum terealisasi tahun 2012 yang lalu. 
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2) Solusi 

a) Akan diadakan pertemuan antara ketua-ketua kelompok UPPKS 
dengan pihak pemodal (Perbangkan dan BUMN lainnya seperti 
pegadaian). 

b) Akan diadakan pelatihan/sosialisasi partisipasi pria melalui 
program dan kegiatan tahun 2013. 

c) Mengganggarkan kembali kegiatan yang belum terlaksana tahun 
2012 yang lalu melalui dana APBD 2013.  

 
16) URUSAN PERHUBUNGAN 

DINAS PERHUBUNGAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 
Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 456.008.500,- 
dengan realisasi sebesar Rp.438.231.378,- atau sebesar 96,1%, 
Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program tersebut, terdiri 
dari : 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 
e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan 
i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi untuk program ini disiapkan anggaran sebesar                         
Rp. 180.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.176.780.500,- atau 
sebesar 97,9%, Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 
tersebut, terdiri dari : 
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
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3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi untuk program ini disiapkan anggaran sebesar                          
Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.20.000.000,- atau 
sebesar 100%, rincian Kegiatannya Pendidikan dan Pelatihan 
Formal. 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

dan Keuangan, 
Alokasi untuk program ini disiapkan anggaran sebesar 
Rp.17.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.00.000,- atau 
sebesar 57,1%, rincian Kegiatan terdiri dari : 
a) Penyusunan LAporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 
c) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 

Alokasi untuk program ini disiapkan anggaran sebesar                       
Rp. 130.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.112.122.000,- atau 
sebesar 86,2%, rincian Kegiatan terdiri dari : 
a) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang 

Perhubungan 
b) Koordinasi Dalam Pembangunan Prasaran dan Fasilitas 

Perhubungan 
c) Sosialisai Kebijakan di Bidang Perhubungan 
d) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 
e) Peningkatan Pengelolaan Perparkiran. 

 
6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 

Alokasi untuk program ini disiapkan anggaran sebesar                      
Rp. 55.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.450.000,- atau 
sebesar 46,3%, rincian Kegiatan terdiri dari : 
a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal dan Pelabuhan 
b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lallu Lintas 
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7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, 
Alokasi untuk program ini disiapkan anggaran sebesar                      
Rp. 95.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.95.000.000,- atau 
sebesar 100%, rincian Kegiatan terdiri dari : 
a) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan 

Penumpang 
b) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum 

di Jalan Raya 
c) Sosialisai / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 

 
8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, 

Alokasi untuk program ini disiapkan anggaran sebesar                      
Rp. 419.742.260,- dengan realisasi sebesar Rp.395.617.600,- atau 
sebesar 94,25%, rincian Kegiatan terdiri dari : 
a) Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 
b) Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, terdiri 
dari beberapa kegiatan sebagai berikut : 
a) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang 

Perhubungan. Dengan rincian pelaksanaan kegiatan adalah untuk 
mengedapankan Keselamatan dan tertib lalu lintas dengan 
melalui pergerakan partisipasi public, faslitas, pembinaan dan 
penyediaan sarana dan prasarana serta melakukan koordinasi ke 
semua pihak terkait sehinngga Kota Parepare tetap dalam 
konteks Kota Tertib Lalu Lintas yang dibuktikan dengan telah 
berhasilnya Kota Parepare dalam meraih baik piagam maupun 
plakat Wahana Tata Nugraha mulai dari tahun 2007 – 2010 
dengan realisasi fisik sebesar 100%. 

b) Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan. Dengan rincian pelaksanaan kegiatan adalah 
terlaksananya suatu pertemuan dalam bentuk koordinasi secara 
berkala dengan pihak terkait baik dari pihak forum LLAJ (PP. No. 
37 tentang Forum LLAJ) Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, 
Dinas PU & Praswil dan Satlantas Polres Kota Parepare  serta 
terkait pula pihak-pihak lain seperti Pihak Akademis, Tokoh 
Masyarakat serta masyarakat peduli Transportasi untuk 
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penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam mewujudkan tertib lalu lintas seperti 
mengurangi terminal bayangan yang ada dijalan-jalan protokol, 
membahas tentang kendaraan yang parker di jalan-jalan utama 
sepeti Jl. Mattirotasi dan Jl. Bau Massepe yang dapat 
menghambat arus lalu lintas serta kasus-kasus transportasi yang 
muncul dari mastyarakat Kota Parepare sendiri. Dengan realisasi 
fisik sebesar 100%. 

c) Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Dengan rincian 
pelaksanaan adalah  kegiatan sosialisasi selama 2 (dua) hari 
dengan jumlah peserta sebanyak 50 unutk memberikan 
pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang kebijakan-
kebijakan dibidang lalu lintas dengan dengan nara sumber dari 
Dinas Perhubungan dan Polres Kota Parepare dalam hal Pihak 
Satuan Lalu Lintas Dengan realisasi fisik sebesar 100%. 

d) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat. Sebagai 
indikator kinerjanya adalah Peningkatan PAD dalam pengelolaan 
dari 3 (tiga) terminal yaitu Terminal Lumpue, Terminal Soreang, 
Terminal Lapadde serta chek point lakessi dengan realisasi fisik 
sebesar 100%.  

e) Peningkatan Pengelolaan Perparkiran. Dengan indikator 
kinerjanya adalah Peningkatan PAD dalam pengelolaan beberapa      
titik-titik  parkir yang tersebar di Kota Parepare. Realisasi fisik 
sebesar 100%. 

 
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut : 
a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan dengan 

Keluaran target kinerjanya adalah Rehabilitasi/Perbaikan Pos TPR 
Terminal Lumpue (Pergantian Atap, Pergantian Listplank, 
Perbaikan Lantai dan Pengecatan) Alokasi anggaran sebesar Rp. 
30.000.000,-. Realisasi keuangan Rp. 450.000,- atau sebesar 1,5% 
dan Realisasi Fisik Sebesar 100% (sisia anggaran meluncur ke 
tahun anggaran 2013). 

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas. Dengan 
rincian kegiatannya adalah Pemeliharaan Traffic Light di 
Persimpangan Jl. Ahamad Yani – Jl. Laupe, Simpang Tiga Jl. 
Ahmad Yani – Jl. Sudirman, Persimpangan Jl. Lahalede -  Jl. A. 
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Makkasau Timur, Persimpangan Jl. Mappatola – Jl. A. Makkasau, 
Persimpangan Jl. Veteran – Jl. Karaeng Burane, Persimpangan Jl. 
Abdul Kadir – Jl. Bau Massepe, Persimpangan Jl. Agussalim – Jl. 
Jambu serta Persimpangan Jl. Mesjid Raya. Sedangkan untuk 
pemeliharaan/rehabilitasi Rambu Peringatan di Jl. Brimob, 
Rambu Petunjuk di Jl. Veteran Selatan, Rambu Parkir di Jl. Bau 
Massepe, Rambu Larangan di Jl. Lasinrang dan realisasi fisik 
sebesar  100%. 

 
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  terdiri dari beberapa 

kegiatan sebagai berikut : 
a) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan 

Penumpang. Dengan rincian kegiatannya Pembuatan buku uji 
dan kelengkapannya sebanyak 500 set dan terdiri dari buku uji, 
plat uji dan stiker plat samping dimana buku uji ini berfungsi 
unutk mengetahui tingkat kelulusan layak atau tidak layak suatu 
kendaraan untuk beroperasi dijalan umum sehingga tercipta 
keselamatan penumpang dan pengendara dan dapat mencegah 
terjadinya kecelakaan, Untuk stiker tanda uji emisi sebanyak 500 
lembar kegunaannya adalah untuk mengetahui tingkat emisi 
yang dihasilkan suatu kendaraan sehingga tidak menimbulkan 
polusi udara dan apabila dinyatakan lulus uji emisi maka 
kendaraan berhak mendapatkan tanda uji emisi, jadi tujuan dari 
pemberian buku uji adalah untuk mengetahui sejauhmana 
tingkat kelayakan kendaraan yang disesuaikan dengan kapasitas 
muat pada kendaraan sehingga nantinya dapat memenuhi 
aturan kelayakan lalu lintas yang berlaku dan dapat memberikan 
rasa aman, nyaman dan selamat sampai tujuan.  

b) Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum 
di Jalan Raya. Dengan rincian kegiatannya Pelaksanaan 
peningkatan pelayanan operasional angkutan umum di jalan raya 
secara berkala khususnya di Kota Parepare dengan melibatkan 
pihak Kepolisian (Lantas) untuk melakukan pemerikasaan 
perlengkapan izin  operasional yang dilaksanakan di 3 (tiga) 
kecamatan di Kota Parepare. 

c) Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan. 
Dengan rincian kegiatannya sosialisas/penyuluhan kepada juru 
parkir guna peningkatan PAD dengan jumlah peserta juru parkir 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  153 
 



sebanyak 50 Orang dari semua titik parkir yang di Kota Parepare 
yang langsung di kelola oleh Dinaas Perhubungan Kota Parepare 
dengan tujuan : 
(1) Memberikan pemahaman, kemampuan dan kesadaran bagi 

para juru parkir dalam mengendalikan kendaraan yang 
masuk/keluar area parkir, 

(2) Memebrikan pemahaman tentang cara pengaturan lalu 
lintas untuk kelancaran dan keselamatan  Pemilik kendaraan 
dan pengguna jalan lainnya, 

(3) Memeberikan penjelasan terhadap juru parkir apabila 
terdapat permasalahan di lapangan dan bagaimana 
memberikan solusi dan tindak lanjutnya. 

 
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp.400.625.600,- realisasi fisik sebesar 100% dan 
realisasi keuangan sebesar 98,7% (Rp.395.617,600,-), sisa anggaran 
sebesar Rp.5.008.000,- dengan rincian kegiatan yang tersisa 
realisasi keuangannya adalah sebagai berikut : 
a) Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas diprioritas ke titik 

rambu yang sudah rusak/hilang yang ada diwilayah Kota 
Parepare yaitu untuk Rambu Larangan sebanyak 23 buah 
tersebar dalam Kota Parepare, Rambu Perintah sebanyak 4 buah 
(Jl. Andi Cammi, Jl. Veteran, Jl. Abubakar Lambogo dan Terminal 
Induk), Rambu RPPJ sebanyak 1 Buah (Jl. Bau Massepe) dan 
Rambu Parkir sebanyak 4 buah (Jl. Sultan Hasanuddin dan Jl. Bau 
Massepe).  

b) Kegiatan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat adalah 
kegiatan yang sumber dananya melalui APBN (dana DAK) yang 
secara teknis diprioritaskan khsusus untuk SKPD Dinas 
Perhubungan dengan Indikator sasaran menigkatnya 
keselamatan transportasi darat, kegiatan yang dilaksanakan 
adalah pengadaan Guadrail (Pagar Pengaman) di lokasi jalan play 
over soreang sepanjang ± 200 Meter, Pengadaan Rambu-rambu 
Pendukung Guadrail.  
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

a) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 
Perhubungan khususnya yang ada di Dinas Perhubungan Kota 
Parepare masih perlu ditingkatkan melalui diklat-diklat teknis 
yang tekait dengan bidang teknis perhubungan seperti 
penambahan penyidik (PPNS) di bidang perhubungan, 
Peningkatan SDM di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, 
Bidang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Bidang Rekayasa 
Lalu Lintas, Bidang Perencanaan Transportasi, Bidang 
Keselamatan Transportasi dan beberapa bidang yang terkait 
dengan tugas-tugas lapangan bagi aparat perhubungan yang 
nantinya secara teori dan regulasi yang berlaku di bidang lalu 
lintas dapat memeberikan solusi dan nilai positif bagi Aparat 
Dinas Perhubungan Kota Parepare terhadap pengguna 
transportasi di jalan. 

b) Program dan kegiatan yang terkait dengan fisik hendaknya waktu 
pelaksanaannya dijadwalkan pada triwulan ke dua dan ke tiga 
sehingga proses pelaksanaan dan pencairan dana proyek tidak 
terdesak dengan waktu akhir tahun. 

 
2) Solusi 

a) Alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan Sumber Daya 
Aparatur Perhubungan sebaiknya di prioritaskan untuk kegiatan 
pelatihan yang berkesinambungan serta penyediaan sarana dan 
prasarana dalam menunjang kelancaran pelayanan perlu 
dioptimalkan. 

b) Dalam penetapan alokasi anggaran sebaiknya kegiatan yang 
sifatnya teknis khususnya di bidang perhubungan agar tetap 
diprioritaskan.  

 
17) URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA 

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 261.592.000,- 
Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 233.418.245 atau 89,23% 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
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a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.  
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. 
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional.  
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.  
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
g) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang Undangan 
i) Penyediaan bahan logistik kantor 
j) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

 
2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 

 Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar                 
Rp. 174.650.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar                      
Rp. 148.282.650 atau 84,90% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan:  
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.   
b) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharan rutin / 

berkala kendaraan Dinas Operasional.  
c) Pemeliharan rutin / berkala peralatan gedung kantor    

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 

 Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar                  
Rp.  5.450.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.450.000 
atau 44,95 % yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan 
dan pelatihan formal.  

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 
 Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              
Rp.17.500.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.499.380 
atau 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 
tersebut terdiri dari : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 
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c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
5)   Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa 

 Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar 
Rp.21.000.000,- dengan realiasi anggaran sebesar 0%. Adapun 
Kegiatan yang tertuang dalam program tersebut adalah Penerbitan 
Buletin. 

 
              6) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 

 Alokasi Anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar               
Rp 156.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 142.273.100 
atau 90,85 %. Adapun Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 
Program tersebut  terdiri dari : 
a) Pembuatan rancangan perda 
b) Penyebarluasan Informasi mobil unit suara (Mobil rolling) 
c) Operasional Pelayanan Sound system 
d) Operasional pelayanan Media Centre 
e) Operasional mobil pusat layanan internet kecamatan (M-PLIK)  
f) Operasional Website Pemerintah Kota Parepare  

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Pengembangan Komunikasi Informasi & Media Massa 
Dilaksanakan dalam bentuk Penerbitan Buletin didalamnya memuat 
berita seputar kegiatan Pemerintah Kota Parepare dan berita lain 
tentang  media informasi yang berbasis teknologi dan informasi (IT). 

 
2)   Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media  

Program tersebut kerjasama dengan mas media, alokasi anggaran 
yang disiapkan sebesar Rp. 156.600.000,- dengan kegiatan antara 
lain : 
a) Pembuatan rancangan perda, tentang Radio Suara Bandar 

Madani 
b) Penyebarluasan Informasi mobil unit suara (Mobil rolling) yaitu 

menyebarkan informasi tentang bahaya kebakaran, waspada 
terhadap bencana alam serta adanya tindakan kriminal seperti 
pencurian, perampokan dan bahaya narkotika. 
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c) Operasional Pelayanan Sound system yaitu tersedianya alat 
pengeras suara yang dapat difungsikan baik didalam ruangan 
maupun di ruangan terbuka.  

d) Operasional pelayanan Media Centre yaitu tersedianya media 
hostpost yang dapat digunakan untuk mengetahui 
perkembangan lewat internet. 

e) Operasional mobil pusat layanan internet kecamatan (M-PLIK). 
Dengan adanya mobil layanan internet keliling maka masyarakat 
dapat menikmati internet dengan mudah.   

f) Operasionalisasi Website Pemerintah Kota Parepare, yaitu 
pelayanan informasi berupa hostpot baik di kantor Dinas 
Kominfo maupun diluar kantor seperti yang ada di Lapangan 
Andi Makkasau Kota Parepare. 

 
Dimana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung 
realisasi kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi, capaian kerja 
lebih diarahkan pada upaya meyesuaikan hasil-hasil pembangunan 
yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota parepare dengan 
menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia  
Komunikasi dan Informasi dengan dampak penerapan PP41 tahun 
2007 tentang Organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Kota Parepare.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan 
a) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 

yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare 
sehingga diperlukan peningkatan SDM Aparatur khususnya di 
bidang teknis komunikasi  dan Pengolahan Data  berupa 
pendidikan Teknis  telematika, serta Pendidikan Teknis Lainnya. 

b)  Masih terbatasnya sarana  prasarana dalam menunjang kegiatan 
operasional. 

c)  Permasalahan Untuk Bidang Pendayagunaan Media Massa yaitu 
operasional Radio Suara Bandar Badani belum efektif karena 
belum memiliki izin Penyelenggaraan penyiaran dari 
Kementerian Kominfo. 
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b. Solusi 
1) Perlunya pelatihan yang berkesinambungan serta sarana dan 

prasarana yang diperlukan dalam rangka pelayanan yang lebih 
optimal. 

2) Mengefektifkan sarana  prasarana yang ada dan melakukan 
pemeliharaan. 

3) Melakukan penyiaran seefektifnya sambil memproses perizinan 
di kantor Kementerian Kominfo. 

4) Perlu dialokasikan sumber daya aparatur dari SKPD lain 
disamping direkrut pegawai dengan formasi yang dibutuhkan 
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 

 
18) URUSAN PERTANAHAN 

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKO  
a. Program dan Kegiatan 

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 945.000.000 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.800.000,  atau 7,17% yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pembebasan/Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah Asset Pemda 
b) Sosialisasi Konflik Pertanahan 
c) Pemetaan Batas Wilayah Pantai Kota Parepare. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

a) Pembebasan/Pengadaan dan Pensertifikatan tanah Asset Pemda. 
 Selama tahun 2012 tidak ada kegiatan pembebasan, pengadaan dan 

pensertifikatan tanah. 
b) Sosialisasi Konflik Pertanahan. 
 Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dan aparat kelurahan dan kecamatan 
tentang pentingnya tertib administrasi asset di bidang pertanahan. 

c) Pemetaan Batas Wilayah Pantai Kota Parepare 
 Kegiatan ini tidak terlaksana. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Tidak terealisasinya proses pensertifikatan asset pemda disebabkan 
karena dalam proses pembuatan pensertifikatan pihak Badan 
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Pertanahan meminta terlebih dahulu biaya pensertifikatan, 
sedangkan dari pihak Pemda tidak dapat melakukan pembayaran 
karena proses pembayaran baru dapat dilaksanakan setelah 
pensertifikatan selesai. 
 

2) Solusi 
Dipandang perlu dibuat perjanjian kesepakatan antara Pemerintah 
Daerah dengan Badan Pertanahan terkait proses penyelesaian 
pensertifikatan. 
 

19) URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI 
BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.354.725.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 337.085.738 atau 95.03%, 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Penyedian Jasa Surat Menyurat 
b) Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
c) Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Rp.114.176.000,- dengan realisasi anggaran sebesar                        
Rp. 109.457.023 atau 95.87%, yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OPerasional 
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
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e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler. 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Rp.20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.800.000 
atau 54.00%, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan 
dan pelatihan formal. 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 17.499.800 atau 100.00%, yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan : 
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD.  

5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 
Kriminal Rp.428.935.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
413.930.050 atau 96.50%, yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan 

SISKAMSWAKARSA di Daerah 
b) Posko Terpadu. 

6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
Rp.140.216.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
138.265.350 atau 98.61%, yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) 
b) Pelatihan/Pendidikan Bela Negara 
c) Forum Pembauran Bangsa 
d) Sosialisasi Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9 

Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. 
7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

Rp.69.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.499.850 
atau 100.00%, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras 

dan Narkoba 
b) Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi 
c) Penyuluhan Pencegahan Ekploitasi Anak Bawah Umur. 
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8) Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp.184.270.000,- dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 174.680.400 atau 94.80%, yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
b) Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Plotik yang Mendapat 

Kursi di DPRD 
c) Forum Komunikasi dan Pertemuan Berkala Ormas LSM dan 

Pemerintah Daerah (PEMDA) 
d) Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang Etika Budaya Politik 
e) Pendidikan Politik Pemuda Persfektif Gender 
f) RAKORDA Pengaman PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 

Prov. Sulawesi Selatan di Kota Parepare. 
 

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan 

Rp.603.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 502.183.311,- atau 
83,25% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa jaminan kesehatan 
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / 

operasional 
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
f) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
h) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 
i) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor 
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
k) Penyediaan bahan logistik kantor 
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dialokasikan 

Rp.95.555.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 68.541.800,- atau 
71,73% yang dilaksanakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin / 
berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin / berkala kendaraan 
dinas / operasional; pemeliharaan rutin / berkala mebeleur. 
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3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dialokasikan 
Rp.185.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- yang 
dilaksanakan dalam kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan. 

 
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dialokasikan 

Rp.28.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.719.300,- atau  
34,71% yang dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan 
formal dan pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil 
daerah (PPNSD). 
 

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan dialokasikan Rp.17.500.000,- dengan realisasi 
anggaran Rp. 3.999.900,- atau 22,86% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan antara lain : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
6) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal dialokasikan Rp.156.000.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp. 88.778.000,- atau 56,91% yang dilaksanakan dalam kegiatan 
pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong 
praja. 
 

7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
dialokasikan Rp.37.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
25.675.000 atau 68,28% yang dilaksanakan dalam kegiatan pentas 
seni dan budaya festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan 
wawasan kebebasan. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 

kriminal terbagi atas Dua (2) kegiatan yaitu : 
a. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 

pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah, pada pelaksanaan 
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kegiatan ini  diwujudkan dalam bentuk Tim Koordinasi yang 
melibatkan 43 Orang yang berasal dari berbagai Instansi yang 
berkompoten dalam bidangnya yang tergabungm dalam wadah 
Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) pembentukan Panitia 
Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Kota Parepare yang 
berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 81 Tahun 
2012 tanggal 27 Maret 2012 dalam menjalankan kegiatan ini 
melibatkan instansi vertikal yang ada di Kota Parepare, hasil yang 
dapat di capai pada kegiatan ini adalah meningkatnya koordinasi 
antara KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) dalam 
terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.  

b. Kegiatan posko terpadu, dilaksanakan dalam rangka 
mendekatkan  pelayanan kepada masyrakat sehingga dapat 
dengan cepat mengantisipasi berbagai masalah keamanan dan 
ketertiban sehingga dapat memberi rasa aman dan tentram bagi 
seluruh masyarakat, kegiatan ini melibatkan aparatur badan 
kesatuan bangsa dan Politik Kota Parepare serta institusi terkait 
dan dilaksanakan dalam satu (1) tahun anggaran, hasil yang di 
harapkan dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan 
masyarakat. 

 
2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program 

ini terbagi atas Empat (4) kegiatan antara lain :  
a) Kegiatan Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) 

Pemerintah Kota, kegiatan ini berbentuk Tim yang terdiri dari 
lintas Agama yang di akui oleh Pemerintah sebanyak 41 Orang 
yang bergabung dalam Tim ini yang bertujuan untuk 
meningkatkan koordinasi antar anggota Forum Kerukunan 
Ummat Beragama (FKUB) dan Pemerintah Kota.  

b) Kegiatan Pelatihan / Pendidikan Bela Negara, kegiatan ini tidak 
dapat dilaksanakan dan di gantikan dengan kegiatan Rakorda 
PAM Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.  

c) Kegiatan Workshop Pembauran Bangsa, workshop ini 
dilaksanakan 2 (dua) hari dengan jumlah peserta 45 (Empat 
Puluh Lima) Orang yang terdiri dari Tokoh-tokoh Masyarakat, 
Tokoh-tokoh Adat di Kota Parepare, pemateri yang di hadirkan 
dalam workshop ini adalah pemateri yang berasal dari kalangan 
Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Akademik dan Pemuda yang 
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ada di Kota Parepare yang bertujuan meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang Pembauran Bangsa.  

d) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bersama Menag dan Mendagri 
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, sosialisasi ini di 
laksanakan 2 (dua) hari dengan jumlah peserta 45 (Empat Puluh 
Lima) Orang yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat 
dan Organisasi Keagamaan di Kota Parepare, pemateri yang di 
hadirkan dalam sosialisasi ini adalah pemateri yang berasal dari 
kalangan Pemerintahan, Tokoh Agama, Tokoh Akademik yang 
ada di Kota Parepare yang bertujuan meningkatkan pemahaman 
masyarakat tentang Peraturan Bersama Mentari Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. 

 
3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), 

Program ini terbagi atas Tiga (3) kegiatan antara lain : 
a) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan 

Minuman Keras dan Narkoba, kegiatan ini berbentuk Penyuluhan 
dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diikuti oleh 65 (Enam 
Puluh Lima) Orang Peserta yang terdiri dari Ketua RT, RW, Tokoh 
Masyarakat dan Tokoh Pemuda, pemateri yang di hadirkan 
dalam penyuluhan ini berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Agama, Tokoh Pemuda dan Pemerintah Daerah dalam hal Dinas 
Kesehatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 
Parepare, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada peserta penyuluhan tentang bahaya dari 
peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di kalangan 
masyarakat Kota Parepare. 

b) Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi, 
kegiatan ini berbentuk Penyuluhan dilaksanakan selama 2 (dua) 
hari yang diikuti oleh 45 (Empat Puluh Lima) Orang Peserta yang 
terdiri dari Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, 
serta Wakil dari Pemerintah dalam hal ini Aparat Kelurahan 
pemateri yang di hadirkan dalam penyuluhan ini berasal dari 
Kepala Kepolisian Resort Kota Parepare, Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Pemerintah Daerah dalam hal 
Dinas Kesehatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 
Parepare, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada peserta penyuluhan tentang bahaya yang di 
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akibatkan dari Praktek Prostitusi di kalangan masyarakat Kota 
Parepare.  

c) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur, 
kegiatan ini berbentuk Penyuluhan yang dilaksanakan selama 2 
(dua) hari dan diikuti oleh 45 (Empat Puluh Lima) Orang Peserta 
yang terdiri dari Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 
serta Wakil dari Pemerintah dalam hal ini Aparat Kelurahan 
pemateri yang di hadirkan dalam penyuluhan ini berasal dari 
Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Kota 
Parepare, Tokoh Agama dan Pemerintah Daerah dalam hal ini 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare, 
penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
kepada peserta penyuluhan tentang bahaya yang di akibatkan 
dari Eksploitasi Anak di Bawah  Umur yang terjadi di kalangan 
masyarakat Kota Parepare. 
 

4) Program pendidikan politik masyarakat terdiri atas 5 (lima) kegiatan 
yaitu : 
a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan ini 

dilaksanakan dalam bentuk pendataan LSM, Parpol, Ormas, dan 
Organisasi Pemuda di Kota Parepare selama 1 (satu) tahun 
anggaran  sehingga tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan 
kegiatan ini adalah agar data-data mengenai organisasi-
organisasi yang ada di kota Parepare dapat dengan mudah di 
akses.  

b) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang 
mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
kegiatan ini memfasilitasi 12 (dua belas) Partai Politik yang 
mendapat Kursi di DPRD dalam hal memperoleh bantuan 
keuangan bagi Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD 
kota Parepare sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan. 

c) Kegiatan forum komunikasi dan pertemuan berkala ormas, LSM 
dan Pemerintah Daerah, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk 
pertemuan-pertemuan dalam rangka koordinasi dan 
dilaksanakan sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali 
pertemuan selama satu tahun anggaran kegiatan ini juga 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari berbagai 
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organisasi-organisasi tersebut terutama bagi pengurus-
pengurusnya.  

d) Kegiatan penyuluhan kepada Masyarakat tentang Etika Budaya 
Politik, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan 
selama 1 (satu) hari dengan peserta sebanyak 67 (Enam Puluh 
Tujuh) Orang peserta yang berasal dari Tokoh Masyarakat, 
Pemuda, Mahasiswa, Ketua RT dan RW serta Pengurus Partai 
Politik dengan menampilkan pemateri dari kalangan akademik, 
praktisi politik, pemerintah kota parepare, organisasi 
kepemudaan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Parepare dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat 
tentang etika budaya politik. 

e) Kegiatan Pendidikan Politik Pemuda Persfektif Gender, kegiatan 
ini berlangsung  selama 2 (dua) hari yang diikuti sebanyak 70 
(tujuh Puluh) Orang Peserta dari kalangan Masyarakat, Tokoh 
Pemuda dan Perempuan, Anggota Partai Politik, Mahasiswa dan 
Pelajar, hasil yang ingin di capai dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, pemuda dan 
kaum perempuan tentang Pendidikan Politik Persfektif Gender. 

f) Kegiatan RAKORDA Pengamanan Pilkada Gubernur & Wakil 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Parepare, kegiatan ini 
berlangsung  selama 2 (dua) hari yang diikuti sebanyak 100 
(Seratus) Orang Peserta dari kalangan Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Pemuda dan Perempuan, Pelaksana Pilkada Gubernur dan Wakil 
Gubernur Prov. Sulsel, Anggota Partai Politik dan Aparatur 
Pemerintah Daerah Kota Parepare, hasil yang ingin di capai dari 
pelaksanaan kegiatan ini adalah sedini mungkin mengantisipasi 
masalah-masalah keamanan dan ketertiban yang akan muncul 
dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Sulsel.  

 
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
1) Program peningkatan sumber daya aparatur, dilaksanakan dalam 

bentuk pendidikan dan pelatihan formal dan pendidikan dan 
pelatihan penyidik pegawai negeri sipil daerah (PPNSD). Tujuan 
yang ingin dicapai adalah meningkatnya sumber daya manusia 
anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan tersedianya tenaga 
penyidik pegawai negeri sipil. 
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2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak 
kriminal, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengawasan, 
pengendalian dan evaluasi  kegiatan Polisi Pamong Praja. Kegiatan 
ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasional, penertiban, 
penegakan perda dengan cara turun kelapangan langsung 
mengecek pelanggaran yang terjadi di masyarakat misalnya tempat 
usaha yang tidak memiliki SITU/SIUP, razia anak sekolah yang 
berkeliaran pada waktu jam sekolah, patroli, pengamanan dan 
pengawalan dengan melibatkan seluruh anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya 
kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah (Perda). 

3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, 
dilaksanakan dalam bentuk pelatihan korsik anggota Satuan Polisi 
Pamong Praja dan mengikuti acara HUT SatPol PP yang pesertanya 
dari seluruh kabupaten / kota se Sulawesi Selatan. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
a) Sarana dan prasarana masih sangat perlu untuk diadakan. 
b) Kuantitas dan kualitas staf operasional masih sangat minim 

sehingga berdampak langsung kepada capaian kinerja. 
c) Kurangnya informasi yang benar di tengah masyarakat  berakibat 

pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 
umum. 
 

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
a) Keterbatasan anggaran 
b) Keterbatasan sarana dan prasarana 

 
2) Solusi 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
a) Melakukan perbaikan gedung kantor dan melengkapi sarana dan    

perlengkapan kerja. 
b) Menambah staf dan juga memberi kesempatan untuk 

menambah wawasan serta promosi. 
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c) Sosialisasi kepada masyarakat masih sangat dibutuhkan, agar 
setiap informasi yang berkembang dalam masyarakat perlu 
dicermati dan dicek kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan 
dampak negatif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
a) Usulan anggaran prioritas sedapat mungkin diakomodir 
b) Melakukan perbaikan gedung kantor dan melengkapi sarana dan 

perlengkapan kerja  
 
 

20) URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & 
PERSANDIAN 

 
Urusan tersebut dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) SKPD, diantaranya 
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah, 4 (Empat) Kecamatan, Kantor Pelayanan 
Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah dan Sekretariat Korpri dengan jumlah 
anggaran dalam APBD pada tahun 2012 sebesar Rp. 99.127.477.280,-. 

  
Unit kerja pelaksana program dan kegiatan pelaksanaan urusan otonomi 
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat 
daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut : 

 
 BAGIAN PEMERINTAHAN 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah.  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar           
Rp. 945.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar                  
Rp. 67.800.000,- atau 7,17% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Pembebasan/Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah Asset 

Pemda 
b) Sosialisasi Konflik Pertanahan 
c) Pemetaan Batas Wilayah Pantai Kota Parepare. 
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2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 
adalah sebesar Rp. 308.350.000,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 252.223.000,- atau 81,80% yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan : 
a) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri 
(EPKM-PP Nomor 6 Tahun 2008). 

c) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 

3) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 
adalah sebesar Rp 130.000.000,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 127.819.000,-, atau 98,32% yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan : 
a) Operasional Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 
b) Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupa Bumi 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah dengan capaian pelaksanaan kegiatan antara 
lain :  
a) Pembebasan/Pengadaan dan Pensertifikatan tanah Asset 

Pemda. 
 Selama tahun 2012 tidak ada kegiatan pembebasan, 

pengadaan dan pensertifikatan tanah. 
b) Sosialisasi Konflik Pertanahan. 
 Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dan aparat kelurahan dan 
kecamatan tentang pentingnya tertib administrasi asset di 
bidang pertanahan. 

c) Pemetaan Batas Wilayah Pantai Kota Parepare 
 Kegiatan ini tidak terlaksana. 
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2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan 
capaian pelaksanaan kegiatan antara lain : 
a) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) berupa buku sebanyak 55 buah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjwaban Walikota (LKPJ) akhir tahun anggaran 
sebanyak 55 buah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (ILPPD) berupa buku sebanyak 20 buah 
dan publikasi ILPPD di media cetak. 

b) Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri 
(EPKM-PP Nomor 6 Tahun 2008) yang berisi laporan mengenai 
capain kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan 
data-data yang termuat dalam Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD). 

c) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. Bintek ini dilaksanakan dengan 
mengikutkan tim penyusun LPPD masing-masing unit kerja 
untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistematika 
penyusunan LPPD. 

3) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan capaian 
pelaksanaan kegiatan antara lain : 
a) Operasional Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 

(APEKSI), berupa pembayaraan iuran anggota APEKSI Pusat 
dan Komisariat Wilayah VI yang meliputi Sulawesi, Maluku 
dan Papua. 

b) Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupa Bumi. Bintek ini 
diikuti oleh aparat kecamatan dan kelurahan dengan tujuan 
untuk memberikan pemahaman tentang penamaan rupa 
bumi baik dari unsur alam maupun buatan. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Tidak terealisasinya proses pensertifikatan asset pemda 
disebabkan karena dalam proses pembuatan pensertifikatan 
pihak Badan Pertanahan meminta terlebih dahulu biaya 
pensertifikatan, sedangkan dari pihak Pemda tidak dapat 
melakukan pembayaran karena proses pembayaran baru dapat 
dilaksanakan setelah pensertifikatan selesai. 
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2) Solusi 

Dipandang perlu dibuat perjanjian kesepakatan antara Pemda 
dengan Badan Pertanahan terkait proses penyelesaian 
pensertifikatan. 

 
 BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dialokasikan sebesar, 
Rp. 261.945.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
232.418.000,- atau sebesar 88,73% yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan : 
a) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 
b) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan  

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dialokasikan 
sebesar Rp. 647.320.500,- dengan reaisasi anggaran sebesar Rp. 
641.860.370 atau sebesar 99,16% yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan : 
a) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perturan Perundang-

undangan. 
b) Legislasi Racangan Peraturan Perundang-undangan. 
c) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. 
d) Publikasi Peraturan Perundang-undangan/operasional system 

jaringan dokumentasi dan informasi hukum 
e) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap 

perundang-undangan yang baru,  lebih tinggi dan keserasian 
antara perundang-undangan daerah. 

f) Publikasi peraturan perundang-undangan/penyusunan 
himpunan peraturan daerah, peraturan walikota dan 
keputusan walikota. 

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
udangan. 

h) Himpunan peraturan perundang-undangan/penyelesaian 
rekomendasi. 

i) Penyusunan rancangan perda dengan metode RIA. 
j) Sosialisasi program RANHAM.    
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dilaksanakan 
dengan kegiatan :  
a) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda untu 

menunjang efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta penyelesaian 
masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Pemerintah 
Daerah/aparat Pemda dengan menunjuk 3 (tiga) orang pakar 
hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar dan 1 (satu) 
orang praktisi hukum dari kota Parepare selaku 
konsultan/penasihat hukum pemerintah daerah. Pada tahun 
2012 ini telah dilakukan konsultasi/pertimbangan hukum yang 
berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan antara 
lain mengenai PT. Gudang Sanusi, Asuransi mengenai Aset 
Pemda.  

 
b) Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan dilaksanakan untuk 

menindaklanjuti hasil temuan instansi pengawasan (BPK, Itjen 
Dept/Non Dept, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota) 
Tahun pemeriksaan 2012 serta pemberian Surat Keterangan 
Bebas Temuan bagi rekanan yang akan melaksanakan 
kegiatan/proyek dalam lingkup pemerintah daerah Kota 
Parepare sebanyak 167 Keterangan Bebas Temuan. Dalam 
pelaksanaannya telah diterima dan ditangani hasil temuan 
oleh Tim Tindaklanjut hasil temuan sebagai berikut : 
(1) BPK : 40 Temuan, 80 Rekomendasi 
(2) Itjen Kementerian : 0 Temuan 
(3) Inspektorat Provinsi : 15 Temuan 
(4) Inspektorat Kota : 20 Temuan 
Dari LHP yang telah di tindaklanjuti tersebut diantaranya, dari 
40 temuan BPK dengan 80 Rekomendasi, 23 Rekomendasi 
telah tuntas sementara 57 masih dalam proses. Untuk temuan 
Itjen Kemendagri temuan tidak ada, untuk temuan 
Inspektorat Provinsi, 15 temuan masih dalam tahap proses 
dan untuk temuan Inspektorat Kota, 20 temuan da masih 
dalam proses.  
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2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan 
kegiatan yaitu : 
a) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-

undangan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan 
konsultasi baik konsultasi terkait penyusunan rancangan 
peraturan daerah (ranperda) dan permasalahan pelaksanaan  
peraturan perundang-undangan lainnya kepada Biro Hukum 
dan HAM dan Setjen Kemenerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Provinsi.  

b) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 
dilaksanakan melalui rapat pembahasan terhadap Ranperda 
yang akan dimasukkan dalam program Legislasi Daerah Tahun 
2012 sehingga dapat tersusun rencana Legislasi Ranperda 
secara terencana, terpadu dan terarah. 

c) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 
dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi perda, penyebarluasan 
ranperda/perda melalui media cetak dan radio. Sosialisasi 
perda dilaksanakan di 4(empat) kecamatan dengan jumlah 
peserta sebanyak 160 orang dimana dlam sosialisasi tersebut 
disajikan dengan materi antara lain Ranperda tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Ranperda tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan pemateri dari 
instansi terkait dan Anggota DPRD Kota Parepare.  

d) Publikasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam 
bentuk operasional Sistem Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (SJDIH) melaui internet. Dengan operasional 
ini akan dapat memberikan kemudahan kepada anggota 
jaringan (instansi pemerintah) dan masyarakat umum 
memperoleh akses informasi hukum daerah (Perda dan 
Perwa) yang diterbitkan, termasuk mempermudah dalam 
mendapatkan akses produk-produk hukum dari luar Kota 
Parepare.  

e) Kajian Peraturan Perunan-undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan 
keserasian antara peraturan perundang-undanga daerah 
terhadap Peraturan Walikota da Keputusan Walikota agar SK 
dan Perwa tersebut sesuai dengan peraturan yang baru, lebih 
tinggi dan tercapai dengan norma-norma HAM.  
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f) Publikasi peraturan perundang-undangan/penyusunan 
himpunan peraturan daerah, peraturan walikota dan 
keputusan walikota dilaksanakan dalam bentuk penyusunan 
buku perda, Himpunan Peraturan Daerah, Himpunan 
Peraturan Walikota dan Himpunan Keputusan Walikota 
dengan rincian : 
(1) Buku Perda : 100 buah 
(2) Peraturan Daerah : 40 buah 
(3) Peraturan Walikota : 40 buah 
(4) Keputusan Walikota : 40 buah 

g) Publikasi peraturan perundang-undangan/penyelesaian 
rekomendasi dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan 
kemudahan kepada stakeholder memperoleh izin prinsip 
dalam melakukan investasi atau kegiatan ekonomi dan sosial 
lainnya di Kota Parepare. Dalam pelaksanaan kegiatan ini 
telah dikeluarkan Rekomendasi/Izin Prinsip sebanyak 51 izin. 

h) Penyusunan Rancangan dengan Metode RIA, dilaksanakan 
supaya terbentuk perda yang efektif dan konsultasi publik 
untuk 2 (dua) Ranperda yaitu Ranperda Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Ranperda Tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selain menghadirkan 
stakeholder sebanyak 80 orang dengan narasumber dari 
instansi terkait dan Anggota DPRD Kota Parepare juga bekerja 
sama dengan piha ke III terkait penyusunan naskah akademik 
serta melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan 
rancangan Perda di Biro Hukum dan HAM dan di Kementerian 
Dalam Negeri. 

i) Sosialisasi RANHAM dilaksanakan dengan bentuk berupa 
kegiatan pengukuhan panitia RANHAM dengan jumlah panitia 
sebanyak 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 
instansi, akademisi dan unsur Muspida serta pelaksanaan 
sosialisasi Program RANHAM oleh Kanwil Kementerian Hukum 
dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan kepada panitia RANHAM 
Kota Parepare.  
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan pada Bagian Hukum 
dan Perundang-undangan pada prinsipnya tidak mengalami 
hambatan dan kendala, namun beberapa aspek yang 
mempengaruhi sehingga pelaksanaan tugas belum optimal dengan 
terbatasnya fasilitas penunjang antara lain pendingin ruangan 
(AC), Laptop dan printer. 

2) Solusi 
Oleh sebab itu salah satu upaya pemecahan masalah tersebut 
adalah dengan pengadaan sarana prasarana penunjang antara lain 
pendingin ruangan (AC), laptop dan printer. 
 

 BAGIAN HUMAS 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 100.000.000 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93,030,000 atau 93,03% 
yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan perundang-undangan. 

2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                     
Rp. 48.925.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
41,725,000 atau 85,28% yang dilaksanakan melalui kegiatan 
publikasi peraturan perundang-undangan/pembuatan sambutan 
walikota. 

3) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 
Massa Rp. 100.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 
93.671.500,- atau 93,67% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a. Operasionalisasi satuan tugas protokol Pemerintah Kota 

Parepare  
b. Operasionalisasi Media Centre  

4) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa                    
Rp. 466.980.000 dengan realisasi anggaran Rp. 450.774.500 atau 
96,53% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 
a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Plakat)  
b. Visualisasi Kegiatan Pemerintah Kota Parepare   
c. Pengelolaan Website Humas Setdako Parepare  
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d. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (SMS Centre)  

e. Penyebarluasan Informasi Penyelengaraan Pemerintah 
Daerah (Kontrak Halaman Bandar Madani)   

f. Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah (Publikasi 
Kehumasan)   

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 100.000.000 
yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan perundang-undangan. Dari anggaran ini berhasil 
terealisasi 93,03 persen atau Rp. 93.030.000. Keluaran yang 
diperoleh adalah tersediannya langganan media massa berupa 
koran, majalah, tabloid, bahan bacaan  lainnya dari 32 media 
tahun 2011, menjadi 36 media langganan pemerintah kota pada 
tahun 2012.  

2) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                          
Rp. 48.925.000. Kegiatan ini secara fisik berhasil terealisasi 100 
persen yang yang dilaksanakan melalui kegiatan publikasi 
peraturan perundang-undangan/pembuatan sambutan walikota. 
Sementara secara keuangan capaian realisasi kegiatan mencapai 
Rp. 41,725,000 atau 85,25 persen. 

3) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media 
Massa Rp. 100.000.000,- dengan realisasi anggaran                      
Rp. 93.671.500,- yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 
a) Operasionalisasi satuan tugas protokol Pemerintah Kota 

Parepare. Capaian program, secara fisik 100 persen, 
sementara secara keuangan dari besar anggaran Rp. 
70.000.000 berhasil terealisasi 100 persen. Outcome yang 
diperoleh adalah lancarnya pelaksanaan tugas-tugas 
keprotokolan yang dilaksanakan Satgas Protokol yang berhasil 
meningkat hingga 100 persen, yang direalisasikan melalui 
kegiatan Pemberian Honorarium Satgas Protokol Pemkot 
Parepare. 

b) Operasionalisasi Media Centre, dengan anggaran                         
Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 23.671.500,-. 
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4) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa                       
Rp. 466.980.000 dengan realisasi anggaran Rp. 450.834.500 yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 
a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Plakat)            

Rp. 45.000.000. kegiatan ini secara fisik berhasil terealisasi 
100 persen, demikian pula keuangan 100 persen. Kegiatan ini 
dimaksudkan membantu pemerintah daerah dalam 
menyediakan berbagai bahan penunjang keprotokoleran, 
terutama bagi tamu pemerintah daerah yang berkunjung ke 
Kota Parepare. 

b) Visualisasi Kegiatan Pemerintah Kota Parepare Rp. 50.000.000 
dengan realisasi anggaran Rp. 47.840.000. Adapun keluaran 
berupa buku kumpulan foto kegiatan dan kliping yang 
dibukukan, serta kalender Pemerintah Daerah Kota Parepare 
dan telah berdampak pada kegiatan komunikasi dan 
dokumentasi berbagai kegiatan  yang dilaksanakan 
pemerintah daerah selama tahun 2012. 

c) Pengelolaan Website Humas Setdako Parepare 
(www.setdako.pareparekota.go.id), Rp. 87.040.000. Kegiatan 
ini fisik terealisasi 100 persen, sementara secara keuangan 
91.18 persen atau ada sisa anggaran yang tidak dicairkan 
sebesar Rp. 79.370.000. Kegiatan ini berhasil menjaga 
kesinambungan operasionalisasi website Pemerintah Kota 
Parepare sebagai media online yang dimiliki pemerintah 
daerah. 

d) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (SMS Centre) Rp. 25.140.000. Keluaran yang diperoleh 
adalah lancarnya operasinalisasi SMS Centre Pemkot Parepare 
yang ada di Bagian Humas (081 4135 0077). Kegiatan ini 
secara fisik terealisasi 100 persen, sementara secara 
keuangan hanya terealisasi 99 persen,09 atau hanya                  
Rp. 24.910.000.  

e) Penyebarluasan Informasi Penyelengaraan Pemerintah 
Daerah (Kontrak Halaman Bandar Madani). Capaian program 
secara fisik berhasil mencapai 100 persen, sementara  dengan 
masukan dana sebesar Rp.49.800.000, juga berhasil teralisasi 
secara keuangan 100 persen. Adapun keluaran yang diperoleh 
adalah termuatnya berita-berita kegiatan pemerintahan, 
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pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan 
Pemerintah Kota Parepare di Harian Pare Pos. 

f) Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah (Publikasi 
Kehumasan) sebesar Rp. 210.000,000,- realisasi                       
Rp. 204.414.000. Adapun keluaran yang diperoleh adalah 
tersebarluasnya (terpublikasikannya) berita-berita kegiatan 
pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan Pemkot 
Parepare di berbagai media cetak dan elektronik. Selain itu, 
melalui kegiatan ini juga telah dilaksanakan kegiatan 
konferensi pers, serta kegiatan ucapan selamat dan 
belasungkawa di media massa dan media komunikasi lainnya. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Minimnya koordinasi pelaksanaan kegiatan SKPD yang 

melibatkan Walikota Parepare, menjadikan Bagian Humas 
tidak bisa merencanakan kegiatan peliputan secara baik.  

b) Terbatasnya tenaga kehumasan yang memiliki kemampuan 
melakukan serta paham kegiatan tulis menulis (jurnalistik), 
karena formasi penerimaan tenaga kehuamasan pada setiap 
rekrutmen CPNS terlalu umum. 

 
2) Solusi 

a) Perlu koordinasi pelaksanaan kegiatan dari SKPD guna 
perencanaan peliputan.  

b) Rekturtmen CPNS untuk formasi tenaga kehumasan harus 
bersifat spesifik, yakni sarjana komunikasi kosentrasi 
jurnalistik, sementara mereka yang telah terlanjur direkrut 
dengan disiplin ilmu diluar ilmu komunikasi kosentrasi 
jurnalistik, diberi kesempatan mengikuti pelatihan jurnalistik 
dan magang di media massa. 

 
 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Kesejahteraan Rakyat Rp.780.000.000,- dengan realisasi 

anggaran sebesar Rp. 564.150.000,- atau 72,33%, yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peribadatan 
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2) MTQ Tingkat Propensi 
3) Pembinaan Tilawah 
4) Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota 
5) Pembinaan dan Pengawasan NAPZA 
6) Zikir dan Taushiyah Muharram 
7) Pengembangan Minat Masyarakat Bidang Keagamaan 
8) Pembinaan dan Peningkatan Mental Keagamaan 
9) Festival Maulid Nusantara. 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan dalam kegiatan : 

a) Pemeliharaan sarana dan prasarana peribadatan dilaksanakan 
dengan melakukan rehabilitasi bangunan rumah peribadatan 
serta melengkapi dan mengefektifkan sarana dan prasarana 
peribadatan (Masjid Binalipu, TKA/TPA dan Masjid Islamic 
Centre Kota Parepare) dengan maksud untuk meningkatkan 
kualitas sarana dan prasarana peribadatan sehingga dapat 
memberikan kenyamanan dalam melakukan ibadah dan santri 
dalam proses belajar. 

b) MTQ Tingkat Propensi dilaksanakan dengan melakukan 
pengiriman kontingen MTQ ke MTQ Tingkat Propinsi di 
Kabupaten Sinjai. Pada MTQ Tingkat Propinsi Kota Parepare 
berhasil meraih Juara III Golongan Tafsir Bahasa Indonesia, 
Juara Harapan III Golongan Tilawah cacat netra putra dan 
Juara harapan III Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Qur’an. 

c) Pembinaan tilawah dengan maksud untuk memotivasi 
masyarakat baik tingkat anak-anak, remaja maupun dewasa 
untuk mengembangkan dan melestarikan Tilawatil Qur’an 
sebagai persiapan dalam mengikuti kegiatan Musabaqah 
Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) baik 
tingkat provinsi maupun nasional. Pada Kegiatan ini 
dilaksanakan pembinan kepada Anak-anak, remaja dan 
dewasa. 

d) Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota, dengan maksud 
untuk mengembangkan semangat dan sikap percaya diri para 
santri peraih prestasi melalui aneka lomba yang bernuansa 
islami dan mewujudkan anak berakhlak mulia, cerdas, kreatif 
dan peduli kepada sesama. Pada kegiatan ini dilaksanakan 
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berbagai lomba yakni Lomba Tartil TPA Putra, Tartil TPA Putri, 
Tilawah TQA Putra, Tilawah TQA Putri, Adzan dan Iqamah TPA 
Putra, Pidato bahasa Indonesia Putra/Putri, mewarnai gambar 
TKA Putra/Putri, Peragaan Busana Muslimah,  Lagu-lagu 
Nasyid TPA (group) dan Ikrar, dan Puitisasi terjemahan Al-
Qur’an. Dari seleksi ini diperoleh predikat Juara I, II dan III. 

e) Pembinaan dan pengawasan NAPZA, dengan maksud sebagai 
upaya untuk menyebarkan informasi tentang bahaya 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui media 
cetak maupun elektronik. Pada Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam bentuk Pelatihan dan Peringatan Hari Anti Narkoba 
Internasional (HANI). Pada Pelatihan Pembinaan Pengawasan 
NAPZA dilaksanakan pelatihan kepada anak-anak putus 
sekolah, anak-anak pengisap lem kastol dan pemakai Pil Y 
serta kepada siswa SLTA dan mahasiswa di Kota Parepare 
tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak negatif 
yang ditimbulkan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. 
Disamping itu pula dilakukan sosialisasi undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hari Anti Narkoba 
Internasional (HANI) diperingati dengan melakukan testimony 
kepada mantan pecandu narkoba. Dari keseluruhan kegiatan 
tersebut diharapkan dapat memberikan informasi  kepada 
masyarakat tentang bahaya narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif lainnya. 

f) Dzikir dan taushiyah Muharram dengan maksud untuk 
meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan yang 
diharapkan berujung pada pengamalan nilai-nilai ibadah 
dalam kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan dalam bentuk zikir, 
taushiyah, shalat tasbih dan pawai yang bernuansa islami. 

g) Pengembangan Minat Masyarakat Bidang Keagamaan, dengan 
maksud untuk mengembangkan minat masyarakat terhadap 
kegiatan keagamaan serta untuk membentuk karakter 
masyarakat yang religius. Dengan melaksanakan lomba Takbir 
keliling antar Masjid se Kota Parepare dan kegiatan 
keagamaan lainnya yang dapat memberi inspirasi tekad dan 
komitmen kepada masyarakat Parepare khususnya umat 
muslim untuk hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. 
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h) Pembinaan dan Peningkatan Mental keagamaan, dengan 
maksud untuk meningkatkan minat masyarakat untuk 
mengikuti kegiatan keagamaan. Hasil yang dicapai yakni 
terlaksananya koordinasi dan pembinaan kegiatan Hari Besar 
Keagamaan. 

i) Festival Maulid Nusantara, dilaksanakan dengan melakukan 
pengiriman kontingen Maulid Nusantara. Hasil yang dicapai 
yaitu dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasi seni 
budaya keagamaan di Sulawesi Selatan khususnya dalam 
bidang Seni Tari Jeppeng khas bugis di Kota Parepare.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung 
pelaksanaan tugas sehari-hari. 

 
2) Solusi 

Perlunya pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas 
sehari-hari. 

 
 BAGIAN PEMBANGUNAN 

a. Program dan Kegiatan  
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
 Sasaran program ini adalah tercapainya Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare. 
Dana yang dialokasikan untuk program ini pada Tahun Anggaran 
2012 sebesar Rp  583.682.450,- dengan dan realisasi anggaran 
senilai Rp  418.818.995,- atau sebesar 71,75%. Adapun rincian 
realisasi per kegiatan pada program ini sebagai berikut : 
a) Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
b) Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
c) Pembangunan Parkir Binalipu 

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 Sasaran program ini adalah tercapainya capaian program 

peningkatan sumber daya aparatur dibandingkan dengan jumlah 
kegiatan yang ada. Untuk program ini, dialokasikan dana sebesar 
Rp 372.450.000,- untuk tahun anggaran 2012 dengan realisasi 
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anggaran senilai Rp  359.479.000,- atau sebesar 96,52%. Adapun 
rincian kegiatan pada program ini sebagai berikut : 
a) Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
b) Management Training LPSE (e-Procurement) 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

 Pada tahun 2012, program ini dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan Pembinaan Administrasi, Pelaporan, Pemantauan dan 
Pengendalian Kinerja Kegiatan dengan alokasi dana sebesar          
Rp  127.050.000,- dengan realisasi keuangan senilai                           
Rp  117.860.000,- atau sebesar 92,77%. 

4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat  
 Pada tahun 2012, program ini dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan Operasional Tim Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa 
(PAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,- dengan 
realisasi keuangan senilai Rp  23.175.000,-  atau sebesar 57,94%. 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Secara umum, program ini bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas sarana dan prasarana aparatur yang ada dalam lingkup 
Pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan  melalui beberapa 
kegiatan, antara lain :  
a) Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 

kegiatan inibertujuan untuk membiayai operasionalisais 
pelaksanaan kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasa 
yang dilaksanakan secara elektronik sehingga dapat 
meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare. 

b) Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP), kegiatan ini 
bertujuan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan 
kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah 
sehingga dapat meningkatkan transparansi pengadaan 
barang/jasa pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kota 
Parepare. 

c) Pembangunan Parkir Binalipu, kegiatan ini bertujuan 
memenuhi ketersediaan tempat parkir kendaraan khususnya 
roda dua di sekitar kantor Walikota Parepare yang merupakan 
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pusat roda pemerintahan di Kota Parepare. Pembangunan 
parkir Binalipu ini sangat diperlukan mengingat saat ini 
tempat parkir di kantor walikota sangat terbatas. Realisasi 
fisik pembangunan parker ini mencapai 15%. 

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Secara umum, sasaran utama dari program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah untuk meningkatkan 
kapasitas sumber daya aparatur khususnya peningkatan 
pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam 
lingkup Pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan  melalui 
beberapa kegiatan, antara lain: 
a) Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah yang mana menekankan adanya kewajiban 
memiliki sertifikat barang/jasa bagi Pejabat Pembuat 
Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2012 yang 
diikuti sebanyak 100 (seratus) orang yang sebagian besar 
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada kegiatan 
ini jumlah peserta yang lulus sebanyak 34 (tiga puluh empat) 
orang. 

b) Management Training LPSE (e-Procurement), kegiatan ini 
merupakan kegiatan pelatihan pengelolaan atau pelaksanaan 
proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan 
sasaran ditujukan kepada para rekanan dan para PNS lingkup 
Pemerintah Kota Parepare yang nantinya diharapkan dapat 
menjadi mengelola LPSE di SKPD masing-masing. 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 
Secara umum, program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan Pembinaan Administrasi, Pelaporan, 
Pemantauan dan Pengendalian Kinerja ini dimaksudkan untuk 
melancarkan fungsi koordinasi dengan SKPD khususnya 
mengenai administrasi, pengendalian dan pelaporan terkait 
pelaksanaan realisasi fisik kegiatan pembangunan.  
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4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat  
untuk Tahun Anggaran 2012, program Mengintensifkan 
Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan Operasional Tim Pembahruan Pengadaan 
Barang/Jasa (PAU) merupakan salah satu program Urban Sector 
Development Reform Project (USDRP) yang mana kaitannya 
dengan reformasi / pembaharuan pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dalam rangka upaya transparansi terhadap proses 
pelelangan yang dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kota 
Parepare.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 
tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam program dan 
kegiatan 

b) Masih adanya rekanan yang terkesan lamban atau belum 
maksimal dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dikerjakan. 

c) Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi, 
Pelaporan, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kegiatan, 
masih kurangnya perhatian Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dalam memberikan Laporan realisasi fisik dan keuangan 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan untuk 
tahun berjalan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai dari 
kegiatan / program tersebut kurang maksimal.  

 
2) Solusi 

a) Memenuhi / menyediakan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam bekerja sehingga pelaksanaan pekerjaan 
pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Parepare 
dapat berjalan dengan lancar sehingga program dan kegiatan 
dapat tercapai dengan maksimal. 

b) Memberikan peringatan dan pemahaman kepada rekanan 
untuk lebih pro aktif dalam pelaksanaan kegiatan fisik. 

c) Dukungan perhatian dan kerja sama yang baik dari seluruh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan 
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laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan 
yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan format yang ada. 

 
 BAGIAN EKONOMI 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Yang Ada 

di Daerah dialokasikan Rp.150.000.000,- dengan realisasi 
anggaran Rp.90.371.400,- atau 60.25% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan : 
a) Pertemuan Walikota dengan Kalangan Dunia Usaha  
b) Percepatan Pengadaan Kawasan Industri Parepare dan 

Sekitarnya (KIPAS)  
c) Pelatihan  Penguatan Kelompok Kewirausahaan Pemuda.   

 
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah 

dialokasikan Rp.511.200.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.442.279.881,-  atau 86.70% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan: 
a) Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota 

Parepare  
b) Pameran Promosi dan Potensi Pembangunan Daerah Kota 

Parepare  
c) Pengawasan dan Pengendalian Harga Sembako dan Bahan 

Bangunan  
d) Pengembangan dan Peningkatan Aksesibilitas Perekonomian 

pada berbagai bidang usaha  
e) Operasional Tim Penanggulangan Gizi Buruk  
f) Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN. 

 
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian 

Daerah dialokasikan Rp.108.000.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.43.170.650,- atau 39.97% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Monitoring dan evaluasi Dana Bergulir  
b) Menyampaikan Ketentuan Cukai kepada Masyarakat  
c) Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok  
d) Peningkatan Akselerasi dan Penguatan Potensi Ekonomi 

Barang dan Orang. 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Yang Ada 

a) Pertemuan walikota dengan kalangan dunia usaha.  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan 
komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan 
Kalangan Dunia Usaha, meningkatkan pengetahuan 
Wirausaha atas Visi dan Misi Kota Parepare sebagai Kota Jasa 
dan Niaga, serta mensinergikan aspirasi masyarakat Kota 
Parepare khususnya Kalangan Dunia Usaha dengan Visi dan 
Misi Pemerintah Kota Parepare dalam memacu perekonomian 
di Kota Parepare. 
Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Walikota dengan Kalangan 
Dunia Usaha dilaksanakan di Hotel Delima Sari, diikuti oleh 40 
orang peserta yang terdiri dari : BUMN, BUMD dan Forda 
UKM, dengan narasumber : Ir. H. A. Faisal A. Sapada, MM 
(Sekretaris Daerah Kota Parepare) mewakili Pemerintah Kota 
Parepare, Ir. Sucipto (Kepala Dirut Pertamina Parepare), dan 
Drs. H. Arifuddin. M, MM (Dekan Fakultas Ekonomi UMPAR). 
Tema : “Peranan KIPAS dalam Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi dan Efektivitas Pemanfaatan Dana CSR di Kota 
Parepare.“ 

b) Percepatan Pengadaan Kawasan Industri Parepare dan 
Sekitarnya (KIPAS).  
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya optimalisasi 
Kawasan Industri di Kota Parepare guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Tujuan dibentuknya suatu Kawasan 
Industri yakni untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, 
meningkatkan upaya pembangunan industri yang 
berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri 
di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, 
serta meningkatkan kepastian lokasi dalam perencanaan dan 
pembangunan antar sektor terkait. Namun upaya tersebut 
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena 
persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Kota saat ini 
adalah pembebasan lahan dan dukungan pendanaan. 

c) Pelatihan Penguatan Kelompok Kewirausahaan Pemuda.   
Tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk kelompok 
wirausaha pemuda yang terampil dan mandiri. Kegiatan 
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dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tema “Peran 
Pemerintah dalam Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda” dan 
“Pengenalan Jenis-jenis Usaha Potensial untuk Kelompok 
Usaha Pemuda” , diikuti oleh Mahasiswa UMPAR, KNPI, 
Pelaku UKM. dengan Narasumber : M. Yusuf. MR, SE ; Andi 
Firdaus Jollong, SE ; dan Yadi Arodiskara, SE. 

 
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah 

a) Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota 
Parepare. Tujuan dari Kegiatan Penyaluran Beras untuk 
Keluarga Miskin (RASKIN) adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan 
pokoknya khususnya dalam upaya peningkatan ketahanan 
pangan di tingkat rumah tangga keluarga miskin Kota 
Parepare.  
Pelaksanaan kegiatan Berdasarkan Keputusan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 131/I/Tahun 2012 tanggal 12 Januari 
2012 tentang Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin 
(RASKIN) per Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun 2012 
dimana Kota Parepare mendapat jatah RASKIN dengan jumlah 
rumah tangga sasaran sebanyak 5.208 RTM dan Keputusan 
Walikota Parepare Nomor 265 Tahun 2012 tanggal 22 Mei 
2012 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah 
Tangga Miskin (RASKIN) Kota Parepare Tahun 2012 bahwa 
program penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok 
masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban 
pengeluaran rumah Tangga Miskin (RASKIN) melalui 
Pendistribusian sebanyak 15 Kg/RTM yang disalurkan mulai 
bulan Januari sampai dengan Desember 2012 atau 12 bulan 
setara dengan 937.440 Kg beras, disalurkan pada 30 titik 
distribusi. 

b) Pameran romosi dan potensi pembangunan daerah kota 
parepare. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah 
meningkatkan promosi hasil-hasil pembangunan dan potensi 
ekonomi daerah Kota Parepare. Dengan adanya pameran, 
diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat 
terhadap hasil-hasil pembangunan, menjalin hubungan 
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kerjasama antar daerah, serta meningkatkan pemasaran hasil-
hasil produksi daerah. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti : 
1) Pameran ICT dan General Expo di Balikpapan 
2) Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2012 
3) Indonesia Craft and Tourism Expo 2012, Pameran Kerajinan 

dan Pariwisata Indonesia di Jogja Center (JEC) Jogjakarta 
4) Pameran Pembangunan Tahun 2012  di Celebes 

Convention Center Makassar 
5) Pameran Keempat "Batam TTI Expo 2012' di Mega Mall 

Center Batam 
c) Pengawasan dan pengendalian harga sembako dan bahan 

bangunan.  
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengantisipasi dalam menjaga 
stabilitas harga dan kecukupan stok pangan (sembako) di Kota 
Parepare khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan 
(Idul Fitri 1433 H) dan Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemantauan harga 
menjelang Idul Fitri dan Idul Adha dengan lokasi pemantauan 
Pasar Lakessi, Pusat Pertokoan Cahaya Ujung, Gudang Dolog, 
Pertamina, Gudang Toko Sulawesi ; oleh Unsur Muspida Kota 
Parepare, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas 
Perhubungan, Kepala Satpol PP, Bulog, Lurah Lumpue, Bagian 
Ekonomi Setdako. 

d) Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas perekonomian 
pada berbagai bidang usaha.  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibiltas 
perekonomian Kota Parepare khususnya dalam mendukung 
visi Pemerintah untuk menjadikan Kota Parepare sebagai Kota 
Jasa, Niaga dan Pendidikan sehingga pembukaan dan 
penataan zona ekonomi sangat diharapkan dalam menopang 
pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare. Pelaksanaan 
kegiatannya yaitu Mengumpulkan data terkait dengan pusat 
informasi bisnis dan peluang investasi, memberdayakan 
teknologi informasi berbasis website untuk promosi dan 
investasi usaha-usaha yang ada di daerah, menata data base 
pusat informasi bisnis dan peluang investasi yang berbasis 
website untuk konten data yang lebih baru, penataan dan 
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pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 
modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
investasi di Kota Parepare. 

e) Operasional tim penanggulangan gizi buruk.  
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencapai tujuan umum 
pencegahan dan penanggulangan Gizi Buruk yakni tercapainya 
sasaran penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada 
balita di Kota Parepare yang bermuara pada pembangunan 
kesejahteraan masyarakat yang harus dipandang sebagai 
investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dan sekaligus invetasi untuk mendukung pembangunan 
ekonomi dan pendidikan serta berperan penting dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, 
Pemerintah Kota Parepare telah membentuk Tim Operasional 
Gizi Buruk yang bertugas untuk melakukan pendataan dan 
verifikasi rumah tangga penderita gizi kurang dan melakukan 
penyaluran bantuan beras yang berasal dari CBP (Cadangan 
Beras Pemerintah) Kota Parepare Tahun 2012 berdasarkan 
perhitungan jumlah jiwa x 300 gram x 90 hari (BGM, Gizi 
Kurang dan Gizi Buruk). Dan khusus untuk Bumil KEK dengan 
perhitungan jumlah jiwa x 400 gram x 90 hari dengan hasil 
pendataan sebanyak 343 jiwa yang terdiri dari 4 Kecamatan 
dan 22 Kelurahan dengan total bantuan beras sebanyak 
9.936.000 gram. Penyerahan Bantuan Cadangan Beras 
Pemerintah (CBP) bagi penderita BGM, Gizi Buruk, Gizi Kurang 
dan Bumil KEK diserahkan secara simbolis oleh Plt. Walikota 
Parepare di Puskesmas Lakessi. 

f) Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan peran sektor 
swasta dan BUMN dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta 
mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi melalui 
program CSR dan PKBL. Pelaksanaan kegiatan Ramah Tamah 
dan Penyerahan Bantuan Hibah Program Corporate Social 
Responsibility (CSR) Bank Mandiri. Penerima Bantuan :  
1) RSU Andi Makkasau Parepare berupa 1 (satu) unit mobil 

ambulance senilai Rp. 350.000.000,-  
2) Dinas Pendidikan Kota Parepare berupa paket sarana dan 

prasarana pendidikan senilai Rp. 150.000.000,- 
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Diikuti oleh : H. Sjamsu Alam selaku Plt. Walikota Parepare, 
Bapak Ogi Prastomiyono (Direktur Conflience dan Human 
Capital PT. Bank Mandiri), Badan Lingkungan Hidup, PT. Askes, 
Dinas PKPK, BPMK, Dinas Perindag, Bank Mandiri, dan Bagian 
Ekonomi Setdako. 
Rapat Program CSR : Forum Pengelola Dana CSR dan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan Kota Parepare. Diikuti oleh : 
H. Sjamsu Alam selaku Plt. Walikota Parepare, Sekretaris 
Daerah Kota Parepare, Asisten Bidang Ekonomi, Direktur PT. 
Pertamina Cabang Parepare, Direktur PT. Askes Cabang 
Parepare, Direktur PT. Pelindo IV Cabang Parepare, PLN dan 
Pimpinan BUMN Kota Parepare. 
Pertemuan Forum CSR dan PKBL BUMN di Kota Parepare. 
Dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan diikuti oleh 
Pimpinan Bank BRI Kota Parepare, TELKOMSEL, Bank Sulsel, 
Dekan Fakultas Ekonomi UMPAR, Forda UKM, Kasub Divre 
Bulog Parepare, dan Bagian Ekonomi Setdako. Narasumber : 
Sekretaris Daerah Kota Parepare, Direktur PT. Pertamina 
Cabang Parepare, dan Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan 
dan Kesra. 

 
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian 

Daerah 
a) Monitoring dan evaluasi dana bergulir. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan Monitoring 
dan evaluasi terhadap pengembalian dana gulir yang ada pada 
masyarakat serta melakukan pendataan dan penagihan dana 
gulir. Penagihan dana yang telah digulirkan dilaksanakan oleh 
masing-masing Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Kelurahan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindagkop dan 
Bagian Ekonomi Setdako. Adapun hasilnya dilaporkan melalui 
Bagian Ekonomi Setdako Parepare sebagai bahan evaluasi. 
 

b) Menyampaikan ketentuan cukai kepada masyarakat.  
Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wujud nyata 
penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan yang 
bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok 
bagi individu dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
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bentuk sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi 
Kesehatan.  

c) Penetapan kawasan tanpa asap rokok.  
Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan salah 
satu upaya efektif dalam pengendalian konsumsi rokok dan 
melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok. Namun 
pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh 
tertinggal dibandingkan dengan penjualan, periklanan/ 
promosi dan atau penggunaan rokok. Kawasan Tanpa Asap 
Rokok diantaranya adalah area bermain anak, tempat umum, 
sarana kesehatan, tempat kerja, tempat belajar 
mengajar, tempat ibadah dan angkutan umum. Pelaksanaan 
kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi yang diikuti oleh 
Pemerintah Kota Parepare, Mahasiswa dan masyarakat 
umum. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium UMPAR 
dengan tema : “Komitmen Pemerintah dan Partisipasi 
Masyarakat dalam Mendorong dan Menetapkan Kawasan 
Bebas Asap Rokok di Kota Parepare”.  

d) Peningkatan akselerasi dan penguatan potensi ekonomi 
barang dan orang. 
Kegiatan ini tidak dilaksanakan dalam tahun anggaran 2012. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Sarana dan prasarana pendukung promosi potensi dan 

investasi di Kota Parepare masih kurang dan masih kurangnya 
dana yang tersedia di bidang investasi. 

b) Bank data terkait ekonomi Kota Parepare belum memadai. 
 

2) Solusi 
a) Diharapkan agar anggaran terkait promosi dan investasi dapat 

ditambah. 
b) Data base terkait ekonomi diharapkan dikelola dengan baik 

dan dapat diakses dengan mudah sehingga ke depan bisa 
membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan 
tepat. 
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 BAGIAN UMUM 
a. Program dan Kegiatan 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan 
sebesar Rp. 6.253.144.450,- dengan realisasi anggaran                
Rp. 5.623.349.151,- atau 89,93% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan : 
a) Penyediaan Jasa surat menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
d) Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah 
e) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 
f) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
g) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
h) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 
i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor 
j) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
k) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
l) Penyediaan Makanan dan Minuman 
m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 
n) Penyediaan Bahan Logistik Rumah Jabatan Walikota dan Wakil 

Walikota 
o) Optimalisasi Pelayanan Administrasi Persuratan Sopir 
p) Penyediaan Spanduk dan Bendera 
q) Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah 
r) Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Asisten dan Staf Ahli 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                   

Rp. 2.241.870.000,- dengan realisasi anggaran                              
Rp. 2.161.393.288,- atau 96,41% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan : 
a) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan 

Dinas 
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas 
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f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 
h) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Sekda 
i) Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 
j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (SETDA) 

 
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dialokasikan sebesar            

Rp. 21.700.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.550.000,-  
atau 85,48% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pakaian 
Walikota dan Wakil Walikota. 

 
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

dialokasikan sebesar Rp. 105.000.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp. 80.500.000,- atau 76,67% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

 
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 30.000.000,- dengan 
realisasi anggaran Rp. 29.418.250,- atau 98,06% yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
c) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / 

Wakil Kepala Daerah Rp. 3.715.800.000,- dengan realisasi 
anggaran Rp. 3.710.990.250,- atau 99,87% yang dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan: 
a) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ 

Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 
b) Rapat Koordinasi Unsur Muspida 
c) Operasional Satuan Tugas Kerumahtanggaan Pemerintah Kota 

Parepare 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan 

dalam kegiatan :  
a) Penyediaan jasa surat menyurat,  terlaksana untuk 

pemenuhan kebutuhan surat menyurat lingkup Setdako 
terdiri dari ATK, belanja perangko, materai dan benda pos 
lainnya serta cetak dan penggandaan lembar disposisi, 
amplop berkop, kop surat Sekreatris Daerah Kota dan 
Walikota. 

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
terselenggara untuk sarana penerangan listrik, telepon dan air 
PDAM lingkup Setdako yakni kantor Walikota, rujab Walikota, 
rujab Wakil Walikota, rujab Sekda. Begitu juga penerangan 
listrik untuk stadion A. Makkasau, mini hasil Barugae, kantor 
Binalipu, Wisma Kriya, Balla Tangaosso, rest house, lapangan 
upacara kota, mappada dispenda Tk.I, dan stadion gelora 
mandiri. 

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, terlaksana 
untuk pemenuhan sewa tenda, sewa sound system, kursi dan 
meja pada acara-acara Pemerintah Kota Parepare.  

d) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, dilaksanakan 
untuk jaminan asuransi asset milik Pemerintah Kota Parepare 
yaitu Kantor Walikota, rumah jabatan Walikota, rumah 
jabatan Wakil Walikota, rumah jabatan Sekda, dan 4 
Kendaraan Dinas. 

e) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 
dinas/operasional, terlaksana untuk sarana jaminan barang 
milik Pemda Kota Parepare yakni perizinan dan KIR kendaraan 
dinas /operasional Setdako Parepare 70 unit untuk mobil 
dinas, 76 unit untuk motor dinas dan 3 unit untuk bus. 

f) Penyediaan jasa administrasi keuangan, yakni terlaksananya 
jasa administrasi penatausahaan administrasi keuangan 
Setdako. 

g) Penyediaan jasa kebersihan kantor, dilaksanakan untuk 
pembelian peralatan kebersihan serta jasa kebersihan kantor 
yang terdiri dari koordinator, pegawai tidak tetap, tenaga 
kebersihan kantor, tenaga kebersihan rujab Walikota/Wakil 
Walikota/Sekda, tenaga harian rumah adat Pemkot Parepare 
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di Benteng  Somba Opu Makassar, tenaga harian Stadion 
Gelora Mandiri, tenaga kebersihan ruang Walikota dan Wakil 
Walikota, serta tenaga kebersihan Musholla Binalipu sehingga 
tercipta lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. 

h) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dilaksanakan 
untuk jasa perbaikan dan peralatan kerja lingkup Setdako. 

i)  Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 
kantor, terlaksana untuk kabutuhan alat-alat kelistrikan dan 
elektronik (lampu pijar, batteray kering) bangunan kantor 
Setdako. 

j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, terpenuhinya 
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai 
penunjang fasilitas dan sarana bagian umum untuk keperluan 
acara kantor Setdako dan untuk menunjang keindahan dan 
kebersihan kantor Setdako. 

k) Penyediaan bahan logistik kantor, dilaksanakan untuk 
pembelian bahan logistik kantor Setdako yaitu peralatan 
kebersihan dan bahan pembersih untuk ruangan Walikota, 
Wakil Walikota, Sekda, Staf Ahli dan Asisten serta lingkup 
kantor Setdako. 

l) Penyediaan Makanan dan Minuman, dilaksanakan untuk 
kebutuhan makanan dan minuman  harian rumah jabatan 
Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota. 

m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 
dilaksanakan untuk rapat koordinasi dan konsultasi dengan 
Departemen/ Instansi vertikal lainnya dalam dan luar daerah, 
bagi pegawai, Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah 
Kota. 

n) Penyediaan bahan logistik rumah jabatan Walikota dan Wakil 
Walikota, dilaksanakan untuk bahan logistik rujab Walikota, 
rujab Wakil Walikota dan rujab Sekda yaitu peralatan 
kebersihan dan bahan pembersih. 

o) Optimalisasi pelayanan administrasi persuratan dan sopir, 
terlaksananya pelayanan kepada masyarakat melalui jasa 
surat menyurat dan pelayanan administrasi/Tata Usaha 
kepada pimpinan dan jasa sopir kantor Setdako yaitu ruang 
staf khusus Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Staf Ahli, Asisten 
dan staf administrasi persuratan.  
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p) Penyediaan Spanduk dan Bendera, dilaksanakan untuk 
pengadaan spanduk bendera yakni baliho, spanduk, bendera, 
umbul-umbul pada Kantor Walikota, rujab Walikota, rujab 
Wakil Walikota dan rujab Sekda serta pada acara-acara resmi 
Pemkot Parepare, perayaan HUT Kota Parepare dan HUT 
Proklamasi Kemerdekaan RI dan hari-hari besar keagamaan. 

q) Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah, dilaksanakan untuk jaminan 
pemeliharaan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota yakni 
biaya kesehatan dan pengobatan Walikota dan Wakil 
Walikota Parepare. 

r) Optimalisasi pelaksanaan tugas asisten dan staf ahli, 
dilaksanakan untuk kebutuhan makanan dan minuman harian, 
makanan dan minuman rapat  pada pelaksanaan tugas Sekda, 
Asisten dan staf ahli. 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas, dilaksanakan 

untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan 
Wakil Walikota Parepare.  

b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan,  dilaksanakan  
pekerjaan rahabilitasi yaitu WC dan dapur Rujab Wakil 
Walikota Parepare untuk menjaga kualitas fasilitas prasarana  
gedung yang layak. 

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, 
dilaksanakan untuk pemeliharaan kendaraan 
dinas/operasional lingkup Setdako yaitu jasa service,  
penggantian suku cadang, dan bahan bakar minyak dan 
minyak pelumas sebagai penunjang kinerja aparat Sekretariat 
Daerah Kota.   

d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan 
dinas, dilaksanakan untuk pembayaran PBB (Pajak Bumi dan 
Bangunan) pada rujab Walikota, rujab Wakil Walikota, rujab 
Sekretaris Daerah, Mesjid Agung, Ex. Pasar Seni, Lapangan 
Tennis, Gudang, Tanah Pemkot dan rumah dinas. 

e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas, 
dilaksanakan untuk pemeliharaan peralatan dan alat 
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elektronik lainnya pada rujab Walikota/ Wakil Walikota dan 
rujab Sekretaris Daerah Kota untuk menjaga kualitas 
peralatan-peralatan rumah jabatan dalam keadaan baik dan 
layak pakai.  

f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, 
dilaksanakan untuk pemeliharaan jaringan telepon dan 
jaringan listrik pada kantor Setdako. 

g) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, terlaksananya 
pemeliharaan mebeleur pada kantor Walikota, rujab 
Walikota, rujab Wakil Walikota dan rujab Sekda untuk 
menggantikan mebeleur yang rusak. 

h) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan Sekda, dilaksanakan 
untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan dapur dan 
perabotan rumah jabatan Sekretaris Daerah Kota. 

i) Pemeliharaan berkala gedung kantor, dilaksanakan untuk 
pemeliharaan  kantor Walikota yaitu ruang pola, pagar, WC 
dan halaman kantor untuk menjaga kualitas fasilitas 
prasarana  gedung yang layak  dan bernilai estetis sebagai 
penunjang tupoksi aparat Sekretariat Daerah Kota. 

j) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan (SETDA), 
dilaksanakan untuk pemeliharaan rumah jabatan Sekretaris 
Daerah Kota Parepare.  

 
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan pakaian Walikota dan Wakil Walikota yaitu 
penyediaan pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil lengkap 
(PSL), pakaian dinas harian (PDH), pakaian dinas upacara (PDU), 
pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian pramuka untuk 
meningkatkan disiplin, semangat dan kinerja aparatur. 

  
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Formal yakni biaya kontribusi dalam dan luar daerah untuk acara 
sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kota. 

 
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja Keuangan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
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a) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dilaksanakan 
untuk jasa tim penyusun laporan dan menghasilkan keluaran 
(output) dalam bentuk laporan keuangan semesteran (Neraca, 
Catatan Laporan Keuangan, LRA) Sekretariat Daerah Kota.   

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, terlaksana 
untuk jasa tim penyusun laporan dan menghasilkan keluaran 
(output) dalam bentuk laporan keungan akhir tahun (Neraca, 
Catatan Laporan Keuangan, LRA) Sekretariat Daerah Kota.   

c) Penyusunan Anggaran SKPD, terlaksana untuk jasa tim 
penyusun laporan dan  tersusunnya dokumen Rencana Kerja 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 
Sekretariat Daerah Kota.   

 
6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / 

Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ 

Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri, 
dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan penginapan, 
makanan dan minuman tamu Pemda Kota Parepare yang 
berkunjung. 

b) Rapat Koordinasi Unsur Muspida, dilaksanakan untuk jasa tim 
penyelenggara kegiatan rapat, pemenuhan makanan/ 
minuman rapat muspida sebanyak 3 kali sehingga terpenuhi 
agenda penyelenggaraan pemerintah daerah secara tertib dan 
berkesinambungan. 

c) Operasional Satuan Tugas Kerumahtanggaan Pemerintah Kota 
Parepare, yakni terpenuhinya jasa Satuan Tugas 
Kerumahtanggaan sebagai motivasi dan penunjang kinerja 
Satgas Kerumahtanggaan yang melakukan persiapan dan 
pelayanan pada acara-acara Pemerintah Kota Parepare. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi 

pengembangan SDM Aparatur serta kurangnya staf PNS yang 
mengetahui tugas, pokok dan fungsinya. 
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b) Masih ada beberapa inventaris yang rusak berat/ ringan / 
hilang yang masih terdaftar sebagai barang inventaris namun 
sampai saat ini belum dihapuskan. 

 
2) Solusi 

a) Perlunya mengikutkan staf dalam pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan bagi Aparat PNS sesuai dengan tugas, pokok dan 
fungsinya serta melakukan mutasi staf atau penambahan staf 
sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. 

b) Mengusulkan penghapusan barang inventaris yang rusak/ 
ringan/ hilang agar tidak menjadi beban pemeliharaan dan 
tidak lagi tercatat dalam buku inventaris barang. 

 
 BAGIAN KEUANGAN 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah 
sebesar Rp.342.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan dengan jumlah 
realisasi sebesar Rp.336.458.000,- atau 98,38%.   

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp1.272.737.000,- dengan jumlah realisasi sebesar 
Rp1.167.381.670,- atau 91,72%, dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan:  
a) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 
b) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 

APBD 
c) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan 

APBD 
d) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 
e) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
f) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
g) Bimbingan teknis penyusunan anggaran 
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h) Bimbingan teknis perbendaharaan 
i) Penyusunan laporan keuangan semesteran 
j) Rekonsiliasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Daerah 
k) Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas 

laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan 
perbendaharaan dan kerugian uang negara/daerah 

l) Pengadaan sarana dan prasarana Anggaran 
m) Operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
n) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

Tahun 2013 
o) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 

APBD Tahun 2013 
p) Rekonsiliasi data perbendaharaan 

 
3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah    

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp. 80.000.000,- dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 
79.785.000,- atau 99,73%, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
Kabupaten/Kota. 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, dilaksanakan dengan 16 kegiatan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada SKPD 
Sekretariat Daerah Kota Parepare sesuai yang diamanatkan dalam 
APBD Tahun Anggaran 2012 dan pelaksanaannya mengacu pada 
Peraturan Perundang-Undangan. 

 
1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD telah 

dilaksanakan dengan capaian tersedianya dokumen rancangan 
peraturan daerah tentang APBD yang kemudian diperbanyak 
sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

2) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 
telah dilaksanakan dengan capaian tersedianya dokumen 
rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang 
kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan organisasi.  
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3) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan 
APBD telah dilaksanakan dengan capaian tersedianya dokumen 
rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang 
kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

4) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 
Perubahan APBD telah dilaksanakan dengan capaian tersedianya 
dokumen rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 
Perubahan APBD yang kemudian diperbanyak sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. 

5) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah dilaksanakan 
dengan capaian tersedianya dokumen rancangan peraturan KDH 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
yang kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan 
organisasi. 

6) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah dilaksanakan 
dengan capaian tersedianya dokumen rancangan peraturan 
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 
2013 telah dilaksanakan dengan capaian tersedianya dokumen 
rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2013  yang 
kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 
Tahun 2013, telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target 
capaian kinerja, ditandai dengan tersedianya dokumen 
rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun 2013 
yang kemudian diperbanyak sesuai dengan kebutuhan 
organisasi. 

9) Kegiatan Operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah telah dilaksanakan dengan capaian berjalannya 
operasional program SIPKD dan meningkatnya sistem informasi 
pengelolaan keuangan daerah. 

10) Bimbingan teknis penyusunan anggaran telah dilaksanakan 
dengan capaian bertambahnya kemampuan dan pengetahuan 
peserta pelatihan dalam pengelolaan keuangan daerah, 
terutama dalam penyusunan anggaran. 
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11) Bimbingan teknis perbendaharaan telah dilaksanakan dengan 
capaian bertambahnya kemampuan dan pengetahuan peserta 
pelatihan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam 
bidang perbendaharaan. 

12) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran telah dilaksanakan 
dengan capaian tersedianya informasi dan dokumen Laporan 
Keuangan Semesteran yang sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

13) Rekonsiliasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Daerah telah 
dilaksanakan dengan capaian keselarasan informasi dan data 
laporan keuangan antara SKPD dan PPKD dalam rangka 
penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. 

14) Rekonsiliasi data perbendaharaan telah dilaksanakan dengan 
capaian keselarasan informasi dan data perbendaharaan antara 
SKPD dan PPKD. 

15) Pengadaan sarana dan prasarana Anggaran telah dilaksanakan 
dengan capaian tersedianya sarana dan prasarana yang terkait 
dengan Anggaran.  

16) Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas 
laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan 
perbendaharaan dan kerugian uang negara/daerah telah 
dilaksanakan dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi 
atas LHP dan peningkatan pengembalian TP/TGR. 
 

c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

1) Ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang mengajukan 
permintaan Tambahan Uang (TU), padahal seharusnya 
menggunakan mekanisme Belanja Langsung (LS). 

2) Ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang mengajukan 
SPP namun tidak melengkapi seluruh persyaratan sesuai 
aturan yang berlaku. 

 
2) Solusi 

1) Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan yang 
dipihak-ketigakan untuk menggunakan mekanisme Belanja 
Langsung (LS).  
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2) Diharapkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk 
melengkapi persyaratan pengajuan SPP sesuai dengan sistem 
dan prosedur yang berlaku. 
 

 BAGIAN ORGANISASI 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah 
sebesar Rp. 125.000.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.124.930.000, atau 99,94%. Program ini dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian 
Setdako.  

 
2)  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp.45.000.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.42.500.000. atau 94,44%. Program ini dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan Monitoring Kelembagaan. 

 
3)  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 198.000.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.193.808.000 atau 97,88%. Program ini dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan: 
a. Penyusunan Lakip dan RKT  
b) Pembinaan Kinerja Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
c) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) 
d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan  

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1)   Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran   

a)  Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian  
 Kegiatan dilaksanakan berupa pertemuan secara berkala 

setiap bulannya untuk melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian 
serta sarana diskusi untuk mengatasi permasalahan dalam 
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penataan dan 
penyediaan sarana prasarana kelengkapan administrasi 
kepegawaian. 

 
2)  Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur   

 a)  Monitoring Kelembagaan  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembahasan Ranperda 
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 
Parepare dan Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah yang akan 
menjadi acuan  dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
bagi pejabat struktural dan fungsional. 

 Kelanjutan Penyusunan  Rancangan Peraturan Walikota 
tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum lingkup 
Pemerintah Kota Parepare yang  merupakan tindaklanjut 
daripada Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Kepegawaian,  Pasal 17 ayat (1) 
menyebutkan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat 
dalam jabatan dan pangkat tertentu “. 

 Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk  pemetaan 
inventarisasi jabatan fungsional umum yang dapat dibentuk 
pada setiap SKPD melalui Brain Storming (Diskusi), khususnya 
pada jabatan eselon terendah. Sehingga semua PNS 
mempunyai kejelasan jabatan yang diemban dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Tujuan pelaksanaan 
kegiatan ini adalah dalam rangka memudahkan Pemerintah 
Daerah dalam merumuskan dan menentukan formasi jabatan. 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan  

a) Penyusunan Lakip dan RKT Setdako Parepare. 
Kegiatan Penyusunan Lakip dan RKT meruipakan tindak lanjut 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun  2006 dan Inpres 
Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Kegiatan Penyusunan Lakip   merupakan  
pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan 
Tahun Anggaran 2012 sehingga dapat diinventarisasi tingkat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan 
kegiatan untuk menjadi bahan masukan dalam perbaikan dan 
penyempurnaan pelaksanaan anggaran tahun selanjutnya. 

Sedangkan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan 
dokumen perencanan tahuanan yang telah disahkan menjadi 
Perda untuk dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di Lingkungan 
Sekretariat Daerah Kota Parepare. 

 b) Pembinaan Kinerja SKPD. 
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja SKPD merupakan 
tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan  Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010  tentang Pedoman 
Penilaian Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka 
Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota.  

Kegiatan ini melibatkan unsur perguruan tinggi, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, Bank Dunia dan Pemerhati Pelayanan 
Publik   dalam pelaksanaan  pendampingan/fasilitasi terhadap 
5 Unit Pelayanan Lingkup Pemkot Parepare, yaitu : Puskesmas 
Madising Na Mario, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
dan 4 (empat)  Kecamatan.  Tujuan pelaksanaan kegiatan ini 
adalah bagaimana mendorong Unit Pelayanan  meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan pendampingan dalam 
pemenuhan kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana 
yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan.           

c) Hasil Survey IKM terhadap 12 Unit Pelayanan  
Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
merupakan tindak lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  dan Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/152/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
Pelayanan  Instansi Pemerintah.  
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Tujuan Pelaksanaan kegiatan IKM adalah untuk melakukan 
survey terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
yang diberikan instansi pemerintah sehingga hasil survey 
dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan 
peningkatan pelayanan. Adapun 8 (Delapan) unit pelayanan 
yang telah dilakukan survey antara lain : Puskesmas Madising 
Na Mario, RSUD Andi Makkasau, PDAM Kota Parepare, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD PJU, Kecamatan 
Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, 
Kecamatan Soreang, SDL 5 Parepare, SMPN 2 Parepare, SMAN 
1 Parepare.  

d) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan  
Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 
merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Kepala Badan 
kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Surat Direktur 
Standarisasi dan Kompetensi Jabatan Badan Kepegawaian 
Negara tentang Permintaan Data Kompetensi Jabatan. 

Tujuan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dalam 
meningkatkan kualitas pengangkatan  pejabat dalam suatu 
jabatan tertentu disamping itu standar kompetensi jabatan 
akan menjadi acuan Pemerintah Kota Parepare dalam 
menentukan kualifikasi Formasi Pegawai Negeri Sipil yang 
akan diterima . 

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan perumusan dan 
pemetaan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang harus 
dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki suatu 
jabatan tertentu melalui metode Brai Storming bersama SKPD 
terkait.    

c. Permasalahan dan Solusi 
1)  Permasalahan  

a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lakip Setdako)  tidak tepat waktu, diakibatkan 
keterlambatan penyampaian Format Pelaporan oleh Bagian. 
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b) Penginputan Daftar Urut Kepangkatan seringkali mengalami 
kendala, diakibatkan PNS  tidak menyampaikan kelengkapan 
berkas kepegawaian kepada Bagian Organisasi. 

c) Pelaksanaan PP 53 tahun 2010 belum optimal dan  mengalami 
kesulitan, diakibatkan masih kurangnya pemahaman Kepala 
Satuan Kerja dalam penerapan ketentuan dimaksud. 

d) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta 
Kompetensi Jabatan tidak tepat waktu  

 
2) Solusi  

a) Menghimbau kepada Kepala Bagian untuk menyampaikan 
Format Pelaporan Lakip dan RKT  secara tepat waktu. 

b) Menghimbau kepada PNS yang naik pangkat atau telah 
mengikuti pelatihan  serta diklat  untuk menyampaikan foto 
copy SK atau sertifikat serta ijazah pendidikan terakhir  
kepada Bagian Organisasi. 

c) Menghimbau para kepala Bagian untuk melakukan 
pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya.  

d) Memberikan  Reward  dan Punishment  terhadap Aparatur 
yang Berkinerja baik dan jelek/rendah. 

 
 BAGIAN PENGELOLAAN ASSET 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 50.000.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 
Rp.49.913.000,- atau 99,83% yang dilaksanakan dalam bentuk 
penunjang kegiatan administrasi pada Bidang Pengelolaan Aset.  

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 
Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.800.250.000.- 
dengan realisasi sebesar Rp. 693.702.000,- atau 86,69% yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Penomoran dan inventarisasi asset 
b) Pemeliharaan sistem manajemen barang milik daerah 
c) Penatausahaan barang milik daerah (pembukuan, 

inventarisasi, pelaporan) 
d) Bintek/workshop pengelolaan barang milik daerah 
e) Penyusunan standar satuan harga 
f) Penertiban barang milik daerah 
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g) Penyusunan neraca asset daerah 
h) Peningkatan pemanfaatan asset daerah 
i) Penyusunan ranperda sewa tanah 
j) Penyelenggaraan system informasi pertanahan        

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Pelaksanaan penunjang kegiatan administrasi perkantoran pada 
bagian Pengelolaan Aset  dengan  kegiatan belanja barang dan 
jasa pakai habis dilaksanakan selama 1 tahun. 

2) Pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan dan 
pengembangan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
a) Penomoran dan Inventarisasi Aset 

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya untuk 
mengoptimalkan dan inventarisasi barang melik pemerintah 
daerah dilingkup SKPD agar dapat tertata dengan baik serta 
dapat dipertanggung jawabkan. 

b) Pemeliharaan Sistem Manajemen Barang Milik Pemerintah 
Daerah 
Sistem manajemen barang milik pemerintah daerah 
(SIMBADA) merupakan sarana informasi yang mendukung 
terciptanya data base tentang inventarisasi aset yang ada 
dimasing-masing SKPD dihimpun melalui Simbada. 

c) Penatausahaan Barang Milik Daerah  (Pembukuan, 
Inventarisasi, Pelaporan) 
Sebagai upaya untuk terciptanya tertib administrasi dalam 
bentuk kegiatan pembukuan,inventarisasi,dan pelaporan aset 
daerah yang transparan,akuran dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

d) Bintek/Workshop Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Untuk peningkatn dan pengembanagan serta pemahaman 
tata cara pengelolaan barang milik daerah sebagai 
Inplementasi dari peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah agar dapat dilaksanakan berdasarkan asas 
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, 
efesiensi , akuntabilitas dan kepastian nilai untuk semua aset 
barang milik pemerintah daerah. 
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e) Penyusunan Standar Satuan Harga 
Untuk terwujudnya singkronisasi program kegiatan di setiap 
SKPD dalam lingkup pemerintah daerah kota Parepare maka 
sangat dibutuhkan standar satuan harga sebagai pedoman 
dalam penyusunan RKA tahun 2012. 

f)  Penertiban Barang Milik Daerah 
Pelaksanaan kegiatan ini agar dapat terwujud pemanfaatan 
Aset barang milik Daerah yang efisien,efektif, dan ekonomis 
disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah /SKPD.Sehingga dapat 
tercipta sistem administrasi Barang Milik Daerah yang baik 
dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan. 

g) Penyusunan Neraca Aset Daerah 
Pelaksanaan kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk 
mendapatkan informasi dan bahan akurat yang dapat 
dipertanggung jawabkan tentang Neraca Aset pada tahun 
2012 sebagai pedoman terlaksananya inventarisasi Aset 
Pemarintah Daerah. 

h) Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah 
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud penertiban 
administrasi terhadap Aset Daerah khususnya tentang adanya 
rekomendasi pemanfaatan tanah dan bangunan pemerintah 
Kota Parepare. 

i) Penyusunan Ranperda Sewa Tanah 
Pelaksanaan kegiatan ini tertunda diakibatkan masih 
dibutuhkannya kajian-kajian dan konsultasi yang lebih 
konfrehensif berdasarkan hasil wawancara dan konsultasi 
pada Biro Hukum dan Perundang-undangan Kantor Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan yang menyarankan agar ditelaah 
kembali sehinggah tidak terjadi tumpang tindih terhadap 
aturan-aturan yang lebih tinggi terkait dengan rencana 
penyusunan peraturan daerah sewa tanah. 

j) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pertanahan  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan 
informasi tentang penataan pesisir yang ada di Kota Parepare 
terhadap reklamasi tanah pantai dan tanah tumbuh sebagai 
bagian Aset Pemerintah Kota Parepare yang dapat di 
inventarisasi lebih awal untuk pemanfaatan aset dimasa yang 
akan datang.Pelaksanaan kegiatan ini dikerja samakan kepada 
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pihak LAPAN Kota Parepare sehingga menghasilkan pemetaan 
( gambar/photo) reklamasi tanah pantai dan tanah tumbuh 
sebagai perbandingan dari tahun 2003 ke tahun 2011. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Bagian pengelolaan aset setdako belum memiliki kendaraan 

operasional (mobil open cup) untuk alat angkutan barang-
barang bongkaran bangunan sehingga mengalami kesulitan 
untuk mengangkut hasil bongkaran disetiap SKPD. 

b) Belum mempunyai gudang sebagai tempat penyimpanan 
barang-barang bongkaran sebagai tempat pengamanan dan 
penertiban hasil bongkaran. 

 
2) Solusi 

a) Mengusulkan kepada pimpinan agar dapat 
mempertimbangkan anggaran pengadaan kendaran 
operasional pada bagian pengelolaan aset. 

b) Mengharapkan kepada pimpinan untuk dapat mengalokasikan 
anggaran pengadaan gudang penyimpanan yang dekat dan 
mudah di jangkau 

 
 DINAS PENDAPATAN DAERAH 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.5.144.305.000,- 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.835.184.482,- atau 
93,99%% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional 
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
e) Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-

Undangan 
h) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
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i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 
j) Operasional Perwakilan Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Rp.515.800.000,-  dengan realisasi anggaran sebesar 
Rp.368.592.912 atau 71,46%, yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 
c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Mess Pemda di 

Jakarta 
f) Pengadaan meubiler Mess Pemda Parepare di Jakarta 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Rp.140.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 
Rp.124.550.000 atau 88,96% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan Pendidikan dan pelatihanFormal. 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp.17.300.000,- atau 98,86% yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Rp.2.159.283.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
1.439.401.465 atau 66,66% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Monitoring dan Evaluasi PAD dan PBB  
b) Pendataan/Penilaian Obyek dan Subyek PBB 
c) Pemberian Hadiah/Stimulus Kepada Pembayar awal PBB 
d) Pemutakhiran Data Tunggakan PBB  
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e) Pengelolaan UPTD Islamic Centre 
f) Intensifikasi PAD  
g) Intensifikasi PBB, BPHTB dan Pendapatan Lainnya 
h) Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB 
i) Publikasi Pajak dan Retribusi  
j) Sosialisasi Perda-perda Pajak 
k) Intensifikasi BPHTB 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 
Daerah dilaksanakan dengan 11  kegiatan telah dapat dilaksanakan 
sesuai dengan target capaian kinerjanya dimana capaian realisasi fisik  
87% dan realisasi keuangan 56,7% dalam bentuk kegiatan : 
a) Monitoring dan evaluasi PAD dan PBB telah dilaksanakan secara 

berkala untuk mengetahui perkembangan realisasi pencapaian 
sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan 
sebesar 84,9% dan realisasi fisik 100% 

b) Pendataan/penilaian objek dan subyek PBB  tidak terealisasi/tidak 
terlaksana sudah 2 (dua) tahun berturut-turut, penjelasan tentang 
tidak terlaksananya kegiatan ini dimasukkan dalam poin 
permasalahan. 

c) Pemberian hadiah/stimulus kepada pembayar awal PBB telah 
dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2012 dimana peserta 
undian diklasifikasikan berdasarkan nilai pembayaran sesuai 
dengan klasifikasi Buku Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Buku I, 
buku II, Buku III, Buku IV dan Buku IV dan wajib pajak yang berhak 
diikutkandalam undian ialah wajib pajak yang telah melunasi 
pembayaran PBB Tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 
September 2012, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota 
Parepare Nomor 356 Tahun 2012 tentang Penetapan Pemberian 
Hadiah Kepada Pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang 
diGolongkan Pembayar Awal (1 Januar-30 September 2012) untuk 
tahun Pajak 2012. 

d) Pemutakhiran data tunggakan PBB telah dapat dilaksanakan sesuai 
dengan target capaian kinerja yaitu dengan diperolehnya data 
objek, subjek, serta data tunggakan PBB yang akurat. 
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e) Pengelolaan UPTD Islamic Centre telah dapat dilaksanakan sesuai 
dengan target capaian kinerja yaitu dengan tersedianya fasilitas 
pemerintah yang memadai bagi masyarakat Kota Parepare. 

f) Intensifikasi PAD telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target 
capaian kinerja yaitu dengan tercapainya target PAD Dinas 
Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar .......%, kegiatan 
ini dilaksanakan dengan melakukan pendataan dan penagihan 
pada objek/subjek pajak. 

g) Kegiatan Intensifikasi PBB dan BPHTB telah dilaksanakan dimana 
PBB Tahun Anggaran 2012 telah over target dari Anggaran yang di 
targetkan sebesar Rp.3.973.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 
4.090.486.687 (102,94%),  dari keempat (4) kecamatan yang ada di 
Kota Parepare hanya terdapat satu kecamatan yang tidak 
mencapai 100% sampai dengan tahapan Desember 2012, yaitu 
Kecamatan Soreang realisasi dari tahapan sebesar 99,21%. 

h) Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB  ini  
dilaksanakan setiap bulannya, dengan melakukan rekon ke Dinas 
Pendapatan Daerah Propinsi,   namun keuangan tidak terealisasi. 

i) Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah, publikasi pajak dan retribusi 
melaui media massa yaitu: Berita Kota Makassar, Pare Pos, Upeks,  
dan Radio Suara Mesra. 

j) Rehabilitasi ringan/sedang mess pemda Parepare pada APBD 
Perubahan dihapuskan, mengingat waktu dan dana yang 
disediakan tidak mencukupi untuk melakukan rehabilitasi pada 
mess pemda Parepare di Jakarta yang kerusakannya cukup parah. 
Namun pada Tahun Anggaran 2013 kegiatan ini akan di usulkan 
dan dianggarkan kembali. 

k) Sosialisasi Perda-perda Pajak, perda-perda yang di sosialisasikan 
adalah perda-perda pajak yang telah disahkan pada tahun 2011, 
yaitu Perda Pajak Hotel nomor 13 Tahun 2011, Perda Pajak 
Restoran nomor 15 tahun 2011, Perda Pajak Rekame nomor 14 
tahun 2011. 

l) Intensifikasi BPHTB, kegiatan ini dilakukan dengan pemberian 
honor kepada petugas yang melakukan survei ke lapangan untuk 
melakukan validasi BPHTB. 
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

Terdapat kegiatan yang sudah 2 (dua) tahun berturut-turut tidak 
dilaksanakan yaitu Kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek dan 
subyek Pajak PBB, hal ini disebabkan karena : 
a) Rencana kerjasama dengan instansi teknis dalam hal ini 

Kantor Pajak Pratama tidak dapat diwujudkan disebabkan 
karena adanya regulasi yang mengatur KPP Pratama untuk 
tidak melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan Pendataan 
PBB baik dalam kapasitas kepanitiaan ataupun dalam 
kapasitas Tenaga Ahli. 

b) Standar nilai satuan honorarium Pemerintah Kota Parepare 
sebagai dasar penyusunan penganggaran suatu kegiatan, 
tidak sesuai atau jauh dari standar Honorarium Tenaga Teknis 
Pegawai KPP Pratama ataupun Tenaga Ahli Out Sourching 
yang biasanya dilibatkan oleh KPP Pratama dalam kegiatan 
yang sama 

c) Volume/komposisi Honorarium tenaga lapangan yang tidak 
dapat mengakomodir seluruh camat, lurah dan kolektor 
sebagai ujung tombak pengelolaan PBB Perkotaan dan 
Pedesaan  

 
2) Solusi 

a) Sebagai persiapan pembentukan basis data objek dan subjek, 
dalam rangka proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 
Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) ke Kabupaten/Kota, 
maka disusun program dan kegiatan pendataan objek dan 
subjek PBB (P2) yang melibatkan instansi pemerintah daerah 
terkait dalam hal ini kecamatan dan kelurahan beserta 
kolektor yang ditunjuk. 

b) Dalam hal kegiatan penilaian objek dan subjek PBB (P2), yang 
beberapa tahun anggaran sebelumnya masuk dalam satu 
rangkaian program kegiatan pendataan, maka untuk tahun 
anggaran 2013 pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan 
sesuai dengan hasil konsultasi dengan pihak Kantor Pelayanan 
Pajak PBB Pratama yang menyatakan bahwa Pemerintah 
Daerah Kab/Kota dapat melaksanakan kegiatan pendataan 
subjek dan objek Pajak PBB tanpa melibatkan Pihak KPP 
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Pertama, dimana pada kegiatan tersebut nantinya 
menghasilkan output/data Laporan Subjek dan Objek Pajak 
PBB/Kelurahan, seperti halnya data pendaftaran baru, 
perubahan dan data mutasi. Dan berdasarkan Konsultasi 
dengan KPP PBB Pertama, tehnis tersebut diupayakan tetap 
menggunakan form-form isian yang formatnya telah 
disediakan oleh kantor KPP Pertama sebagai form standart 
PBB yang masih berlaku dan sangat diharapkan kiranya output 
kegiatan yang dimaksud dapat dilaporkan secara 
kolektif/perkelurahan ke kantor KPP Pratama untuk ditindak 
lanjuti sesuai dengan sifat laporannya, melalui Dinas 
Pendapatan Daerah. 

c) Sesuai dengan penjelasan dari pihak KPP Pratama, bahwa 
bagian dalam proses pengalihan PBB ke Kab/Kota adalah 
penyerahan Peta Blok dalam bentuk softcopy, oleh karena itu 
Pemerintah Daerah diharapkan mengalokasikan anggaran 
untuk didistribusikan ke setiap kecamatan/kelurahan dan 
instansi terkait.  

  
 SEKRETARIAT DPRD 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 
Rp.4.419.928.000,- dengan realisasi anggaran                                   
Rp. 3.958.087.840,- atau 89,55%  yang dilaksanakan dalam 
kegiatan: 
a) Penyediaan jasa surat menyurat.  
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.   
c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.  
d) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.  
e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

Dinas/Operasional. 
f) Penyediaan jasa administrasi keuangan.  
g) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 
h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor.  
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan. 
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j) Penyediaan bahan logistik kantor. 
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 
l) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 

(Lanjutan Tahun 2011). 
m) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah (Lanjutan Tahun 

2011).   
 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar               
Rp 1.255.994.000,- dengan realisasi anggaran                                 
Rp. 1.164.831.732,- atau 92,74% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan:  
a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.  
b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas. 
c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.  
e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas. 
f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 
g) Pengadaan/pemeliharaan spanduk dan umbul-umbul. 
 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp  237.229.000,-. 
direalisasikan sebesar  Rp. 0,- atau 0% dengan realisasi fisik 100% 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan pakaian 
dinas beserta perlengkapannya. 
 

4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 175.000.000,- 
dengan realisasi anggaran Rp. 151.650.000,- atau 86,66% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

 
5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 
Alokasi anggaran untuk program ini sebesar  Rp.  17.500.000,- 
dengan realisasi anggaran Rp. 17.500.000,- atau 100% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan:   
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD. 
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b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.  
d) Penyusunan anggaran SKPD. 

 
6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah 
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar                   
Rp.5.864.459.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.775.759.235,-  
atau 98,49% yang dilaksanakan dalam kegiatan:  
a) Pembahasan rancangan peraturan daerah. 
b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan 

tokoh masyarakat/tokoh agama. 
c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. 
d) Rapat-rapat paripurna. 
e) Kegiatan reses. 
f) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah. 
g) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 
h) Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 
i) Penyelidikan hak angket. 
j) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan.  
k) Publikasi peraturan perundang-undangan. 
l) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap 

peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan 
keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.  

m) Penyusunan program kerja DPRD. 
n) Koordinasi dan evaluasi Ranperda. 

7) Program Kerja Sama Informasi Dengan Media Massa 
Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Program ini adalah sebesar  
Rp. 180.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 112.200.000,-  
atau 62,33% yang dilaksanakan dalam kegiatan  Penyebarluasan 
informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (publikasi 
kehumasan).  
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat 

daerah 
a) Pembahasan rancangan peraturan daerah, dilaksanakan 

dalam rangka fasilitasi penyelesaian pembahasan ranperda 
yang telah disusun dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) 
yakni sebanyak 38 Ranperda untuk tahun 2012. 

b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah 
Daerah, dan tokoh masyarakat/  tokoh agama, dilaksanakan 
dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di dalam 
masyarakat, dan terlaksana sebanyak 74 kali pertemuan. 

c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dilaksanakan dalam 
bentuk: i) rapim dewan terlaksana sebanyak 22 kali; ii) rapat 
badan musyawarah terlaksana sebanyak 22 kali; iii) rapat 
komisi terlaksana sebanyak 39 kali; iv) rapat badan anggaran 
terlaksana sebanyak 20 kali. 

d) Rapat-rapat paripurna, dilaksanakan dalam bentuk: i) rapat 
paripurna sebanyak 72 kali, dari rapat tersebut menghasilkan 
Keputusan DPRD Kota Parepare sebanyak Dua puluh enam 
(26) keputusan, dan keputusan pimpinan DPRD Kota Parepare 
sebanyak  Tiga (3) keputusan.  

e) Kegiatan reses, merupakan penjaringan aspirasi masyarakat 
dalam bentuk pertemuan dengan konstituen pada dapil 
masing-masing anggota dewan yang dilaksanakan sebanyak 3 
kali dalam setahun pada saat istirahat masa sidang. Hasil reses 
ini kemudian ditindaklanjuti dengan memasukkan program 
dan kegiatan oleh masing-masing SKPD Pemerintah Daerah 
dalam penyusunan APBD tahun berikutnya. 

f) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, 
dilaksanakan oleh dewan pada saat pembahasan RAPBD 
maupun pembahasan ranperda lainnya. Biasanya DPRD 
mengadakan kunjungan kerja pada tiap-tiap SKPD lingkup 
Pemerintah Daerah Kota Parepare, sebanyak 5 kali. 

g) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kegiatan 
ini adalah merupakan upaya pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) bagi pimpinan dan anggota DPRD baik itu 
dilaksanakan diluar propinsi maupun dalam Propinsi Sulawesi 
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Selatan. Dilakukan didalam propinsi 5 kali, luar propinsi 
sebanyak 3 kali oleh tiap pimpinan dan anggota DPRD. 

h) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, dilaksanankan 
dalam bentuk pertemuan dengan masyarakat dari empat (4) 
kecamatan guna mensosialisasikan Perda inisiatif dari DPRD 
yang telah ditetapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan 
memahami isi perda inisiatif tersebut, dan terlaksana 
sebanyak 4 kali. 

i)   Penyelidikan hak angket, dilaksanakan dalam rangka 
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelidikan Hak Angket, 
kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena sampai saat ini 
tidak ada Pengaduan  Hak Angket dari DPRD. 

j)   Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan, merupakan kegiatan konsultasi publik yang 
dilaksanakan untuk mendapatkan saran dan masukan dari 
masyarakat terhadap penyusunan Ranperda, serta 
penyusunan Naskah Akademik. 

k) Publikasi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dalam 
bentuk publikasi seluruh Perda dan Keputusan DPRD yang 
dihasilkan oleh DPRD. Pada tahun ini Perda yang dihasilkan 
adalah sebanyak 16 Perda dan dipublikasikan dalam bentuk 
buku-buku kumpulan Perda yang kemudian diberikan kepada 
warga masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan tersebut 
tidak dapat dilaksanakan sebab terbatasnya waktu untuk 
melaksanakan, karena anggaran baru dapat diakomodir 
ditriwulan keempat. 

l) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap 
peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan 
keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, 
merupakan pengkajian terhadap Keputusan DPRD dan 
peraturan DPRD yang dihasilkan terhadap peraturan yang 
lebih tinggi dan baru, baik itu merupakan undang-undang, 
Peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Permen dan lain-lain.  

m) Penyusunan program kerja DPRD, merupakan kegiatan rapat 
kerja DPRD dalam rangka merumuskan program kerja DPRD 
setiap tahunnya. 

n) Koordinasi dan evaluasi ranperda, dilaksanakan untuk 
memfasilitasi pelaksanaan Evaluasi Ranperda APBD, 
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Pertanggungjawaban APBD, Perubahan APBD, RT RW, serta 
Perda Pajak dan Retribusi. 
 

2) Program Kerja Sama Informasi Dengan Media Massa 
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (publikasi kehumasan). Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
bentuk peliputan pada Rapat-rapat Paripurna dan Penerimaan 
Aspirasi, serta kontrak halaman mengenai seputar kegiatan 
Anggota DPRD. 
 

c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

a) Belum adanya Staf Ahli DPRD yang mengakibatkan 
terlambatnya Pembahasan Ranperda.  

b) Kurangnya staf yang memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang 
dan Jasa.  

c) Seringnya berganti aturan-aturan, sehingga aturan yang baru 
belum dilaksanakan secara maksimal sudah terbit lagi aturan 
pengganti. 

d) Kurangnya koordinasi antar bagian sehingga program dan 
kegiatan kurang seiring dengan pelaksanaan tugas. 
 

2) Solusi 
a) Perlu ditunjuk Staf Ahli DPRD agar dapat membantu dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari.  
b) Mengikutsertakan staf dalam pelaksanaan diklat pengadaan 

barang dan jasa dibuktikan dengan sebuah sertifikat.  
c) Lebih aktif untuk mempelajari aturan yang baru dengan jalan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan 
aturan tersebut. 

d) Pelaksanaan Koordinasi antar bagian hendaknya ditingkatkan 
sehingga program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai 
target SKPD. 

 
 
 
 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  221 
 



 INSPEKTORAT 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar 
Rp. 338.164.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 315.472.871,- 
atau 93,29% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 
c) Penyediaan Jasa Pemel. & Perizinan Kend. Dinas/Operasional 
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penrpn. Bang. Kantor 
h) Penyediaan Bahan Bacaan & Peralihan Perundang-undangan 
i) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
j) Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 

2) Program Sarana & Prasarana Aparatur, anggaran sebesar              
Rp. 111.762.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 110.130.500,- 
atau 98,54% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- 
dengan realisasi sebesar Rp. 15.500.000,- atau 100% yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Penyusunan Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja SKPD 
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD  

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan,  KDH, anggaran sebesar 
Rp.470.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 468.835.000,- atau 
99,75% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  
b) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan  
c) Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus  
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5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 
Aparatur Pengawasan, anggaran sebesar Rp.29.400.000,- dengan 
realisasi sebesar Rp. 27.120.000,- atau 92,24% yang dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan 
Penilaian Akuntabilitas Kinerja. 

6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan 
Prosedur Pengawasan, anggaran sebesar Rp.60.600.000,- dengan 
realisasi sebesar Rp. 60.200.000 atau 99,34% yang dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan sinergitas pelaksanaan pengawasan 
dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). 

7) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, 
anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 
24.770.000 atau 61,93% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan,  KDH, dengan realisasi 
sebesar 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, yaitu 

pemeriksaan komprehensif PKPT sebanyak 8 SKPD dengan 8 
LHP, pemeriksaan mutasi jabatan sebanyak 4 kali dengan 4 
LHP, pemeriksaan evaluasi kegiatan sebanyak 33 SKPD dengan 
8 LHP.  

b) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, yaitu rapat 
evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan komprehensif 
sebanyak 8 kali, evaluasi temuan hasil pemeriksaan mutasi 
jabatan 4 kali, dan evaluasi temuan hasil pemeriksaan evaluasi 
kegiatan 8 kali. 

c) Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus, yaitu 
pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS pada semua SD 
dan SMP sebanyak 1 kali dengan 8 LHP. 

2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 
Aparatur Pengawasan, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 
yaitu mengikutkan aparatur pengawasan pada diklat 
pembentukan auditor ahli sebanyak 3 kali dan diklat teknis 
lainnya sebanyak 5 kali. 
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3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan 
Prosedur Pengawasan, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan dengan Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintah (APIP) yaitu sinergitas dengan BPKP untuk 
pendampingan penyusunan dan reviu laporan keuangan 
Pemerintah daerah tahun anggaran 2011. 

4) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penanganan 
Pengaduan Masyarakat yaitu pemeriksaan pengaduan 
masyarakat sebanyak 11 kasus dengan 11 LHP, pemeriksaan PP 
10 Tahun 1983 sebanyak 20 kasus dengan 20 LHP serta 
pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS sebanyak 4 kasus 
dengan 4 LHP. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a. Prasarana gedung kantor yang kurang representative 
b. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur pengawasan 

terutama dalam hal Teknis Pelaksanaan dan Manajemen 
Pengawasan 

 
2) Solusi 

a. Perlunya rehabilitasi/pembangunan gedung kantor 
Inspektorat yang lebih representatif dengan 
mempertimbangkan kondisi bangunan dan rasio luasan 
bangunan dengan jumlah pegawai yang ada. 

b. Peningkatan kegiatan diklat pengembangan SDM Aparatur 
Pengawasan berupa Diklat Pembentukan Auditor dan diklat 
teknis substansi pengawasan. 

 Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan  
Rp.509.230.580,- dengan realisasi anggaran Rp.489.474.579,- 
atau  96,12% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,   
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c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendartaan 
dinas/operasional 

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 
j) Penyediaan bahan logistik kantor 
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
dialokasikan  Rp.159.776.500,-dengan realisasi anggaran Rp. 
145,578.500,- atau 91,11% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan :  
a) Pengadaan meubelair,  
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,  
c) Pemeliharaan rutin //berkala kendaraan dinas operasional 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan dialokasikan Rp.17.500.000,-dengan 
realisasi anggaran Rp.17.150.000,-atau 98.00 % yang 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja dan keuangan  
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD. 

 
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  dialokasikan 

Rp.766.775.000,-dengan realisasi Rp. 671.692.381,-atau 87,60% 
yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penataan sIstem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 
b) Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNSD 
c) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas  
d) Tim peneliti penganugrahan tanda kehormatan satya lencana 

karya satya 
e)  Penyelengaaran BAPERJAKAT 
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f) Pengelolaan system informasi kepegawaian daerah, 
Penetapan NIP CPNSD, Penyelesaian tenaga honorer Analisis 
kebutuhan pegawai, Administrasi Status kepegawaian, Sisten 
aplikasi pengelolaan kepegawaian. 

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
dialokasikan Rp.1.163.050.150,dengan realisasi anggaran              
Rp. 1.058.453.850,-atau 91,01% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan :  
a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD.  
b) Pendidikan dan pelatihan tekhnis tugas dan fungsi bagi PNSD.  
c) Pendidikan dan pelatihan penilaian angka kredit dan tenaga 

fungsional.  
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Program ini merupakan program pilihan yang mendukung 
pelaksanaan tugas-tugas pokok dan rutin SKPD untuk 
menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian, 
pengembangan dan kesejahteraan PNS, meliputi beberapa 
kegiatan yaitu : 
a) Penataan sistem administrai kenaikan pangkat otomatis PNS 

Administrasi kenaikan pangkat PNS yang dilaksanakan dalam 
dua periode yaitu periode 1 April 2012 sebanyak 612 orang 
dan periode 1 Oktober 2012 sebanyak 216 orang.  

b) Proses penanganan kasus-kasus disiplin PNSD 
Administrasi penanganan dan tindak lanjut kasus-kasus 
disiplin PNS berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) 
sebanyak 200 orang 

c) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 
Pemberian bantuan tugas belajar/ikatan dinas bagi PNS untuk 
S.1 sebanyak  2 orang dengan bantuan sebesar  Rp. 
7.500.000,-/org. Siswa STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan 
Sosial) sebanyak 6 org, dan S.2 sebanyak 9 orang dengan 
bantuan sebesar  Rp. 20.000.000,-.  

d) Tim peneliti penganugrahan tanda kehormatan satya lencana 
karya satya 
Penganugrahan tanda kehormatan satya lencana karya satya 
untuk  masa kerja 30 tahun sebanyak 34 orang. Masa kerja 20  
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tahun sebanyak 212 orang. Masa kerja 10 tahun sebanyak 62 
orang   

e) Penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT 
Rapat Baperjakat dilaksanakan untuk membahas mengenai 
mutasi/penempatan dalam jabatan struktural, peroses 
kenaikan pangkat PNSD dan penganugerahan tanda 
kehormatan satya lencana karya satya. 

f) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah 
Sistem informasi ini untuk memudahkan dan mengetahui 
lebih cepat tentang informasi mengenai data PNS dalam 
bentuk buku induk pegawai, daftar urut kepangakatan  (DUK) 
pegawai, daftar eselonisasi dan daftar jabatan lowong. 

g) Penetapan NIP CPNSD 
Admininistarsi dan pemberkasan usulan penetapan NIP 
CPNSD formasi honorer kategori satu ( K1) sebanyak 38  orang 

h) Penyelesaian tenaga honorer 
Administrasi dan pemberkasan/pendataan sekaligus klarifikasi 
jumlah tenaga honorer kategori  dua (K2) sebanyak 796 orang 

i) Analisis kebutuhan pegawai 
Perhitungan Kebutuhan PNS, Proyeksi Kebutuhan PNS selama 
5 Tahun, Uraian Jabatan, Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja 
dan Usulan Formasi Tahun 2013.  

j) Administrasi status kepegawaian 
 Administrasi status kepegawaian  menyelesaikan mengenai 
status kepegawaian dari CPNSD menjadi PNSD. pemintaan 
kartu pegawai (karpeg), permintaan kartu TASPEN dan 
pemintaan kartu suami/isteri 

k) Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian                     
Administrasi dan pemberkasan/pendataan Peremajaan Data 
Pegawai, Pensiun, Kenaikan Pangkat dan Usul Penetapan NIP 
secara online berdasarkan petunjuk dari BKN. 

 
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS 
 Mendidik dan melatih CPNSD melalui pengembangan 

pengetahuan  dan keterampilan sumber daya manusia 
Aparatur sehingga memahami tugas-tugas pokok di dalam 
melaksanakan tugas. Diklat parajabatan ini adalah salah satu  
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persyaratan  untuk beralih status dari CPNSD menjadi PNSD 
yang diikuti sebanyak 205 CPNS. (Gol II  54 org. Gol.III=151 
org). 

b) Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas & Fungsi bagi PNSD 
 Menyediakan anggaran pengembangan sumber daya manusia 

aparatur melalui kontribusi mengikuti Diklat dan sejenisnya. 
c) Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Angka Kredir & Tenaga 

Fungsional. 
 Pendidikan dan pelatihan bagi PNSD  tentang penilaian angka 

kredit dalam rangka mendukung pengusulan kenaikan 
pangkat yang diikuti oleh 40 orang. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Belum adanya regulasi Pemerintah Daerah berupa peraturan 

Walikota yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan 
Kediklatan dan Jabatan strukltural. 

b) Masih perlunya mengoptimalkan koordinasi antara SKPD 
mengenai beberapa pelayanan kepegawaian 

c) Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi dan 
Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEGDA) dan Sistem 
Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK). 

d) Belum adanya tenaga analis kepegawaian di SKPD 
 

2) Solusi 
a) Dirumuskannya Peraturan Walikota tentang Sistem 

Pengelolaan Kediklatan dan jabatan Struktural. 
b) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan 

pelayanan kepegawaian. 
c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui 

SIMPEGDA dan SAPK. 
d) Mengkoordinasikan penetapan jabatan fungsional analis 

kepegawaian. 
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 KECAMATAN UJUNG 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.530.860.000,- 
dengan realisasi anggaran Rp. 486.273.246,- atau  91,60% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat  
b) Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
f) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
h) Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan 

kantor 
i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan  
k) Penyediaan bahan logistic kantor 
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Rp.258.475.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 200.779.700,- 
atau  77,68% yang dilaksanakan dengan kegiatan :  
a) Pemeliharaan ritun berkala/ gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas  Sumber Daya Aparatur 

Rp.15.000.000,-  dengan realisasi anggaran Rp. 3.950.000,- atau 
26,33% yang dilaksanakan dengan kegiatan Pendidikan dan 
pelatihan formal 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp. 17.500.000,- atau  100% yang dilaksanakan dengan kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran 
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c) Penyusunan laporan akhir tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
5) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Rp.360.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 360.358.460,- 
atau 99.99% yang dilaksanakan dengan kegiatan : 
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan 

masyarakat 
b) Pembinaan Imtag  dan organisasi kemasyarakatan 
c) Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RT/RW, 

Imam mesjid dan Kelurahan 
d) Intensifikasi penagihan PBB 
e) Fasilitasi musrenbang kecamatan 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan 

masyarakat dengan kelompok sasaran kegiatan tripika, 
babinsa/babinkantibmas, FKPM/Polisi Masyarakat dengan 
pelaksanaan seluruh kegiatan diakomodir dalam program 
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

b) Pembinaan Imtag  dan organisasi kemasyarakatan dengan 
melaksanakan 2 (dua) kegiatan: yaitu pelaksanaan lomba 
MTQ yang dilaksanakan oleh masing-masing kelurahan untuk 
selanjutnya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dengan 
melibatkan 5 Kelurahan se Kecamatan Ujung dan Pembinaan 
PKK untuk Kecamatan dan kelurahan dengan melaksanakan 
beberapa kegiatan antara lain mengikuti berbagai kegiatan 
lomba yang diadakan baik tingkat kecamatan maupun tingkat 
kota 

c) Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RT/RW, 
Imam mesjid dan Kelurahan berupa transportasi kepada 42 
org RW, 109 orang RT, Imam Kelurahan 7 orang dan Imam 
mesjid 21 orang  

d) Intensifikasi penagihan PBB dengan kelompok kegiatan Tim 
Intensifikasi penagihan untuk mencapai target PBB  

e) Fasilitasi musrenbang kecamatan untuk tingkat kecamatan  
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

a) Kurangnya SDM aparatur 
b) Kurang Sarana dan prasarana yang ada pada kantor 

kecamatan dan kelurahan 
c) Tidak ada standar pelayanan minimal pada masing-masing 

kantor. 
 

2) Solusi 
a) Perlunya dilakukan pengembangan SDM aparatur melalui 

diklat serta keterampilan. 
b) Perlunya dilakukan pengembangan mutu layanan kepada 

masyarakat, dengan pengadaan sarana dan prasarana kantor 
yang menunjang  pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.  

c) Perlunya dilakukan pengembangan mutu pelayanan dengan 
menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

 
 KECAMATAN SOREANG 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 543.265.000,- 

dengan realisasi anggaran Rp.507.119.603, atau 93,35% yang dila
ksankan dalam  kegiatan :  
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,  
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,  
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dina/Operasional,  
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,  
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,  
f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,  
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor,  
h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,  
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan,  
j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor,  
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.  
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2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                     
Rp.750.244.500,dengan realisasi anggaran Rp.392.373.200, atau 
52,30%  yang dilaksanakan dalam  kegiatan ; 
a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan,  
b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,  
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan,  
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,  
e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor,  
f) Pengadaan Sarana dan Prasaran FASKEL/LPMK/Kota Sehat,  
g) Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan,  
h) Peningkatan Sarana dan Prasarana,  
i) Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Bukit Indah. 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur               
Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.450.000,    
atau 12,25% yang dilaksanakan dalam  kegiatan  Pendidikan dan 
Pelatihan Formal. 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan Rp. 50.440.000,- 
dengan realisasi anggaran Rp.17.500.000, atau 34.69% yang dilak
sanakan dalam  kegiatan ;  
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD,  
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,  
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,  
d) Penyusunan Anggaran SKPD, 
e) Pendataan Potensi Kelurahan. 

5) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 
Rp. 
505.500.000,dengan realisasi anggaran Rp.476.000.000, atau 94,
16% yang dilaksanakan dalam  kegiatan :  
a) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan 

Masyarakat,  
b) Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan,  
c) Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RW/RT,  
d) Intensifikasi Penagihan PBB,  
e) Fasilitasi Musrenbang Kecamatan, 
f) Perekapan Hasil Musrenbang Kelurahan. 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Realisasi dari program dan kegiatan yang menjadi prioritas urusan 
wajib di SKPD Kecamatan Soreang pada Tahun 2012 adalah : 
1) Dalam kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan 

Pengaduan Masyarakat, realisasinya berupa pemberian biaya 
transport berupa bantuan bahan bakar minyak beberapa tim 
yang berkaitan langsung dengan pengaduan masyarakat yang 
berada di Kecamatan Soreang seperti Tripika 2 orang dan 
Babinsa/Babinkantibmas 14  orang. 
Dengan adanya tim-tim tersebut, masalah-masalah yang ada di 
masyarakat dapat diatasi dengan cepat dan langsung. Hal ini 
dimaksudkan dalam rangka memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada masyarakat. Jika dulu masalah yang terjadi di 
masyarakat memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian, 
disebabkan banyaknya tugas-tugas aparat di Kecamatan dan 
Kelurahan sekaitan dengan tugas pokok yang telah ditetapkan. 
Sekarang dengan adanya tim-tim tersebut masalah yang terjadi 
di masyarakat dapat langsung di atasi sampai tuntas, tanpa 
mengganggu tupoksi dari aparat kecamatan/kelurahan. Masalah-
masalah yang sering terjadi di masyarakat dapat diminimalisir 
dengan adanya Tripika dan Babinsa/Babinkantibmas. 

2) Untuk kegiatan Pembinaan Imtaq dan Organisasi 
Kemasyarakatan, realisasinya berupa Pelaksanaan MTQ dan 
pemberian biaya Operasional PKK yang ada di kecamatan dan 
kelurahan sebanyak 8 unit.  

     Pelaksanaan Lomba MTQ dimaksudkan untuk membina 
masyarakat dalam bidang keagamaan serta untuk mencari bakat 
yang berprestasi dalam bidang agama islam yang selanjutnya 
dapat dibina untuk dapat diikutsertakan pada lomba MTQ 
tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. Selain itu, Ibu – ibu yang ada 
di wilayah Kecamatan Soreang juga mempunyai wadah untuk 
berapresiasi dan berkreasi melalui organisasi PKK yang ada di 
kecamatan dan kelurahan. Untuk menunjang kegiatan dan 
administrasi PKK, maka Pemerintah Daerah memberikan 
anggaran untuk peningkatan kualitas dari PKK yang ada di 
kecamatan dan kelurahan.  

3) Dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat 
Realisasi kegiatannya berupa pemberian biaya transport dan 
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Pakaian Kerja Lapangan kepada ketua RW, RT, Imam Mesjid dan 
Imam Kelurahan dengan rincian Ketua RW  51 orang, Ketua RT 
 148 orang, Imam Mesjid 39 orang dan Imam Kelurahan 7 orang. 

 Kegitan ini dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan 
pemerintah dalam hal ini pemerintah Kecamatan dan kelurahan 
dalam mensosilisasikan rencana dan program pembangunan 
Pemerintah kepada masyarakat. Ketua RT dan RW disini 
mencatat dan mendata seluruh warga yang berada dalam 
wilayahnya masing -  masing sehingga tercipta data yang akurat 
dan falid di tingkat kecamatan dan kelurahan, para Ketua RT dan 
RW mengkoordinir seluruh masukan dan keinginan masyarakat 
di wilayahnya yang kemudian menjadi bahan dan tolak ukur pada 
Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat Kelurahan. Selain 
itu Imam mesjid dan imam Kelurahan juga mempunyai peranan 
dalam memimpin dan menyelenggarakan Segala aktifitas 
kegamaan di wilayahnya masing-masing. 

4) Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan Mengintesifkan Penagihan 
PBB khususnya dalam lingkup Kecamatan Soreang. 

5) Dalam Kegiatan Fasilitasi musrenbang kecamatan realisasinya 
berupa pemberian baiya operasional kepada Tim/Panitia 
Musrenbang dalam menyelenggarakan Musrenbang tingkat 
kecamatan dan menghimpun masukan masyarakat melalui 
musrenbang tingkat Kelurahan untuk di akomodir pada rencana 
pembangunan pemerintah daerah. Melalui musrenbang tingkat 
kecamatan dan kelurahan di peroleh suatu dokuman 
perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat.  

 Dalam Kegiatan Perekapan Hasil Musrenbang Kelurahan 
realisasinya berupa pemberian baiya operasional kepada Tim 
Delegasi dan fasilitator Kelurahan dalam rangka melaksanakan 
perekapan Hasil Musrenbang tingkat Kelurahan yang telah 
terhimpun dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan 
yang kemudian dibahas kembali pada musrebang tingkat 
kecamatan soreang dan musrenbang tingkat Kota Pareapare agar 
dapat terakomodir pada rencana pembangunan pemerintah 
daerah. Melalui Perekapan Hasil musrenbang tingkat kelurahan 
di peroleh suatu dokuman perencanaan pembangunan daerah 
berbasis masyarakat. 
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c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada tidak luput dari 
berbagai permasalahan. Beberapa orang aparat baik di 
kecamatan maupun kelurahan masih mempunyai SDM yang 
rendah, sehingga menghambat dalam kelancaran pemberian 
pelayanan kepada masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan berlarut- 
larut, tentunya akan mengurangi citra kecamatan dan kelurahan 
sebagai ujung tombak dalam pemberian layanan kepada 
masyarakat dalam rangka menciptakan good governance dan 
clean government. 

 
2) Solusi 

Dari permasalahan yang ada diharapkan adanya perhatian lebih 
dari pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparat 
di Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini dapat dilakukan dalam 
bentuk pemberian pendidikan pelatihan (diklat) atau bimbingan 
teknis  (bimtek) kepada aparat yang dianggap memiliki SDM yang 
rendah. Bisa juga melalui pemberian kesempatan kepada aparat 
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk 
menciptakan aparat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan 
yang tinggi. Hal ini akan sangat menunjang dalam menciptakan 
exelent service (pelayanan prima) kepada masyarakat. 

 
 KECAMATAN BACUKIKI 

a. Program dan Kegiatan 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi 

anggaran Rp.518.114.400,- dengan realisasi anggaran                     
Rp. 508.233.082,- atau 98,09% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan: 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
e) Penyediaan jasa administrasi dan keuangan 
f) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
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g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 
kantor 

h) Penyediaan peralatan an perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan baaan dan perundang-undangan 
j) Penyediaan bahan logistik kantor 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 
alokasi anggaran Rp.352.580.000,- dengan realisasi anggaran             
Rp. 350.188.125,- atau 99,32% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan: 
a) Pengadaan peralatan gedung kantor 
b) Pemelihaaraan rutin/berkala gedung kantor 
c) Pemelihraan rutin/ berkala mobil jabatan 
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
e) Pemeliharaan rutin.berkala mebeleur 
f) Pengadaan sarana internet kelurahan 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggararan Rp. 7.990.000,- atau 
79,90%  yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Formal. 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp. 16.650.000,- atau 95,14% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

5) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 
Rp.245.440.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 245.215.600,- 
atau 99,91% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengeduan 

masyarakat 
b) Pembinaan IMTAQ melalui MTQ  Organisasi kemasyarakatan 
c) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat tingkat RW/RT 
d) Intensifikasi penagihan PBB 
e) Fasilitasi Musrembang Kecamatan 
f) Pembentukan Tim Kajian Masyarakat Kelurahan 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
1) Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, 

realisasinya berupa pembayaran honorarium kepada Tripika dan 
Babinsa/ Babinkamtibmas yang ada di Kecamatan Bacukiki dan 
berkaitan langsung dengan penerimaan pengaduan masyarakat 
dan tindaklanjutnya seperti Tripika sebanyak 2 orang Babinsa 
dan Babinkamtibmas 8 orang. Dengan adanya kerjasama dengan 
Tripika dan Babinsa/Babinkamtibmas, maka masalah yang terjadi 
di masyarakat dapat diatasi dengan baik, tidak memerlukan 
waktu yang lama dalam penyelesaiannya. 

2) Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat tingkat RT / RW 
 Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat 

secara langsung maka dibantu oleh Ketua RT/RW dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitupun program-
program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat 
disosialisasikan oleh ketua RT/RW, realisasi dari kegiatan 
tersebut berupa pembayaran transportasi kepada Ketua RW / RT
  sebanyak 91 orang dan Imam Masjid/Kelurahan  sebanyak 23 
orang. 

3) Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan, realisasi dari 
kegiatan ini adalah opersional PKK yang ada di kecamatan dan 
kelurahan sebanyak 5 unit. Selain itu ibi-ibu yang ada di 
Kecamatan Bacukiki juga mempunyai wadah untuk berapresiasi 
dan berkreasi melalui organisasi PKK yang ada di kecamatan dan 
kelurahan. Untuk menunjang kegiatan dan administrasi PKK, 
maka Pemerintah Daerah memberikan anggaran untuk 
peningkatan kualitas dari PKK yang ada di kecamatan dan 
kelurahan. 

4) Intensifikasi Penagihan PBB, melalui kegiatan ini maka di bentuk 
5 tim intensifikasi penagihan PBB ( 1 tim kecamatan dan 4  tim 
kelurahan) tim kecamatan merupakan koordinator penagihan 
PBB dari kelurahan.  

5) Fasilitas Musrembang Kecamatan, realisasi kegiatan ini adalah 
pembentukan 1 tim  panitia pelaksana kegiatan Musrenbang 
Kecamatan. Musyawarah perencanaan pembangunan 
kecamatan yang merupakan tindak lanjut dari musrembang yang 
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telah dilaksanakan di tiap kelurahan. Usulan – usulan program 
dari masyarakat  yang disampaikan melalui musrenbang , 
mendapatkan pengawalan/pendampingan dari Tim yang telah 
dibentuk mulai dari perencanaan sampai pada realisasi dari 
program tersebut. 

6) Pembentukan Tim Kajian Masyarakat Kelurahan, karena 
pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan maka dibentuk 1 tim Kajian Masyarakat di setiap 
kelurahan untuk memberikan data tentang semua aktifitas 
masyarakat ada di wilayahnya. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Belum adanya jaringan telepon di kantor Kecamatan Bacukiki 

sejak resmi dipindahi dari kantor lama Jalan Beringin ke jalan 
Jend. M. Yusuf Kota Parepare pada tanggal 7 Pebruari 2010. 

b) Akses jalan keluar Kantor Kecamatan Bacukiki sudah 
mengalami kerusakan yang cukup parah, akses jalan keluar 
tersebut hanya berupa pengerasan batu-batuan/ lapen sudah 
terbongkar kembali sehingga dapat membahayakan 
pengendara/pejalan kaki . 

c) Tempat parkir yang ada di kantor Kecamatan Bacukiki 
dianggap belum refresentatif karena tidak mempunyai atap 
pelindung. 

d) Perlunya pemasangan instalasi jaringan listrik yang baru pada 
2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Galung Maloang dan  
Kelurahan Wattang Bacukiki, selama ini kantor Kel. Galung 
Maloang mengambil aliran listirk dari rumah penduduk 
terdekat. 

e) Penyelesaian pembangunan kantor kelurahan Lemoe dan 
kantor Wattang Bacukiki berupa finishing lantai dan plafon 
sangat dibutuhkan demi kelancaran dan kenyamanan kerja. 

 
2) Solusi  

a) Pemasangan Instalasi Jaringan telepon Kantor  
b) Pembangunan jalan kantorKecamatan Bacukiki yang dari 

lapen ke aspal atau beton 
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c) Pembangunan Kanopi / pemasangan rangka besi atap 
pelindung area parkir kantor Kecamatan Bacukiki 

d) Realisasi penyambungan aliran listirk dari PLN ke Kantor 
kelurahan Galung Maloang, karena instalasi sudah ada namun 
aliran belum tersambung. Sedang untuk Kelurahan Watang 
Bacukiki diharapkan ada pemasangan jaringan listrik baru. 

e) Penyelesaian pembangunan gedung kantor Kelurahan LemoE 
dan kantor Kelurahan Watang Bacukiki berupa finishing lantai 
dan plafon. 

 
 KECAMATAN BACUKIKI BARAT 

a. Program dan Kegiatan 
1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 
adalah sebesar Rp 586.379.800,- dengan realisasi anggaran             
Rp. 539.930.613.- atau 92,08 % dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional 
e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
g) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan  
k) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
l) Penyediaan Makanan dan Minuman 
m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 
adalah sebesar Rp 516.303.500,- dengan realisasi anggaran               
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Rp. 248.872.500.- atau 48,20 % dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Pembangunan Gedung Kantor  
b) Pengadaan peralatan gedung kantor 
c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan  
d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor 
e) Pemelihaaraan rutin/berkala mobil jabatan  
f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional  
g) Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair  

 
 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 46.000.000,- dengan realisasi anggaran                         
Rp. 3.650.000.- atau 7,93% dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja  Keuangan 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 17.500.000,- dengan realisasi anggaran                        
Rp. 15.550.000.- atau 88.86 % dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
5) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 443.938.200,- dengan realisasi anggaran Rp. 
404.563.200.- atau 91,13 % dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:   
a) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan 

Masyarakat 
b) Pembinaan Imtaq Dan Organisasi Kemasyarakatan 
c) Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat Rw/Rt 
d) Intensifikasi Penagihan PBB 
e) Fasilitasi Musrenbang Kecamatan 
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f) Biaya Oprasional Pegawai Sara 
g) Peningkatan Sarana dan Prasarana TKA/TPA 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 
a) Pembentukan Unit Khusus penanganan pengaduan masyarkat, 

realisasinya berupa pembayaran honorarium kepada tim yang 
berkaitan langsung dengan pengaduan masyarakat dan tindak 
lanjutnya yang berada di Kecamatan Bacukiki Barat seperti Tripika
  2 Orang dan Babinsa / Babinkantibmas 12 Orang. 
Dengan adanya Tim tersebut, masalah yang terjadi di Masyarakat 
dengan adanya aduan dari masyarakat ataupun hal-hal yang 
berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat 
dapat diatasi dengan baik, tanpa memerlukan waktu yang lama 
dalam menyelesaikan masalah tersebut disebabkan oleh 
banyaknya tugas aparat di Kecamatan dan kelurahan terkait 
dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. 

b) Pembinaan Imtaq 
Realisasi Kegiatannya berupa pembayaran honorarium kepada 
panitia pelaksana dan belanja transport dan dana pembinaan 
untuk peserta.   Kegiatan pembinaan IMTAQ melalui pelaksanaan 
Lomba MTQ yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini juga 
bermanfaat untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan 
kepada Tuhan yang Maha Esa, serta mencari bakat-bakat yang 
berprestasi. 

c) Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat Tingkat RW / RT 
Realisasi kegiatannya berupa pembayaran biaya transport kepada 
Ketua RW, Ketua RT, Imam Masjid / Imam Kelurahan dengan 
rincian sebagai berikut Ketua RW 32 Orang, Ketua RT 100Orang, 
Imam Masjid  32 Orang dan Imam Kelurahan 6 Orang. 
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan 
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Program-program 
pemerintah dapat disosialisasikan melalui Ketua RW/RT. Selain itu 
Imam Masjid dan Imam Kelurahan mempunyai peranan dalam 
memimpin dan menyelenggarakan Kegiatan Keagamaan di wilayah 
masing- masing. 
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d) Intensifikasi Penagihan PBB 
Realisasi kegiatan ini berupa pembayaran Honorarium kepada Tim 
Intensifikasi Penagihan PBB yang ada di Kecamatan dan Kelurahan. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan penagihan PBB 
kepada Masyarakat, karena pembayaran PBB yang tepat waktu 
dapat menunjang pembangunan yang maksimal.  

e) Fasilitasi Musrenbang Kecamatan  
Realisasinya berupa pembayaran honorarium kepada Tim/Panitia 
Musrenbang tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dimaksudkan agar 
usulan-usulan program dari masyarakat yang disampaikan melalui 
musrenbang mendapatkan pendampingan dari Tim 
Pramusrenbang dari perencanaan sampai pada realisasi program 
tersebut. 

f) Biaya Oprasional Pegawai Sara. Tidak terlaksana 
g) Peningkatan Sarana dan Prasarana TKA/TPA. Tidak terlaksanan 
 

c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada tidak luput dari 
berbagai permasalahan. Beberapa orang aparat baik di kecamatan 
maupun kelurahan masih mempunyai SDM yang rendah, sehingga 
menghambat dalam kelancaran pemberian pelayanan kepada 
masyarakat, perlunya penambahan sarana dan prasarana. Apabila 
hal ini dibiarkan berlarut–larut, tentunya akan mengurangi citra 
kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak dalam pemberian 
layanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan good 
governance dan clean government. 
 

2) Solusi 
Dari permasalahan yang ada diharapkan adanya perhatian dalam 
rangka peningkatan kualitas SDM aparat di Kecamatan dan 
Kelurahan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian 
pendidikan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bimtek) 
kepada aparat yang dianggap memiliki SDM yang rendah sehingga 
pengetahuan dan wawasan Aparat Pemerintah di Kecamatan dan 
di Kelurahan senantiasa dapat ditingkatkan (up-grade) secara 
berkesinambungan. Bisa juga melalui pemberian kesempatan 
kepada aparat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
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lebih tinggi, untuk menciptakan aparat yang berwawasan dan 
berilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini akan sangat menunjang 
dalam menciptakan exelent service (pelayanan prima) kepada 
masyarakat. 
 

 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program pelayanan administrasi perkantoran 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp. 318.217.800,- dengan Realisasi Anggaran sebesar                         
Rp. 217.173.567  (68,25%), dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
antara lain: 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
g) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-

undangan 
h) Penyediaan bahan logistik kantor 
i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp. 47.185.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar          
Rp. 47.115.550 (99,85%), dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan,antara lain : 
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / oprasional 
c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

 
3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar  Rp. 18.900.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar                      
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Rp. 13.350.000 (70,63%), dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Pendidikan dan pelatihan formal. 

 
4)  Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp. 15.500.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar                        
Rp. 15.483.300 (99,89%), dilaksanakan kegiatan: 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusunan anggaran SKPD 

 
5)  Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp. 61.550.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar           
Rp. 0,- (0,00%), dilaksanakan kegiatan: 
a) Penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik (ISO 

9001:2008) 
b) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik  

 
6)  Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Atap 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp. 97.940.400,- dengan Realisasi Anggaran sebesar          
Rp. 85.690.000 (87,49%), dilaksanakan kegiatan: 
a) Penyediaan jasa pelayanan pada bidang perizinan 
b) Penyediaan jasa pelayanan pada bidang non perizinan 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, yang 
dilaksanakan dengan dua kegiatan antara lain : 
a) Penyempurnaan sistem informasi terhadap layanan publik 

yang berstandar sistem manajemen mutu berstandar 
internasional ISO versi  9001:2008, anggaran keuangannya 
tidak terealisasi. 

b) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik tidak 
terlaksana baik fisik maupun keuangan. 
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2) Program peningkatan pelayanan perizinan satu atap. 
Dilaksanakan dalam bentuk penyediaan data dan informasi yang 
dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pelayanan publik di 
bidang perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja 
terselenggaranya pelayanan publik dibidang  perizinan dan non 
perizinan yang berkualitas prima dengan memenuhi klausul-
klausul dalam sistem manajemen mutu berstandar internasional 
ISO Versi 9001:2008, yang dibukukan ke dalam pedoman mutu 
dan prosedur mutu atau SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan 
SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagaimana yang telah 
diterapkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare 
setelah tanggal 28 Oktober 2004 untuk tercapainya kepuasan 
pelanggan atau masyarakat dan bidang usaha permohonan 
perzinan dan non perizinan tanpa ada pengaduan atau complain 
serta mencegah terjadinya human error dalam proses penerbitan 
perizinan. 
Selama Tahun 2012, kegiatan pembangunan terhadap Pelayanan 
Sistem Perizinan Satu Atap Kantor Pelayanan Perizinan Kota 
Parepare terus berupaya mendorong peningkatan kualitas 
Pelayanan Publik yang lebih baik pelayanan di  
bidang perizinan maupun non perizinan termasuk pelayanan 
dibidang penanaman modal. Kantor Pelayanan Perizinan 
berupaya menumbuhkan jiwa interprenhenshive yang 
profesional dibidang pelayanan publik yang partisipatif, 
akuntable dan transparan, sebagai wujud komitmen Kantor 
Pelayanan Perizinan Kota Parepare untuk senantiasa melakukan 
perubahan kearah yang lebih baik.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Pelaksanaan prorgam dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Kantor Pelayanan Perizinan tidak terlealisasi 100% anggaran 
baik rutin maupun kegiatan karena kurangnya ketersediaan 
dana pemerintah daerah sehingga beberapa belanja rutin dan 
belanja modal tidak dapat direalisasikan secara keseluruhan 
pada tanggal 31 Desember 2012.   

b) Penjadwalan kegiatan pelaksanaan anggaran kas belum sesuai 
berdasarkan skala prioritasnya. 
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c)  Jumlah pegawai belum memadai khususnya yang 
berkopetensi dalam bidang ketatausahaan dan keuangan. 

 
b) Solusi 

a) Agar kegiatan berjalan sesuai jadwal maka penjadwalan 
pelaksanaan program serta pembagian anggaran kas sesuai 
dengan prioritas perencanaan sehingga kegiatan dapat 
terealisasi sesuai jadwal. 

b) Menambah jumlah pegawai melalui perekrutan CPNSD 
sebagaimana mestinya, serta meningkatkan kopetensi PNSD 
yang telah ada.  

c) Perlu penambahan pegawai yang berstatus staf khusus di 
bidang ketatausahaan dan keuangan pada kantor pelayanan 
perizinan kota parepare untuk menjadi pelaksana tugas-tugas 
keuangan bagian tata usaha.  

 
 

 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 
a.  Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, untuk program ini 
dialokasikan anggaran sebesar Rp.144.220.000,- dengan realisasi 
anggaran sebesar Rp 134.174.850 atau 93,03% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
f) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 
g) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, untuk 

program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.33.500.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.430.000 atau 96,81% 
yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pengadaan peralatan gedung kantor 
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b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
e) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, untuk 

program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 56.150.000 atau 93,58% 
yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pendidikan dan pelatihan formal  
b) Porseni KORPRI 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan, untuk program ini dialokasikan anggaran 
sebesar Rp.85.980.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 
30.761.100 atau 35,78% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD  
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran  
c) Penyusunan Anggaran SKPD 
d) Penyusunan laporan Akhir Tahun 
e) Pemberian Bantuan Hukum 

 
5) Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS, untuk program ini 

dialokasikan angaran sebesar Rp.75.025.000,- dengan realisasi 
anggaran sebesar Rp 32.250.000 atau 42,99% yang 
dilakasanakan dalam kegiatan prosesi pemakaman jenazah 
anggota KORPRI (PNS lingkup Pemerintah kota) 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Parepare, terdapat 3 
(tiga) program nilai prioritas untuk dilaksanakan karena sangat terkait 
dengan maksud dan tujuan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengurus 
KORPRI sebagai lembaga yang dibentuk untuk mendukung 
terlaksananya program Dewan Pengurus KORPRI Kota Parepare 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memberikan 
perlindungan hukum kepada anggota KORPRI Kota Parepare dan 
keluarganya, yakni : 
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1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 
kegiatan yaitu : 
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal 
 Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dengan total 

anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 
1.150.000,- pada pelaksanaan Workshop Analisis Jabatan dan 
Analisis Beban Kerja di Parepare yang diikuti oleh 1 (satu) 
orang sebagai biaya kontribusi. 

 
b) Porseni KORPRI 
 Untuk kegiatan Porseni KORPRI Kota Parepare pada tahun 

2012 dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, yaitu Pekan 
Olahraga Propinsi (PORPROV) Tingkat Propinsi Sulawesi 
Selatan di Makassar dan Porseni Tingkat Kota Parepare di 
Parepare. 

 Pelaksanaan Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) di Makassar  
yaitu keikutsertaan kontingen Anggota KORPRI Kota Parepare 
pada Pekan Olahraga PORPROV Sulawesi Selatan yang 
dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga (BAPOR) Propinsi 
Sulawesi Selatan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi 
Sulawesi Selatan ke-335. Pada PORPROV ini kontingen Kota 
Parepare mengikuti beberapa cabang olahraga yaitu : 
1) Cabang olahraga prestasi yakni : 

(a) Bola Volly 
(b) Bulu Tangkis 
(c) Tennis Meja 
(d) Tennis Lapangan 
(e) Futsal 
(f) Catur 

2) Cabang olahraga rekreasi yakni  
(a) Gerak Jalan Ketepatan 
(b) Senam Ayo Bergerak Indonesia  
(c) Terompah 
(d) Enggerang 
(e) Hadang 
(f) Tarik Tambang 
(g) Lari Balok 
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Sedang Porseni KORPRI  Tingkat Kota Parepare dilaksanakan 
dalam rangka HUT ke-41 KORPRI Tahun 2012 dengan 
memperlombakan cabang olahraga dan seni yaitu Lomba lari 
sarung, tarik tambang, azan, vokal group, pengucapan panca  
prasetya KORPRI dan pengucapan pembukaan UUD 1945. 

 
Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Porseni 
KORPRI sebesar Rp 55.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 
55.000.000,-. Pada kegiatan porseni tahun ini diikuti oleh 
seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Parepare dan dari 
Instansi Vertikal seperti Kantor Pengadilan Agama, Pengadilan 
Negeri, Kantor BPS Kota Parepare dan Korem 142 Tatag serta 
Kantor Kementerian Agama Kota Parepare.  
Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) KORPRI Kota Parepare 
dilaksanakan setiap tahun dengan maksud dan tujuan untuk 
membina kebersamaan dan menjalin silaturahim antara 
sesama anggota KORPRI dalam wilayah Kota Parepare baik 
instansi vertikal maupun anggota KORPRI lingkup Pemerintah 
Kota Parepare.  

 
2.   Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Pemberian Bantuan 
Hukum. 
Pemberian bantuan hukum pada prinsipnya adalah kegiatan 
yang diadakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan 
hukum kepada setiap anggota KORPRI lingkup Pemerintah Kota 
Parepare sehingga didalam melaksanakan tugas sebagai abdi 
Negara dan abdi Masyarakat akan senantiasa merasa nyaman, 
aman dan terayomi dan tentunya akan berdampak pada 
peningkatan motivasi kerja.  
Selama tahun anggaran 2012 pelaporan pemasalahan hukum 
hanya 2 (dua) kasus, yaitu permohonan konsultasi terkait 
perceraian anggota KORPRI dan adanya laporan terkait kasus 
pemasangan jebakan yang mengaki-batkan matinya hewan 
ternak masyarakat. 
Pemberian Bantuan Hukum, dilaksanakan baik dalam bentuk 
konsultasi dibidang hukum maupun dalam bentuk menjalankan 
kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan 
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tindakan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk 
kepentingan anggota di kepolisian dan Kejaksaan.  

 
3.   Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS dengan kegiatan 

Prosesi pemakaman jenazah anggota KORPRI/PNS lingkup 
Pemerintah Kota Parepare.  
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS merupakan program 
dengan melaksanakan kegiatan prosesi pemakaman jenazah 
terhadap anggota KORPRI lingkup pemerintah Kota Parepare. 
Prosesi pemakaman jenazah adalah salah satu bentuk pemberian 
penghormatan terakhir kepada anggota KORPRI yang meninggal 
dunia atas pengabdiannya selama melaksanakan tugas sebagai 
abdi negara dan abdi masyarakat. Dan selama Tahun Anggaran 
2012 telah dilakukan prosesi pemakaman jenazah 15 (lima belas) 
kali terhadap anggota KORPRI yang meninggal dunia. 

c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

a) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan masih sangat terbatas  

b) Masih terbatasnya Pegawai di Sekretariat Dewan Pengurus 
KORPRI Kota Parepare sehingga pelaksanaan kegiatan belum 
optimal. 

 
2) Solusi 

a) Diperlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan agar dapat meningkatkan 
kesejahteraan bagi anggota KORPRI dan keluarganya 

b) Perlunya penambahan 5 (lima) Pegawai yang berstatus staf di 
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Parepare untuk 
menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat Dewan 
Pengurus KORPRI Kota Parepare. 
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21) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KELURAHAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan anggaran 
sebesar Rp. 312.500.000  dengan realisasianggaran sebesar             
Rp 288.678.845 atau 92,38% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
h) Penyediaan bahan logistik kantor 
i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah    

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dialokasikan 

anggaran sebesar Rp. 121.500.000  dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp 80.496.500 atau 66,25% yang dilaksanakan dalam 
kegiatan : 
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
e) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dialokasikan 

anggaran sebesar Rp.10.000.000- dengan realisasi anggaran sebesar 
Rp 7.650.000,- atau 76,50 % yang dilaksanakan dalam kegiatan 
Pendidikan dan Pelatihan Formal 

 
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan dialokasikan anggaran sebesar 
Rp.17.500.000- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.799.000,- 
atau 38,85 % yang dilaksanakan dalam kegiatan;  
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a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun 
d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 
5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.064.940.250,- dengan realisasi 
anggaran sebesar Rp 1.377.484.750,- atau 66,71% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan ; 
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 
b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan 

Masyarakat 
c) Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). 
d) Perbaikan Rumah Keluarga Miskin  
e) Pemberian Seragam Sekolah dan Perlengkapannya bagi  Warga 

Miskin 
f) Penyediaan Jamban Keluarga Miskin 
g) Fasillitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 

 
6) Program Peningkatan Paritisipasi Masyarakat dalam Membangun 

Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp.261.534.000,- dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp 154.940.000,- atau 59,24% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan ; 
a) pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan 
b) pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 
c) pemberian dana operasional LPMK dan Faskel (Kecamatan 

Ujung) 
d) Peningkatan Kapasitas Stakeholder Kelurahan 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan  

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 
Pedesaan adalah Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan 
merupakan program Nasional yang dilakukan secara berjenjang 
dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Nasional. Tujuannya adalah 
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untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan 
selama dua tahun terakhir dengan mengukur kinerja beberapa 
lembaga seperti lembaga ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial 
budaya, agama, keamanan dan ketertiban serta mengukur 
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun 
realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 100 %. Hasil atau 
output dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah meningkatnya 
pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya motivasi 
lembaga-lembaga di kelurahan untuk lebih berpartisipasi secara 
aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. 

b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan 
Masyarakat. 
 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 
Teknis dan Masyarakat adalah pelatihan Perencanaan 
Pembangunan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).  
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya 
manusia KPM. Mereka nantinya akan me mfasilitasi proses 
pelaksanaan pembangunan di Kelurahan. Pada setiap kelurahan 
terdapat 10 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan 
jumlah keseluruhan adalah 220 orang se Kota Parepare. Pada 
Tahun Anggaran 2012 direncanakan dilakukan pelatihan 
terhadap 22 orang KPM.  Hasil atau output yang diharapkan dari 
pelaksanaan kegiatan tersebut adalah meningkatnya 
pengetahuan dan keterampilan para Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) dalam memfasilitasi pelaksanaan 
pembangunan yang partisipatif di Kelurahan. Namun Realisasi 
pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan berhubung 
karena Surat Persediaan Dana (SPD) tidak terbit.   

c) Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)  
Kegiatan Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah 
kegiatan pemberian insentif kepada Kader Pemberdayaan 
Masyarakat (KPM) sebanyak 220 orang yang tersebar di 22 
kelurahan se Kota Parepare. Masing-masing kelurahan berjumlah 
10 orang KPM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
motivasi kerja kepada para KPM. Adapun realisasi pelaksanaan 
kegiatan tersebut adalah sebesar 100%. Output yang diharapkan 
adalah meningkatnya kinerja KPM. 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  253 
 



d) Perbaikan Rumah Keluarga Miskin  
Kegiatan Perbaikan Rumah Keluarga Miskin adalah kegiatan 
berupa perbaikan rumah meliputi; atap, lantai dan dinding 
kepada 130 keluarga miskin. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan 
memberikan bantuan pemenuhan hak dasar mereka dalam hal 
pemenuhan kebutuhan papan. Adapun realisasi pelaksanaan 
kegiatan tersebut adalah sebesar 100%. Output yang diharapkan 
adalah terciptanya kondisi rumah keluarga miskin yang layak 
huni. 

e) Pemberian Seragam Sekolah dan Perlengkapannya bagi  Warga 
Miskin  
Kegiatan Pemberian Seragam Sekolah dan Perlengkapannya bagi  
Warga Miskin adalah kegiatan berupa pemberian bantuan 
pakaian seragam sekolah lengkap, buku tulis dan tas kepada 410 
murid SD keluarga miskin. Kegiatan ini bertujuan untuk 
menunjang pemenuhan hak dasar mereka dalam bidang 
pendidikan. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut 
adalah sebesar 100%. Output yang diharapkan adalah 
terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam sekolah SD warga 
miskin. 

f) Penyediaan Jamban Keluarga Miskin . 
Kegiatan Penyediaan Jamban Keluarga Miskin adalah kegiatan 
berupa pemberian bantuan pembangunan jamban kepada 74 
keluarga miskin. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang 
pemenuhan hak dasar mereka dalam bidang kesehatan. Adapun 
realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar 100%. 
Output yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar 
jamban bagi warga miskin. 

g) Fasillitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat  
Kegiatan Fasillitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 
adalah kegiatan pemberian biaya operasional Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se Kota Parepare. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran 
pelaksanaan program kerja 22 LPMK. Adapun realisasi 
pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar 100%. Output 
yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja LPMK. 
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2) Program Peningkatan Paritisipasi Masyarakat dalam Membangun 
Desa dilaksanakan dalam kegiatan :  
a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan. 

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan 
adalah kegiatan pra musyawarah perencanaan pembangunan 
(pra musrenbang). Kegiatan pra musrenbang dilaksanakan 
dengan maksud agar terjadi penggalian kebutuhan masyarakat 
secara mendalam. Hasil usulan masyarakat betul-betul 
merupakan kebutuhan yang dirasakan secara bersama-sama dan 
mendesak. Pelaksanaan pra musrenbang dilaksanakan pada 
tingkat RT dan RW dimana pesertanya adalah para pengurus 
RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, 
kelompok perempuan serta kelompok masyarakat lainnya. Hasil 
atau output dari pelaksanaan pra musrenbang adalah 
teridentifikasinya permasalahan yang real dan benar-benar 
mendesak dirasakan oleh masyarakat. Namun Realisasi 
pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan berhubung 
karena Surat Persediaan Dana (SPD) tidak terbit. 

b) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. 
Kegiatan  Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 
adalah sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan Bulan Bakti Gorong 
Royong Masyarakat dilakukan secara berjenjang dari Tngkat 
Nasional, Provinsi sampai pada Tingkat Kabupaten/Kota. 
Kegiatan Bulan Bakti Gorong Royong Masyarakat dilaksanakan 
selama sebulan penuh yang didahului dengan pencanangan pada 
Tingkat Nasional oleh Bapak Presiden RI, pada Tingkat Provinsi 
oleh Gubernur dan Pada Tingkat Kabupaten/Kota oleh 
Bupati/Walikota. Kagiatan yang dilaksanakan selama sebulan 
tersebut meliputi kegiatan pembangunan yang dapat 
dilaksanakan secara gotong royong seperti penyuluhan hukum, 
perkoperasian, kebersihan, penyuluhan pajak, keagamaan, 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil atau output yang 
diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah 
meningkatnya jiwa dan semangat gotong royong masyarakat 
dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun realisasi pelaksanaan 
kegiatan adalah sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena Surat 
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Persediaan Dana(SPD) terlambat terbit sehingga waktu 
pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi. 

c) Pemberian Dana Operasional LPMK dan Faskel (Kecamatan 
Ujung). 
Kegiatan Pemberian Dana Operasional LPMK dan Faskel 
(Kecamatan Ujung) adalah kegiatan pemberian biaya operasional 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK dan 
faskel) Kecamatan Ujung. Kegiatan ini merupakan usulan Pagu 
Wilayah Kecamatan Ujung. Kegiatan ini bertujuan untuk 
memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program kerja LPMK dan 
Faskel Kecamatan Ujung. Output yang diharapkan adalah 
meningkatnya kinerja LPMK dan Faskel. Adapun realisasi 
pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar 0%. Kegiatan ini 
tidak terealisasi karena dalam Anggaran Perubahan ditempuh 
kebijakan untuk memberikan biaya operasional kepada seluruh 
LPMK se Kota Parepare sehingga Pemberian Dana Operasional 
LPMK dan Faskel Kecamatan Ujung diakomodir dalam kegiatan 
Fasillitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat. 

d) Peningkatan Kapasitas Stakeholder Kelurahan. 
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Kelurahan adalah 
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perencanaan 
Strategi Kelurahan (Renstra) bagi Stakeholder kelurahan. 
Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan 
keterampilan kepada stakeholder kelurahan dalam menyusun 
Renstra Kelurahan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 5 angkatan 
dan diikuti oleh 160 peserta. Output yang diharapkan dari 
pelaksanaan kegiatan ini adalah para peserta dapat menyusun 
Renstra Kelurahan. Realisasi kegiatan adalah 100%. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan karena 
Surat Persediaan Dana (SPD) tidak terbit sehingga pencapaian 
target kinerja tidak optimal. 

 
2) Solusi 

Meskipun dana kegiatan tidak terbit namun upaya-upaya yang terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dilakukan dengan jalan 
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melakukan koordinasi, melakukan komunikasi non formal dengan 
stakeholder kegiatan.  

 
22) URUSAN SOSIAL 

DINAS SOSIAL 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.391.437.400,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 346.438.218 atau 88,50% 
yang dilaksanakan dalam bentuk : 
a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 
b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan 

listrik. 
c) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 
d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional. 
e) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 
f) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 
g) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor. 
h) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 
i) Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan. 
j) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 

 
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Rp.184.758.500,- dengan realisasi anggaran sebesar                         
Rp. 152.361.898,- atau 82,47% yang dilaksanakan dalam bentuk : 
a) Kegiatan Pengadaan Meubeler. 
b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor. 
c) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional. 
d) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeler. 
e) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan. 

 
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Rp.9.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.150.000,- 
atau 43,68% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan 
dan pelatihan normal. 
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4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 17.499.700,- atau 100% yang dilaksanakan dalam 
bentuk: 
a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD. 
b) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 
c) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun. 
d) Kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD. 

 
5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT), dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya 
Rp.594.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar                             
Rp. 233.160.750,- atau 39,21% yang dilaksanakan dalam bentuk : 
a) Kegiataan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas 

dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin. 
b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha 

bagi Keluarga miskin. 
c) Kegiatan Stimulans Pemberdayaan bagi lanjut usia dan 

Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 
d) Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial 

Ekonomi. 
 

6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
Rp.379.802.000,- dengan realisasi anggaran sebesar                              
Rp. 278.549.000,- atau 73,34% yang dilaksanakan dalam bentuk : 
a) Kegiatan Pelayanan dan perlindungan social hokum bagi korban 

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak. 
b) Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang 

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. 
c) Kegiatan Pelayanan orang terlantar. 
d) Kegiatan stimulans UEP bagi penyandang cacat (PACA). 
e) Pembinaan TAGANA. 
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7) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Rp.28.200.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.380.000,- atau 72,27% 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Peningkatan SDM dan 
Pembinaan Pengurus Panti. 
 

8) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
Rp.398.347.600,- dengan realisasi anggaran sebesar                                  
Rp. 327.947.600,- atau 82,33% yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif karang Taruna. 
b) Pelatihan Kepemimpinan Karang Taruna. 
c) Bimbingan Sosial bagi pekerja Sosial Masyarakat. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil 
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya.  
a) Kegiatan Peningkatan kemampuan (capacity Building) petugas 

dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan 
PMKS Lainnya. Berupa peningkatan kemampuan kepada petugas 
dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin. 

b) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana pendukung usaha bagi 
keluarga miskin berupa pemberian stimulans pendukung usaha 
kepada fakir miskin sebanyak 120 orang Usaha Ekonomi 
Produktif (UEP) dan 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan 
bentuk pemberian stimulans berupa usaha barang campuran, 
usaha pembuatan kue, usaha menjahit, usaha pertukangan kayu, 
usaha sewa kursi, usaha konveksi dan usaha perbengkelan dan 
fres ban.  

c) Kegiatan Stimulans Pemberdayaan bagi lanjut usia dan 
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya tidak 
terealisasi. 

d) Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi wanita rawan sosial  
ekonomi berupa stimulans usaha penjahit kepada satu kelompok 
usaha bersama.  
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2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.  
a) Melalui kegiataan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum 

bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 
melalui Pelatihan dan bimbingan sebanyak 25 orang berupa 
usaha barang campuran.  

b) Kegiatan penanganan  masalah-masalah strategis yang 
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 
berupa pemberian bantuan dan pertolongan kepada korban 
bencana alam dan korban kebakaran.  

c) Kegiatan pelayanan orang terlantar berupa pemulangan kepada 
orang yang terlantar di Kota Parepare ke daerah asal baik melalui 
darat maupun laut. 

d) Kegiatan stimulus UEP bagi penyandan cacat(Paca) tidak 
terealisasi.  

e) Kegiatan Pembinaan Tagana dengan mengadakan pelatihan 
pembinaan kepada anggota Tagana sebanyak 65 orang.  
 

3) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo melalui kegiatan 
peningkatan SDM dan pembinaan pengurus panti melalui  kegiatan 
pelatihan sebanyak 30 orang  guna meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan tentang sistem pengelolaan panti. 
 

4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
a) Kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna  

sebanyak 13 Karang Taruna berupa pemberian stimulus usaha 
perbengkelan dan pres ban, usaha peternakan sapi, usaha 
pencuci motor, usaha percetakan dan reklame advertising, usaha 
sablon, usaha salon, usaha sewa kursi dan pertukangan.  

b) Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Karang Taruna tidak teralisasi 
c) Kegiatan Bimbingan Sosial bagi pekerja Sosial Masyarakat tidak 

terealisasi. 
 

c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

Kurangnya tenaga staf  dalam melaksanakan kegiatan 
rutin/administrasi. 
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2) Solusi 
Mengusulkan penambahan tenaga staf dan pengisian jabatan 
Struktural yang lowong melalui Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah (BKDD) dan diupayakan yang sesuai dengan disiplin ilmunya. 
 

23) URUSAN KEBUDAYAAN 
DINAS OLAHRAGA, PEMUDA & PARIWISATA 
a. Program dan Kegiatan 

Untuk pelaksanaan urusan wajib kebudayaan pada Tahun 2012 tidak 
dianggarkan, sehingga program dan kegiatan pendukung tidak ada yang 
terlaksana pada tahun tersebut.  

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realiasi pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kebudayaan 
tidak ada, oleh karena tidak dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas 
Olahraga, Pemuda dan Pariwisata 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Untuk urusan wajib Kebudayaan pada tahun 2012 masih berada 
pada Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare dengan 
berada pada tanggungjawab pada pejabat setingkat eselon IV, 
mengingat kompleksitas masalah dalam urusan kebudayaan maka 
perlu solusi komprehensif sebagai penyelesaian. 
 

2) Solusi 
Perlu dipertimbangkan untuk melakukan kajian kelembagaan pada 
unit kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata khususnya pada 
wewenang penanggungjawab masalah kebudayaan agar 
pengembangan kebudayaan dapat lebih optimal.    
 

24) URUSAN STATISTIK 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
a. Program dan Kegiatan 

Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah dengan alokasi 
anggaran sebesar Rp 105.000.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar 
Rp. 99.599.650,- atau 94,86%. Pada urusan statistik terdapat 1 program 
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dan 2 kegiatan yaitu program pengembangan data/informasi/satistik 
daerah dengan jenis kegiatan : 
a) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 
b) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah pada program 
ini terdapat 2 item kegiatan yakni penyusunan dan pengumpulan data 
dan statistik daerah, dan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data 
PDRB, Kedua item kegiatan pada program ini terealisasi 100%. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan 
dalam proses perencanaan yang bisa diaplikasikan pada masyarakat 
Kota Parepare, dalam bentuk standar perencanaan dan indikator dalam 
perencanaan serta penganggaran pembangunan di Kota Parepare. 
Parepare Dalam Angka dan PDRB adalah merupakan data dan informasi 
yang sangat dibutuhkan dan menjadi kegiatan rutin setiap tahun 
anggaran berjalan. Data dan statistik daerah kemudian dituangkan 
dalam dokumen Parepare Dalam Angka sebanyak 100 Buku dan 
dokumen Produk Domestik Regional Bruto sebanyak 60 Buku yang 
disusun oleh tim penyusun yang beranggotakan dari Badan Pusat 
Statistik Kota Parepare dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sesuai Surat keputusan Walikota Parepare Nomor : 208 Tahun 2012 
tentang tim  penyusunan dan  pengumpulan data dan statistik daerah 
dengan jumlah anggota Tim sebanyak 23 Orang serta Keputusan 
Walikota Parepare Nomor : 207 Tahun 2012 tentang Tim penyusun dan 
pengumpul data Produk Domestik regional Broto (PDRB) Kota Parepare 
dengan jumlah anggota tim sebanyak 22 Orang, Data yang ditampilkan 
adalah data resmi. 
 

c. Permasalahan dan Solusi 
1) Permasalahan 

Data yang tertuang pada Parepare dalam angka dan PDRB yang 
disusun oleh tim penyusun dan pengumpul data, tim menyadari 
bahwa masih perlu penambahan-penambahan data yang dianggap 
sebagai kebutuhan pengguna data dari kalangan pemerintah 
maupun dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  262 
 



2) Solusi 
Tim Penyusun dan pengumpul data dalam hal ini Bappeda dan BPS 
Kota Parepare mengharapkan kepada Instansi Pemerintah dan 
lembaga swasta dapat memberi dukungan dengan menyampaikan 
jenis-jenis data yang dikelola pada instansi/lembaga masing-masing 
agar data yang ada dapat dipublikasikan melalui buku Parepare 
dalam angka. 

 
25) URUSAN KEARSIPAN 

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dialokasi Rp 
12.962.500,- dengan realisasi  anggaran Rp 12.546.500,- atau  
96,79%, dilaksanakan dalam  kegiatan : 
(a) Pengumpulan data 
(b) Pengklasifikasian data 
(c) Penyusunan sistem catalog data 

2) Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana dan 
Penyimpanan Kearsipan dialokasikan Rp. 9.000.000,- dengan 
realisasi anggaran Rp. 8.900.000,- atau 98,89% dilaksanakan dalam 
kegiatan  
(a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan 

kearsipan 
(b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data  

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan dilaksanakan 
dalam kegiatan ;  
a) Pengumpulan data  

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan  melalui 
kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan  seksi kearsipan 
dengan mengumpulkan arsip yang sifatnya in aktif dari 3(tiga) 
SKPD. 

b) Pengklasifikasian data 
kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengklasifikasian data 
yang mana data yang telah terkumpul dari SKPD di 
kelompokkan berdasarkan kelas  dan penggolongannya. 

c) Penyusunan sistem katalog data. 
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Penyusunan sistem katalog data yaitu arsip disusun 
berdasarkan sistem katalog data.  
 

2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana dan 
penyimpanan kearsipan dilasanakan dalam kegiatan ; 
(a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan 

kearsipan 
(b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana dan 
penyimpanan kearsipan dilaksanakan  perawatan rutin  
terhadap arsip-arsip umum termasuk juga perawatan arsip-
arsip dalam kategori klasifikasi  penanganan khusus  dan 
melakukan perhatian lebih sehingga ketahanan arsip-arsip  
khusus tersebut dapat lebih terjamin dan menjadi bahan 
pembelajaran bagi arsiparis lainnya untuk membuat klasifikasi 
yang lebih cermat dan menjadi kelebihan tersendiri bagi 
komunitas arsiparis apabila mampu melakukan suatu 
pemeliharaan dan perawatan khusus terhadap arsip tertentu. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a)   Penjadwalan kegiatan belum sesuai berdasarkan skala prioritas 
b) Ruang untuk menyimpan arsip tidak memadai 
c) Jumlah pegawai khusus untuk yang berkompetensi kearsipan 

dan mengolahan data masih kurang. 
 

2) Solusi 
a) Membuat jadwal pelkasanaan program, serta pembaginya sesuai 

dengan prioritas perencanaan yang ketat, sehingga seluruh 
kegiatan dapat terealisasi sesuai jadwal. 

b) Menyiapkan gedung (ruangan) khusus menyimpan arsip 
c) Menambah jumlah pegawai melalui perekrutan CPNSD 

sebagaimana mestinya, serta meningkatkan kompetensi PNSD 
yang telah ada. 
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26) URUSAN PERPUSTAKAAN 
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP & DOKUMENTASI 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan              
Rp. 406.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 342.397.571,- atau 
84,25%, dilaksanakan dalam kegiatan :  
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
j) Penyediaan logistik kantor 
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur dialokasikan  
Rp. 84.000.000,-- dengan realisasi anggaran Rp. 68.876.650,- atau 
82,00%, dilaksanakan dalam kegiatan :  
a) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas operasional 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dialokasikan 
Rp. 12.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 11.850.000,- atau 
98,75%, dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Formal. 

4) Program Peningkatan  Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan dialokasikan Rp. 17.500.000, dengan realisasi 
anggaran Rp. 16.408.000- atau 93,79%, dilaksanakan dalam 
kegiatan :  
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisiar  realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusnan anggaran SKPD 

5) Program Peningkatan  Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan dialokasikan Rp. 256.050.000,- dengan realisasi  
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anggaran Rp. 168.493.000,- atau 65,80% dilaksanakan dalam 
kegiatan : 
a) Pengadaan buku perpustakaan 
b) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan 
masyarakat. 

c) Operasional mobil perpustakaan keliling 
d) Pengolahan bahan pustaka 
e) Publikasi  dan sosialisasi minat baca melalui media cetak, media 

elektronik (profil perpustakaan) 
f) Pengadaan meubiler dan buku bacaan perpustakaan 
g) Bimbingan teknis perpustakaan sekolah 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan  Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan  dialokasikan Rp. 256.050.000,- dengan realisasi  
anggaran Rp. 168.493.000,- atau 65 % dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Pengadaan buku perpustakaan 

Khusus Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan, bertujuan untuk memasyarakatkan budaya baca 
dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, 
termasuk menyediakan bahan bacaan dengan Kegiatan 
Pengadaan Buku Perpustakaan yang jumlahnya  sebanyak 324 
judul /1.158 eksemplar sehingga bahan bacaan menjadi 7.789 
judul/ 22.494 eksemplar (Data Per 2012 : jumlah buku 7.789 
judul/ 22.494 eksemplar).  
Penyediaan bahan pustaka berupa pembelian buku-buku dari 
berbagai kategori, dengan harapan memberikan banyak pilihan 
dan ragam ilmu pengetahuan yang berkualitas serta mampu 
menarik minat masyarakat termasuk kalangan para pelajar untuk 
senantiasa menggunakan perpustakaan sebagai sumber 
referensi dalam melakukan pendalaman materi yang didapatkan 
dari sekolah mereka. 

b) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan 
masyarakat. 
Khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan dari 
berbagai jenis perpustakaan yang ada, dilaksanakan dalam 
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bentuk kegiatan supervisi, Pembinaan dan stimulasi terhadap 
perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan 
sekolah dan perpustakaan masyarakat sebanyak 16 
perpustakaan yang telah mendapatkan pembinaan dan supervisi 
dalam pengelolaan perpustakaan tingkat sekolah.  

c) Operasional mobil perpustakaan keliling 
Dalam rangka menjangkau pemukiman masyarakat yang berada 
pada tempat terpencil telah diadakan dan dioperasionalkan 1 
(satu) unit mobil perpustakaan keliling, yang merupakan bantuan 
pemerintah pusat (Kantor Perpustakaan Nasional di Jakarta) 
melalui kegiatan Operasional Mobil Perpustakaan Keliling oleh 
Kantor Perpustakaan dan arsip Nasional Propinsi Sulawesi 
Selatan yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga mampu 
memberikan kemudahan bagi para peminat dan peminjam buku 
perpustakaan. Petugas mobil perpustakaan keliling mendatangi 
beberapa SKPD, Puskesmas dan Lapas demi mempermudah 
masyarakat, pegawai dan penghuni lapas untuk meminjam buku 
demi peningkatan pengetahuan mereka.    

d) Pengolahan bahan pustaka 
Dilaksanakan dalam bentuk pengolahan buku yang telah 
diadakan, memberikan induk perpustakaan, tanggal pembelian, 
mengklasifikasi bahan pustaka, membuat katalog buku, 
pengeditan katalog buku dan kelengkapan lainnya, menempel 
kelengkapan buku, penginputan ke SIMPUS, pencatatan ke buku 
induk, pencatatan ke buku register dan mengatur buku 
cadangan. 
a) Publikasi dan sosialisasi minat baca melalui media cetak, 

media elektronik (profil perpustakaan) tidak terlaksana. 
b) Pengadaan meubiler dan buku baca perpustakaan (tidak 

terlaksana) 
c) Bimbingan teknis perpustakaan sekolah (tidak terlaksana). 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Kegiatan fisik berupa pembagunan maupun pengadaan, sering 

terlambat ditenderkan, sehingga dari segi pelaksanaan juga 
terlambat dilaksanakan 

b) Penjadwalan kegiatan belum sesuai berdasarkan skala prioritas 
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c) Ruang baca tidak mampu menampung jumlah pengunjung 
perpustakaan 

2) Solusi 
a) Agar kegiatan fisik (belanja modal) pelaksanaan tender dilakukan 

secara efektif dan efisien, serta melibatkan SKPD terkait. 
b) Membuat jadwal pelkasanaan program, serta pembaginya sesuai 

dengan prioritas perencanaan yang ketat, sehingga seluruh 
kegiatan dapat terealisasi sesuai jadwal. 

c) Penambahan ruang baca bagi pengunjung perpustakaan 
 

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan 
1) URUSAN PERTANIAN & PETERNAKAN 

a. Program dan Kegiatan 
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN & KELAUTAN 
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan anggaran 

sebesar Rp. 712.066.300,- dengan realisasi anggaran                                
Rp. 446.069.630,- atau 62,64%, dilaksanakan dalam kegiatan :  
a) Penyediaan jasa surat menyurat 
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
i) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
j) Penyediaan logistik kantor 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur dialokasikan  
anggaran sebesar Rp. 290.963.500,- dengan realisasi anggaran 
sebesar Rp. 125.887.800,- atau 43,27%, dilaksanakan dalam 
kegiatan :  
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 
c) Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur 
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3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dialokasikan 
sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar               
Rp. 22.300.000,- atau 74,33%, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Pendidikan dan Pelatihan Formal.  

4) Program Peningkatan  Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 17.500.000, dengan 
realisasi anggaran sebesar Rp. 17.343.800- atau 99,11%, 
dilaksanakan dalam kegiatan :  
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisiar  realisasi kinerja 

SKPD 
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
d) Penyusnan anggaran SKPD 

6) Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.763.133.790,- realisasi 
anggaran sebesar Rp. 2.303.212.600 atau sebesar 61,20%. 
Pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan : 
a) Pengembangan pembenihan/pembibitan 
b) Peningkatan kapasitas pengelolaan statistik pertanian 
c) Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana pertanian. 

7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan 
alokasi anggaran sebesar Rp. 195.500.000. Realisasi anggaran 
sebesar Rp. 176.115.000 atau sebesar 90,08% yang dilaksanakan 
dalam bentuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana 
pertanian/perkebunan.  

8) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan 
alokasi anggaran sebesar Rp. 196.400.000. Realisasi anggarannya 
sebesar Rp. 176.735.250 atau sebesar 89,99% yang dilaksanakan 
dalam kegiatan : 
a) Pendataan masalah peternakan 
b) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular 

ternak 
c) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 
d) Pemberantasan anjing liar 
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9) Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan alokasi 
anggaran sebesar Rp. 431.800.000, realisasinya sebesar                    
Rp. 52.913.750 atau sebesar 12,25% yang dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan : 
a) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 
b) Pengendalian pemotongan betina produktif  

 
KANTOR KETAHANAN PANGAN & PENYULUHAN 
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 88.365.000,-, 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.042.400,- atau 48,71% 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
a) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 
b) Peningkatan Kemampuan lembaga Petani 

 
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 103.231.527,-, 
dengan realisasi anggaran Rp. 33.051.800,- atau 32,02% yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: 
a) Pengawasan mutu dan keamanan pangan 
b) Penyusunan analisis ketersediaan pangan dan neraca bahan 

makanan 
c) Analisis system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)  dan peta 

kerawanan pangan 
d) Analisis dan penyusunan pola konsumsi panan harapan (PPH) 
e) Penyusunan statistik ketahanan pangan 

 
3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ 

Perkebunan 
Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 68.198.000,-, 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.700.000,- atau 14,22% yang 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
a) Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan 

daerah 
b) Gerakan diversifikasi konsumsi pangan setiap lokasi posyandu 
c) Distribusi Pangan dan Pemantauan serta Informasi Harga Pangan 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  IV  -  270 
 



4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 
 Alokasi Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 60.778.000,-, 

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.051.000,- atau 47,80% 
yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
a) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan 
b) Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ 

perkebunan 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN & KELAUTAN 
1) Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 

dengan kegiatan pengembangan pembenihan/pembibitan, 
peningkatan kapasitas statistik pertanian, dan pengembangan 
penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Keseluruhan kegiatan 
telah terealisasi sebanyak 94%. Output kegiatan antara lain 
penyediaan sarana dan prasarana pembenihan/pembibitan 
sebanyak 7 jenis, penyusunan statistik pertanian, penyediaan 
sarana dan prasarana pertanian sebanyak 22 jenis. 

2) Program peningkatan produksi pertanian dengan kegiatan 
penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan telah terealisasi 
sebesar 95%. Outputnya adalah penyediaan embung sebanyak 3 
unit. 

3) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan 
kegiatan pendataan masalah peternakan, pemeliharaan kesehatan 
dan pencegahan penyakit menular ternak, pengawasan 
perdagangan ternak antar daerah, dan pemberantasan anjing liar. 
Program dan kegiatan telah terealisasi sebesar 99%. Realisasi 
kegiatan adalah pengadaan vaksin, pengawasan perdagangan 
ternak, serta eliminasi terhadap anjing liar sebanyak 3 kali. 

4) Program peningkatan produksi hasil peternakan dengan kegiatan 
pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dan pengendalian 
pemotongan betina produktif. Program telah terealisasi sebesar 
99%. Realisasi kegiatan adalah pengadaan sapi dan kambing kepada 
masyarakat serta penyediaan vitamin dan obat-obatan. 
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KANTOR KETAHANAN PANGAN & PENYULUHAN 
Dari  empat program dan sepuluh kegiatan urusan pilihan pertanian 
yang telah dilaksanakan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota 
Parepare sejak Januari hingga Desember 2012 dengan alokasi anggaran 
sebesar Rp. 320.572.527-, maka kegiatan urusan pilihan pertanian pada 
kantor ketahanan pangan dan penyuluhan telah terselenggara dengan 
baik kepada masyarakat pangan, petani dan kelompok-kelompok tani 
binaan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Namun begitu ada 
beberapa kegiatan yang bersifat pengembangan sumber daya manusia 
pertanian melalui teknis pendampingan penyuluh tidak direalisasikan. 
Hal ini karena kondisi keuangan pemerintah kota Parepare mengalami 
defisit anggaran. Kegiatan urusan pilihan pertanian tersebut dapat 
dijelaskan pelaksanaannya sebagai berikut: 
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

a) Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.   
Kegiatan ini menggunakan metodologi pelatihan. Dalam 
pelaksanaannya mengkoordinasikan peran penyuluh dalam 
mengembangkan usaha agribisnis baik skala kecil maupun semi 
intensif atau dari pengolahan hasil pertanian sampai pada 
pengolahan pascapanen. Sayuran organik menjadi menu baru 
dalam promosi hidup yang sehat. (Back to nature). Sebenarnya 
petani sayuran di Kota Parepare sudah mengenal sayur organic. 
Para petani sayur ini telah memanfaatkan lahan bekas 
peternakan yang berada di Kelurahan Bumi Indah, makanya 
kegiatan ini diarahkan pada pengembangan pengelolaan sayuran 
organik bagi petani sayuran di Kelurahan Bukit Indah. 
 

b) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 
 Pejabaran kegiatan ini yaitu mengembangkan kemampuan dari 
pengurus lembaga petani, dalam hal ini pengurus kelompok tani, 
wanita tani, kelompok nelayan dan gapoktan dalam mengelola 
manajemen organisasinya. 
 Untuk kesiapan pelaksanaan evaluasi kelompok serta penilaian 
kelas kelompok maka pengurus kelompok tani, nelayan dan 
kehutanan memerlukan perbaikan manajemen kepengurusan 
kelompok dan manajemen keuangan sederhanan. Kegiatan ini 
telah dilaksanakan dan bertujuan dan diarahkan untuk 
pengelolaan dana stimulus yang telah disebar dalam masyarakat; 
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misal dana BLM PUAP, PUMP ataupun bansos melalui kegiatan 
Desa Mandiri Pangan.Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis 
Pedesaan (PUAP) merupakan kegiatan dana dekosentrasi dari 
pusat melalui pemerintah Sulawesi Selatan. PUMP atau 
Masyarakat Pesisir  atau bansos desa mandiri pangan merupakan 
bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani atau nelayan, 
baik  pemilik, penggarap, buruh tani /nelayan maupun rumah 
tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) dan Gapoktan. 
Dari kegiatan PUAP selama dua tahun memperlihatkan output 
dengan meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam 
memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani 
angota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun 
rumah tangga tani, meningkatnya kegiatan agribisinis di 
pedesaan/kelurahan, dan meningkatnya pendapatan petani 
(pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani 
dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah. 

 
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 

a) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan  
 Kegiatan pengembangan mutu dan keamanan pangan ini 

merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 
2004 tentang Keamanan Pangan , Mutu dan Gizi Pangan. Titik 
control dari Kegiatan ini adalah melakukan pemantauan 
terhadap pangan segar yang berada di masyarakat , baik yang 
dihasilkan oleh petani Kota Parepare maupun pangan segar yang 
berasal dari luar kota Parepare. Dari perkembangan pangan yang 
beredar dimasyarakat maka objek pemantauan dikembang juga  
pada pangan atau jajanan yang merupakan olahan berasal dari 
produk pangan masyarakat.  

 Metodologi kegiatan ini dengan mengaktifkan  seluruh tenaga 
penyuluh (PPL PNS dan penyuluh kontrak Departemen 
Pertanian) untuk melakukan survey menggunakan kuesioner di 
tengah masyakarat di 22 kelurahan di Kota Parepare. Dalam 
kuesioner yang dibawa oleh masing-masing surveyor (penyuluh) 
tersebut berisi antara lain tentang jenis dan jumlah konsumsi 
masyarakat terhadap beberapa produk ketahanan pangan utama 
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misalnya jumlah konsumsi karbohidrat (beras, jagung), jumlah 
konsumsi lemak (kacang-kacangan, daging), konsumsi protein 
(daging, telur, ikan), konsumsi protein nabati (sayur-sayuran), 
hingga konsumsi makanan-makanan tambahan. 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni masing-masing 
satu penyuluh bertanggung jawab terhadap satu kelurahan. Tiap 
kelurahan, surveyor (penyuluh) berkewajiban menyurvei minimal 
lima warga (KK) yang diambil secara acak setiap bulannya. Di 
tahun 2012 lalu kegiatan ini dilakukan sebanyak 12 bulan. 

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan 
data yang diharapkan mampu menjadi rujukan bagi instansi-
instansi terkait dalam menentukan kebijakan yang menyangkut 
ketahanan pangan masyarakat. Dan hasilnya, dua SKPD yang 
menjadi mitra Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam hal 
ketahanan pangan yakni Dinas PKPK dan Dinas Perindag telah 
menggunakan data ini untuk kebutuhan dan keperluan program-
program mereka. 

  
b) Penyusunan Analisis ketersediaan Pangan dan Neraca Bahan 

Makanan (NBM) 
Kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok dari ketahanan 
pangan dalam menentukan dasar kebijakan ketahanan pangan 
masyarakat.  Didalamnya terdapat Standar pelayanan Minimal 
(SPM) Ketahanan Pangan. Kegiatan ini dimulai dari survey data 
primer tentang produksi pangan petani, produk pangan yang 
masuk ataupun yang keluar wilayah, produk pangan yang digunakan 
maupun produk pangan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. 
Neraca Bahan Makanan (NBM)  masyarakat kota Parepare menunjukkan 
tingkat ketersediaan energy  yakni 2.540  kkal/kap/hari atau sudah melebihi   
anjuran pemerintah 2200 kkal/kap/hari.  Tingkat ketersediaan protein.  
Begitupula tingkat ketersediaan protein kota Parepare sudah berada diatas 
dari standar yang dibutuhkan pemerintah. nilai standar 59  untuk 
masyarakat , Angka Kecukupan Protein masyarakat Kota Parepare  telah 
mencapai 73.4   atau 119 persen dari AKP standar.  
 

c) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 
Kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok dari ketahanan 
pangan dalam menentukan dasar kebijakan ketahanan pangan 
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masyarakat .  Didalamnya terdapat Standar pelayanan Minimal 
(SPM) Ketahanan Pangan. 
SKPG adalah suatu system pendeteksian dan pengelolaan 
informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus 
menerus. Hasil analisis akan menjadi dasar dalam menyusun 
kebijakan ketahanan pangan pada umunya dan khusus pada 
penanggulangan rawan pangan dan gizi.  
SKPG menggunakan 3 indikator yang didapat melalui survey, 
pencatatan  serta koordinasi dengan instansi terkait . Indikator 
itu adalah ketersediaan pangan (produksi pangan ), Akses 
pangan (situasi penduduk) dan pemanfaatan pangan (Kondisi 
balita dan kesehatan keluarga). 
Hasil analisis SKPG Kota Parepare tahun 2012 menunjukkan 
untuk ketersediaan pangan berdasarkan luasan tanam dan 
produksi dalam kondisi rawan. Akses pangan masyarakat secara 
umum aman meski ada beberapa wilayah dan waktu yang 
menunjukkan kondisi waspada. Akses pemanfaatan pangan 
masih menunjukkan situasi sama pada tahun 2011 yakni rawan. 
Beberapa kasus gizi buruk merupakan efek dari akses pangan 
yang masih kurang. Tetapi dibanding tahun 2011 telah terjadi 
penurunan angka balita gizi buruk. 
Hasil analisis SKPG tahun 2012 telah ditindak lanjuti dengan 
kebijakan melalui program Penanganan Daerah Rawan Pangan  
(PDRP).  Kegiatan ini bersifat pendampingan bagi ibu-ibu yang 
memiliki balita gizi buruk dan pemberian asupan makanan 
bergizi selama tiga bulan . Kegaiatan ini dilakukan dengan 
koordinasi Dinas Kesehatan Kota Parepare. 
 

d) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan Harapan 
Kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok dari ketahanan 
pangan dalam menentukan dasar kebijakan ketahanan pangan 
masyarakat. Analisis pola konsumsi pangan bertujuan 
memperoleh gambaran tentang situasi konsumsi penduduk, baik 
konsumsi energi maupun protein serta perkembangannya dan 
melihat perkembangan/perubahan pola konsumsi pangan 
penduduk menurut komoditas pangan sumber karbohidrat. Hasil 
dari analisis pola konsumsi pangan masyarakat akan 
menunjukkan nilai yang disebut Pola Pangan Harapan (PPH). 
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Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat kota Parepare dari 
sampling tiga kecamatan, tiga kelurahan masing-masing 
kecamatan menunjukkan nilai delapan puluh tiga . Skor ini naik 
dari hasil analisis tahun sebelumnya yakni hanya delapan puluh 
dua persen. Laju peningkatan skor PPH yang lebih tinggi mengindikasikan 
bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang 
mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi 
seimbang. Konsumsi energi dan kualitas konsumsi penduduk 
tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011; 
namun belum melampaui anjuran konsumsi sebesar 2000 
kkal/kap/hari, yaitu hanya mencapai 1891 kkal/kap/tahun 
dengan skor PPH 83. Tetapi wilayah pertanian konsumsi 
energinya sudah melampaui standar kecukupan energi. Tingkat 
konsumsi energi wilayah pertanian sebesar 2272 kkal/kap/hari. 
Peningkatan konsumsi pangan penduduk Kota Parepare hampir 
terjadi pada semua kelompok pangan namun tetap kelompok 
padi-padian khususnya beras yang mengalami peningkatan 
cukup signifikan. Hal ini antara lain dikarenakan adanya program 
bantuan beras untuk keluarga miskin yang dilaksanakan oleh 
pemerintah pada tahun 2012.  Konsumsi protein penduduk pada 
tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 
2011, rata-rata terjadi penurunan 8 gram/kap/hari dibanding 
tahun sebelumnya. Namun nilai tersebut telah melampaui 
anjuran konsumsi protein sebesar 52 gram/kap/hari, yaitu 
mencapai 54 gram/kap/hari pada tahun 2012 sementara pada 
tahun 2011 sebesar 62 gram/kap/hari. 

e) Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan 
 Kegiatan ini juga salah satu tugas pokok ketahanan pangan. 
Pelaporan ketersediaan pangan masyarakat akan bersumber 
data dari kegiatan ini. Ketersediaan pangan merupakan satu dari 
unsur pokok ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, 
melakukan pendataan statistik secara rutin (satu kali sebulan) di 
seluruh 22 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan di Kota 
Parepare.Pendataan statistik ini meliputi tiga hal yakni produksi 
(ketersediaan), distribusi, dan konsumsi masyarakat terhadap 
produk-produk atau komoditi utama. Komoditi utama yang 
menjadi sasaran pendataan statistik yakni antara lain ikan, ayam, 
daging, telur, dan bahan-bahan pokok lainnya. Rata-rata tingkat 
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ketersediaan pangan utama masyarakat kota Parepare dari 
192.262 jiwa adalah 100.18 kg/kap/tahun. Hasil dari pendataan 
statistik ini juga menjadi salah satu bahan rujukan bagi SKPD 
terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan 
Kelautan (PKPK) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) dalam menentukan kebijakan maupun program 
kerja mereka. 
 

d) Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan 
Kegiatan ini juga salah satu tugas pokok ketahanan pangan. 
Pelaporan ketersediaan pangan masyarakat akan bersumber 
data dari kegiatan ini. Ketersediaan pangan merupakan satu dari 
unsur pokok ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, 
melakukan pendataan statistik secara rutin (satu kali sebulan) di 
seluruh 22 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan di Kota 
Parepare. 
 Pendataan statistik ini meliputi tiga hal yakni produksi 
(ketersediaan), distribusi, dan konsumsi masyarakat terhadap 
produk-produk atau komoditi utama. Komoditi utama yang 
menjadi sasaran pendataan statistik yakni antara lain ikan, ayam, 
daging, telur, dan bahan-bahan pokok lainnya. Rata-rata tingkat 
ketersediaan pangan utama masyarakat kota Parepare dari 
192.262 jiwa adalah 100.18 kg/kap/tahun.Hasil dari pendataan 
statistik ini juga menjadi salah satu bahan rujukan bagi SKPD 
terkait seperti Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan 
Kelautan (PKPK) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) dalam menentukan kebijakan maupun program 
kerja mereka. 

 
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan 
a) Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari dari kegiatan pada tahun 
2010  dan 2011. Pada tahun pertama dilakukan sosialisasi 
tentang diversifikasi konsumsi pangan.  Secara sederhana 
bertujuan agar masyarakat  dalam mengkonsumsi bahan 
makanan pokok tidak terlalu bergantung pada konsumsi beras. 
Sejalan dengan slogan nasional “One day no rice” maka pada 
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tahun kedua  diberikan gambaran dan terapan bagaimana 
mengolah dan mengkonsumsi pangan dari bahan makanan selain 
beras, misalnya dari umbi-umbian atau dari  serelia jagung. 
Tahun ketiga masyarakat diajak berimprovisasi untuk membuat  
menu pangan yang bisa menjadi alternative konsumsi. Kegiatan 
pertama dengan latihan pembuatan menu dalam kelompok 
wanita/dasawisma  kemudian kegiatan berikutnya adalah lomba 
cipta menu kue atau pangan non beras. Antusiasme dari peserta 
menunjukkan bahwa perubahan pola pikir dalam mengkonsumsi 
pangan diluar beras dapat diterima oleh masyarakat. Kegiatan ini 
merupakan kebijakan jangka pendek yang tidak akan langsung 
merubah pemikiran masyarakat untuk melakukan diversikasi 
konsumsi pangan.  Diperlukan pemahaman  tentang ketahanan 
pangan yang berproyeksi kedepan.  
 

b. Distribusi Pangan dan Pemantauan Harga Pasar 
Pemantauan harga pangan adalah pengumpulan  informasi harga 
pangan , pasokan dan akses pangan yang dipantau secara rutin 
atau periodik  untuk bahan analisis masalah distribusi pangan.  
 Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh di kota Parepare 
namun dengan titik pokus pada empat pasar yaitu : pasar 
Lakessi, pasar Labukkang, pasar Senggol dan pasar Sumpang. 
Pangan yang menjadi pantauan adalah beras, jagung, daging 
sapi, daging ayam, telur, minyak goreng dan  gula pasir. 
Sebagai daerah interland distribusi pangan untuk masyarakat 
kota Parepare tidak mengalami masalah . Apalagi dengan 
keberadaan pelabuhan dan gudang bolug di Kota Parepare. Yang 
memerlukan perhatian adalah akses pangan masyarakat yang 
tidak merata dalam hal daya beli . Beberapa strata masyarakat 
masih memerlukan subsidi pangan melalui distribusi beras untuk 
orang miskin (Raskin).  
Harga pangan dari beberapa tempat distribusi pangan di Kota 
Parepare  (pasar, toko maupun pedagang grosir tidak 
memperlihatkan fluktuasi. Sehingga masyarakat masih bisa 
mengkonsumsi pangan sesuai kebutuhan keluarganya. 
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4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 
a) Peningkatan Kapasitas Tenaga  penyuluh Pertanian / Perkebunan  

 Untuk tahun 2012 kegiatan peningkatan kapasitas tenaga 
penyuluh diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar dari 
penyuluh pertanian. Mekanisme pelaporan dan upgrade 
teknologi.  Kegiatan ini bertujuan membuka wawasan bagi petani 
dan penyuluh dalam menyikapi perkembangan ilmu pertanian 
dari seluruh daerah di wilayah tanah air. 

b) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / 
Perkebunan 
Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian adalah jadwal yan 
disusun oleh para penyuluh pertanian berdasarkan programa 
penyuluhan setempat yang menentukan hal-hal yang harus 
disiapkan, dalam berinteraksi dengan petani sebagai pelaku 
utama dan pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan peletakan 
kontruksi dalam menunjang pelaksanaan rencana kerja tahunan 
penyuluh pertanian. Kegiatannya berupa  pertemuan koordinasi 
dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyuluhan 
dalam masa satu tahun. Kemudian penyusunan programa 
penyuluhan sebagai ikhtisar dari empat bidang penyuluhan, yaitu 
pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. 

c. Permasalahan dan Solusi 
1. Permasalahan 

DINAS PERTANIAN 
a) Keterbatasan sumber daya aparatur untuk kegiatan pencegahan 

penyakit, eliminasi anjing liar.  
b) Waktu pelaksanaan kegiatan yang terkadang terbatas 

disebabkan keterbatasan keuangan untuk kegiatan tersebut. 
 

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 
a) Status kelembagaan yang masih berupa kantor menjadi salah 

satu penilaian dari pemerintah propinsi dan pusat. Sehingga 
akses untuk mendapat perhatian dalam bentuk kegiatan dan 
dana tidak masuk skala prioritas. 

b) Perencanaan program penyuluhan belum berjenjang  (skala 
kota). 

c) Program dan kegiatan bidang penyuluhan masih terbatas. 
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d) Sarana dan prasarana bapeluh dan BPPK yang masih terbatas. 
e) Pengembangan SDM masih stagnan. 
f) Minimnya anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan 

penyuluhan 
 

2. Solusi 
DINAS PERTANIAN 
a) Peningkatan keterampilan sumber daya aparatur agar dapat 

menekan faktor keterbatasan jumlah personil dalam kegiatan di 
lapangan 

b) Sinkronisasi dana dan pelaksanaan kegiatan sehingga jadwal 
pelaksanaan kegiatan tidak sempit dan terdapat toleransi jika 
terdapat perubahan jadwal pelaksanaan. 

 
KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 
a) Peningkatan status kelembagaan dari kantor menjadi badan. 

Apalagi dengan kelembagaan yang mengurusi dua urusan 
pemerintahan yakni urusan wajib (ketahanan pangan) dan 
urusan pilihan pertanian (penyuluhan) 

b) Program penyuluhan diharapkan mulai dari penyusunan program 
kelurahan, program kecamatan dan programa kota. 

c) Program dan kegiatan penyuluhan yang lebih kompleks 
d) Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan melalui APBD dan 

APBN (DAK) Pertanian. 
e) Program pengembangan aparatur pertanian lebih ditingkatkan 

nilai kuantitas dan kualitasnya 

2) URUSAN KEHUTANAN                                                                                                                                                                                                                                         
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN & KELAUTAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program pemanfaatan sumberdaya hutan dengan anggaran sebesar 
Rp. 100.000.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 36.674.500 atau 
sebesar 36,67%. Program dituangkan dalam kegiatan pemeliharaan 
kawasan hutan JompiE. 

2) Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan anggaran sebesar Rp. 
1.105.613.100 dengan realisasi hanya sebesar Rp. 70.671.000 atau 
sebesar 6,39%. Program ini dituangkan dalam kegiatan peningkatan 
rehabilitasi hutan. 
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3) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan 
anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan belum terealisasi. Bentuk 
kegiatannya adalah pengamanan kawasan hutan dan penertiban 
peredaran industri hasil hutan. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program pemanfaatan sumber daya hutan telah terealisasi sebesar 
100% yang dilakukan untuk pemeliharaan kawasan hutan JompiE. 
Luas kawasan yang dipelihara 13,5 ha dengan penambahan batas-
batas fisik. Sedangkan untuk kegiatan pemeliharaan kawasan hutan 
Alitta I dan II telah terealisasi sebesar 50%  berupa pemeliharaan 
kawasan hutan seluas 48,80 ha. 

2) Program rehabilitasi hutan dan lahan telah teralisasi sebesar 
45%yang dituangkan dalam kegiatan peningkatan rehabilitasi hutan. 
Output kegiatan ini adalah rehabilitasi hutan seluas 70 ha dan 
pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 7 unit. Hasil kegiatan 
ini adalah peningkatan konservasi hutan dan lahan sebesar 65%. 

3) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan telah 
terealisasi sebesar 100% dalam bentuk kegiatan pengamanan 
kawasan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan. Output 
kegiatan ini adalah pelaksanaan patroli rutin terhadap pengamanan 
kawasan hutan sebanyak 7 kali dan pelaksanaan operasi gabungan 
sebanyak 1 kali. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
c) Keterbatasan personil khususnya polisi hutan dalam melaksanakan 

patroli rutin dalam rangka pengamanan kawasan hutan.  
d) Belum adanya armada khusus yang disiapkan dalam 

mengantisipasi bahaya kebakaran hutan. 
e) Dukungan dan keikutsertaan masyarakat yang masih kecil dalam 

pengamanan kawasan, pengawasan peredaran hasil hutan, dan 
penanganan bahaya kebakaran hutan. 

 
2) Solusi 

1. Perlunya penambahan jumlah polisi hutan baik secara organik 
maupun secara non organik agar dapat terlaksana patroli rutin dan 
penanganan kasus illegal logging secara efisien.  
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2. Diperlukan penambahan armada kendaraan patroli jagawana dan 
kendaraan operasional yang bersifat penanganan terhadap 
kebakaran kawasan hutan. 

3. Memaksimalkan peran kelompok tani hutan dan perambah hutan 
dalam membangun kemitraan dengan pemerintah kota untuk 
penanganan kawasan hutan baik dari segi pemanfaatan, 
pengamanan, dan antisipasi terhadap bahaya kebakaran hutan. 

 
3) URUSAN PERIKANAN & KELAUTAN 

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN & KELAUTAN 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dengan anggaran 
sebesar Rp. 327.927.000, belum terealisasi sampai per-desember 
2012. Bentuk kegiatannya adalah peningkatan ekonomi. 

2) Program pengembangan perikanan tangkap dengan anggaran Rp. 
1.556.792.800 dan telah terealisasi sebesar Rp. 386.910.800 atau 
sebesar 24,85%. Bentuk kegiatannya adalah penyediaan sarana dan 
prasarana perikanan tangkap. 

3) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.153.276.000 dan telah 
terealisasi sebesar Rp. 67.606.500 atau sebesar 5,86%. Bentuk 
kegiatannya adalah pembinaan dan pengawasan mutu hasil 
perikanan. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir telah terealisasi 
sebesar 52% yang dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian 
masyarakat pesisir. Output kegiatan adalah tersedianya data base 
tentang peta kemiskinan nelayan dan gambaran kemiskinannya.  

2) Program pengembangan perikanan tangkap telah terealisasi 
sebesar 92% berupa penyediaan sarana dan prasarana. Output 
kegiatannya adalah pembangunan fasilitas PPI CempaE berupa 
kendaraan dinas operasional, penyediaan pabrik pengolahan es, 
rehabilitasi PPI dengan jumlah keseluruhan 103 unit. Output lainnya 
adalah operasionalisasi kolam air tawar 5 unit. 

3) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan telah terealisasi sebesar 100% dalam bentuk kegiatan 
pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan. Output kegiatan 
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adalah tersedianya jasa tenaga kerja pengawasan PPI CempaE baik 
di darat maupun di laut sebanyak 23 orang. 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Keterbatasan instrumen pengukuran peningkatan pembangunan 

kelompok nelayan sehingga terkadang tidak dapat kelihatan 
secara nyata kondisi sebelum dan sesudah pemberian pelatihan 
dan bantuan.  

b) Ketersediaan data yang terbarukan secara periodik tentang 
kondisi obyektif kelompok nelayan, hal ini dikarenakan sumber 
data ada yang berasal dari Dinas PKPK ada juga yang berasal dari 
Kantor Ketahanan Pangan sehingga belum terkompilasi secara 
maksimal. 

c) Adanya kecenderungan masyarakat mudah dalam pembentukan 
kelompok yang bukan didasarkan atas pekerjaan utama sebagai 
nelayan melainkan motivasi perolehan bantuan, sehingga yang 
murni nelayan kadang menjadi tidak priorotas karena kekaburan 
data faktual. 

 
2) Solusi 

a) Perlunya perumusan instrumen pengukuran perkembangan 
kelompok baik menyangkut klasifikasi, kategori variasi pekerjaan, 
dan administrasi kelompok. Disamping itu diperlukan monitoring 
yang komprehensif, faktual, dan terkoordinasi dengan Kantor 
Ketahanan Pangan. 

b) Perlu ketersediaan data base yang terbarukan secara periodik, 
sehingga dalam menentukan skala prioritas pemberian bantuan 
dan model penguatan kelompok benar-benar tepat sasaran. 

c) Diperlukan mekanisme dan prosedur standar dalam 
pembentukan kelompok, disertai verifikasi faktual sehingga 
masyarakat pesisir yang menjadi kelompok nelayan benar-benar 
mencerminkan pekerjaan utama bukan didasarkan atas motifasi 
bantuan.  
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4) URUSAN PARIWISATA 
DINAS OLAHRAGA, PEMUDA & PARIWISATA 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
Menyerap dana sebesar Rp 189.999.900,-, dengan realisasi sebesar 
Rp 127.265.575,- atau sebesar 66,98%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Pengembangan Jaringan Kerja sarana promosi pariwisata. 
b) Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar 

negeri. 
c) Festival Lumpue  

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  
Menyerap dana sebesar Rp 195.250.000,- dengan realisasi sebesar 
Rp. 181.263.276-, atau sebesar 92,84%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan. 
b) Pendataan dan Pengecatan Kubur Datuk Lacincing 
c) Pembinaan Kelompok Seni Budaya Tradisional (Bantuan Alat) 

3) Program Pengembangan Kemitraan  
Menyerap dana sebesar Rp 167.875.000,- dengan realisasi sebesar    
Rp 76.046.150,- atau sebesar 45,30%. Dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan : 
a) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan 

Kemitraan pariwisata. 
b) Pembinaan Kelompok Mappadendang 3 Kelompok 
c) Penataan Kawasan Sumur Jodoh (Lanjutan Tahun 2011) 
d) Pendataan Sarana Pariwisata dan Pembuatan Tanda Daftar 

Usaha Pariwisata 
 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program pengembangan pemasaran pariwisata, dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan Pengembangan jaringan kerja sarana promosi 
pariwisata yang diwujudkan dengan pelaksanaan pemilihan duta 
Pariwisata kota Parepare; Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata 
nusantara di dalam dan diluar negeri, yang diwujudkan dengan 
keikutsertaan Kota Parepare pada kegiatan Kemilau Sulawesi dan 
Lovely Desember. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 
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memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Parepare, 
sehingga dimasa yang akan datang Kota Parepare juga dapat 
menjadi daerah tujuan wisata yang cukup diperhitungkan, karena 
kota Parepare sebagai daerah transit yang pelabuhannya selalu 
disinggahi kapal pesiar dari manca negara. Adapun Kegiatan Festipal 
Lumpue tidak terlaksana. 

2) Program pengembangan destinasi pariwisata, dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan yang 
diwujudkan dengan melaksanakan Festival Salo Karajae yang 
melibatkan Daerah-Daerah di Ajattapareng serta mengadakan 
Penataan dan Pengecatan Kubur datuk Lacincinng yang merupakan 
Cagar Budaya. Sementara kegiatan Pembinaan Kelompok Seni 
Budaya Tradisional tidak terlaksana. 

3) Program pengembangan kemitraan, dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pengembangan kemitraan pariwisata, dimaksudkan sebagai upaya 
menggalang kerjasama serta pemahaman yang sama tentang 
pentingnya untuk menjaga dan melestarikan seni budaya. 
keberadaan obyek-obyek wisata yang salah satunya dengan 
melakukan penataan kawasan sumur jodoh. Di samping itu juga 
diharapkan  pengembangan usaha kepariwisataan di Kota Parepare 
dengan melaksanakan pendataan sarana pariwisata dan pembuatan 
tanda daftar usaha pariwisata 

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Dengan definisi Pariwisata yang sesuai dengan perundang- 

undangan (UU Nomor 10 tahun 2009), dan dengan kompleksitas 
masalah didalamnya maka perlu untuk fokus pada beberapa hal 
yang sejatinya menjadi pokok permasalahan dalam 
pengembangan pariwisata yakni penataan destinasi, sarana 
wisata dan kelembagaan kepariwisataan. 

b) Masih perlu pembenahan dan peningkatan anggaran maupun 
sumber daya manusia. 

c) Kondisi ruangan kerja dalam gedung belum memenuhi standar 
kebutuhan ruang berdasarkan kebutuhan fungsional jabatan dan 
kebutuhan minimum bagi staf yang bekerja dalam gedung. Luas 
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bangunan dibanding dengan jumlah pegawai yang ada sangat 
kurang sehingga terasa sangat penuh dan padat. 

 
2) Solusi 

a) Perlu mempertimbangkan untuk membuat kajian kelembagaan 
pada unit kerja Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, agar 
program pengembangan pariwisata dapat lebih fokus dengan 
menyesuaikan bentuk organisasi pada tingkat Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat pusat. 

b)  Perlunya penambahan anggaran dalam membangun 
infrastruktur objek pariwisata unggulan agar dapat memiliki 
tempat wisata yang dapat dikenal luas oleh masyarakat Provinsi 
Sulawesi selatan bahakan nasional serta pengembangan sumber 
daya manusia, khususnya terkait dalam bidang pariwisata,seni 
dan budaya. 

c) Supaya dilaksanakan penataan kembali suasana ruangan kerja di 
Kantor, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dan 
aman serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai 
dengan standard prosedur kerja yang sebagaimana mestinya. 

 
5) URUSAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL 

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertambangan 
dialokasikan sebesar Rp.142.440.000,- dengan realisasi anggaran     
Rp. 108.218.600,- atau 75,97% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pengawasan Tambang Galian Golongan C; 
b) Promosi dan Peningkatan Akses Informasi di Bidang 

Pertambangan; 
c) Inventarisasi Potensi Bahan Mineral (Air Tanah); 
d) Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah.  
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Pengawasan dan Pembinaan Bidang Pertambangan 

Merupakan program yang timbul akibat perubahan kelembagaan 
dimana urusan pertambangan berada dalam tupoksi BLH. Program 
ini terdiri dari : 
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a) Kegiatan Pengawasan Tambang Galian Golongan C adalah 
kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder sebagai upaya 
menertibkan penambangan liar yang sering muncul secara 
sporadis, khususnya galian golongan C. 

b) Kegiatan Promosi dan Peningkatan Akses Informasi di Bidang 
Pertambangan merupakan kegiatan koordinatif serta 
pembentukan kelompok diskusi masalah pertambangan dengan 
melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.  

c) Kegiatan Inventarisasi Potensi Bahan Mineral adalah kegiatan 
yang ditujukan untuk menginventarisir potensi-potensi bahan 
mineral dengan bekerja sama dengan konsultan pertambangan 
dan stakeholder terkait. Namun kegiatan ini tidak dapat 
dilaksanakan akibat terkendala masalah biaya peralatan yang 
melebihi perencanaan. 

d) Kegiatan Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan 
menginventarisasi para pelaku usaha dan atau kegiatan yang 
menggunakan/memanfaatkan air tanah sebagai bahan baku 
produksi. Kegiatan ini menghasilkan sebuah dokumen yang dapat 
digunakan untuk mengambil kebijakan, khususnya yang 
berdampak pada lingkungan.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Belum maksimalnya penanganan masalah pertambangan setelah 
urusannya berada di Badan Lingkungan Hidup.   
 

2) Solusi 
Ada baiknya urusan pertambangan dipisahkan kembali dari tupoksi 
Badan Lingkungan Hidup agar lebih maksimal penanganannya.     

 
6)  URUSAN PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN 

 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI & UKM 
 Bidang Perdagangan 
a. Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.611.601.000,- 
dengan realisasi anggaran Rp.527.755.028,- atau 86,29% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyediaan jasa surat menyurat. 
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b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional. 
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan. 
f) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor. 
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 
i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 
j) Penyediaan bahan logistik kantor. 
k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Rp.125.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.108.420.500,- atau 
86,74% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 
c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 
d) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
Rp.10.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.9.350.000,- atau 
93,50% yang dilaksanakan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan 
formal. 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan Rp.17.500.000,- dengan realisasi anggaran 
Rp.17.500.000,- atau 100% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD. 
b) Penyusunan laporam keuangan semesteran. 
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhit tahun. 
d) Penyusunan anggaran SKPD. 

5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 
Rp.200.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.86.755.500,- atau 
43,38% yang dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan 

konsumen. 
b) Peningkatan pengawasan barang dan jasa. 
c) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah. 
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6) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 
Rp.1.853.872.160,- dengan realisasi anggaran Rp.149.101.750,- atau 
8,04% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk. 
b) Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan. 
c) Tim penataan kios/lods pasar semi modern lakessi. 
d) Pelaksanaan operasi pasar sembako. 
e) Pembangunan sarana perdagangan (pasar kuliner) lanjutan 

tahun 2011 
f) Temu usaha perdagangan, pengecer, sub distributor dan 

distributor. 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

dilaksanakan dalam kegiatan: 
a) Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan 

konsumen. 
Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyelesaikan 
persengketaan antara konsumen dan pelaku usaha melalui 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Parepare. 
BPSK melakukan mediasi sengketa dan memberikan solusi 
penyelesaian sengketa sebelum dibawa keranah hukum pidana 
atau perdata.  BPSK terbentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1999, Keppres RI Nomor 23 Tahun 2006, 
Kepmendag Nomor 52/M-DAG/KEP/2/2009 dan Kepmendag 
Nomor 908/M-DAG/KEP/6/2009. Kasus sengketa yang 
diselesaikan pada tahun 2012 sebanyak 6 kasus dan dapat 
dimediasi sebelum masuk keranah hukum. Untuk pembayaran 
belanja langsung berupa honorarium TIM BPSK yang melibatkan 
unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen 
menjadi utang belanja tahun anggaran 2013. 

b) Peningkatan pengawasan barang dan jasa. 
Kota Parepare sebagai kota jasa, niaga dan pendidikan menjadi 
pusat perdagangan di wilayah Ajatappareng sehingga efek yang 
muncul cukup kompleks khususnya peredaran barang dan jasa. 
Barang dan jasa yang beredar cukup banyak sehingga perlu 
dilaksanakan pengawasan yang cukup intensif untuk 
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mengantisipasi barang kadaluarsa, barang terlarang dan barang 
berbahaya. 
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan secara rutin, 
mengecek peredaran barang dan jasa utamanya dipasar, pusat 
perbelanjaan/pertokoan dan warung campuran. Apabila 
ditemukan barang yang dilarang beredar dilakukan penyitaan 
dan pemusnahan lalu memberikan teguran kepada pelaku usaha 
yang melanggar.  

c) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah. 
Jenis usaha yang ada di Kota Parepare sebagian menggunakan 
alat ukur, takar dan timbangan sehingga perlu dilakukan 
monitoring penggunaan alat UTTP (ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya) untuk meminimalkan alat UTTP yang 
bermasalah.  
Alat UTTP yang dirazia antara lain : 1) timbangan per, 2) 
timbangan cepat, 3) timbangan kwadran, 4) timbangan 
sentisimal, 5) timbangan bobot ingsut, 6) timbangan meja, 7) 
neraca, 8) dacing logam, 9) anak timbangan, 10) takaran basah 
dan kering, 11) ukuran panjang.  
Apabila ditemukan alat UTTP yang bermasalah diadakan 
penarikan dan dilakukan tera ulang kerjasama antara Dinas 
Perindagkop dan UKM dengan Balai Metrologi Provinsi Sulawesi 
Selatan.  

 
2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 

dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk. 
 Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pada hari raya 

idul fitri dan mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok 
maka dilaksanakan pasar murah selama 20 hari kerjasama 
dengan distributor dan pelaku usaha dalam pemenuhan 
permintaan kebutuhan pokok dan lainnya. Harga yang 
diberlakukan merupakan harga pokok dasar dari distributor 
sehingga berada dibawah harga pasar yang beredar. Lokasi yang 
digunakan bertempat di depan Mesjid Agung Kota Parepare yang 
dianggap strategis karena merupakan pusat kota dan perlintasan 
kendaraan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat.  
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b) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. 
 Informasi harga sembako dan bahan strategis lainnya perlu 

diupdate setiap bulannya, ini dilakukan untuk memonitoring 
lonjakan harga dipasar, apabila ditemukan kenaikan harga yang 
cukup signifikan maka dilakukan antispasi operasi pasar terhadap 
kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan harga. Hasil 
monitoring harga dilaporkan juga ke Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan setiap bulannya.  

c) Tim penataan kios/lods pasar semi modern lakessi. 
 Tahapan penataan pasar semi modern lakessi sudah dalam tahap 

pengundian londs/kios. Pengundian ini masih berjalan karena 
masih ada jenis usaha yang belum diundi. Penjual yang telah 
mendapatkan nomor lods/kios selanjutnya bisa membayar uang 
muka sebesar 20% pada Bank Sulselbar dan membayar uang 
cicilan lods sesuai dengan perjajian dengan Pemerintah Kota 
Parepare.     

d) Pelaksanaan operasi pasar sembako. 
 Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat pada bulan 

ramadhan dan hari lainnya dilakukan operasi pasar, ini dilakukan 
untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasar. Operasi pasar 
dilakukan dengan mobile (berpindah-pindah) menggunakan alat 
angkutan darat sehingga menjangkau seluruh daerah di Kota 
Parepare dikhususkan pada daerah yang jauh dari pusat 
perbelanjaan sehingga pemenuhan kabutuhan pokok masyarakat 
langsung mengenai sasaran yang dimaksud.  

 Harga kebutuhan pokok yang dipasarkan berada jauh dibawah 
harga pasar karena mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kota 
Parepare sebesar Rp.50.000.000,-. Operasi pasar ini dilaksanakan 
selama 25 hari.  

e) Pembangunan sarana perdagangan (pasar kuliner) lanjutan 
tahun 2011 tetapi kegiatan ini tidak terlaksana dengan alokasi 
anggaran Rp. 1.578.872.160,- dengan realisasi anggaran 0%. 

f) Temu usaha perdagangan, pengecer, sub distributor dan 
distributor. 

 Untuk sinergitas usaha antar pelaku usaha, sub distributor dan 
distributor maka dilaksanakan kegiatan temu usaha guna 
membahas persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat 
menyangkut perdagangan. Temu usaha ini dilaksanakan selama 2 
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hari dengan jumlah peserta 80 orang pelaku usaha, sub 
distributor dan distributor se Kota Parepare.  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
a) Tupoksi bidang perdagangan terlalu gemuk ini akibat 

penggabungan dua bidang sebelumnya yaitu bidang 
perlindungan konsumen dan kemetrologian dan bidang 
perdagangan itu sendiri sehingga tupoksi tersebut tidak dapat 
terlaksana seluruhnya.  

b) Kegiatan pengawasan/monitoring SIUP dan TDP yang 
menghasilkan data base untuk pelaksanaan penerbitan profile 
perusahaan tidak pernah direspon untuk diprogramkan dalam 
kegiatan tahunan maupun RPJM. 

c) Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan struktur organisasi 
dibidang perdagangan khususnya pejabat structural seperti 
kepala seksi bina usaha perdagangan dan kemetrologian dan 
seksi pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen 
belum definitif. 

d) Untuk efektifitas dan daya guna badan penyelesaian sengketa 
konsumen (BPSK) dalam penyelesaian permasalahan sengketa 
konsumen, SDM anggota BPSK dan sekretariat BPSK termasuk 
anggaran operasional belum memadai. 

e) Kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2012 
seperti penataan kios/lods pasar semi modern lakessi, 
pengembangan pasar dan distribusi barang produk, 
opersionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah, 
jaringan informasi perdagangan, fasilitasi penyelesaian 
permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen (BPSK) 
hanya sebahagian dibayarkan dan bahkan ada kegiatan 
anggarannya dihanguskan. 
 

2) Solusi 
a) Sebaiknya diusulkan dalam perubahan kelembagaan bidang 

perdagangan dan bidang perlindungan konsumen dan 
kemetrologian masing-masing berdiri sendiri. 
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b) Guna ketersediaan data base dan profile perusahaan kegiatan 
pengawasan/monitoring SIUP/TDP dianggarkan agar dapat 
dilaksanakan kembali. 

c) Pelaksana tugas kepala seksi yang ada di bidang perdagangan 
diusulkan untuk menjabat secara definitif. 

d) Guna peningkatan kinerja badan penyelesaian sengketa 
konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen SDM 
anggota BPSK ditingkatkan melalui diklat arbitrase dan anggaran 
operasional BPSK juga ditingkatkan. 

e) Agar tidak terulang kembali hambatan-hambatan pencairan 
anggaran termasuk penghapusan anggaran agar tim keuangan 
Dinas Prindagkop dan UKM bersinergi dengan Bagian Keuangan 
setdako agar pencairan anggaran sistematis dan tidak tersendat-
sendat. 

 
Bidang Perindustrian 
a) Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 
Rp.33.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.20.625.000,- atau 
62,50% yang dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan pertukangan 
kayu. 

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 
Rp.155.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.0,- atau 0 % yang 
dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pemberian peralatan pertukangan batu. 
b) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha aquarium. 

3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 
Rp.176.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp.49.691.000,- atau 
28,20 % yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha abon. 
b) Bimbingan teknis penerapan HAKI. 

4) Program Penataan Struktur Industri Rp.130.000.000,- dengan 
realisasi anggaran Rp.128.800.000,- atau 99,08% yang 
dilaksanakan dalam kegiatan pemberian peralatan perbengkelan. 

5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 
Rp.225.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.135.326.000,- 
atau 60,14% yang dilaksanakan dalam kegiatan : 
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a) Monitoring SITU dan TDI. 
b) Penyelenggaraan pameran pembangunan. 
c) Penyelenggaraan pameran dekranas. 

 
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 
dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan pertukangan kayu. Untuk 
meningkatkan kualitas dan pengetahuan tukang kayu khususnya 
pengrajin meubel di Kota Parepare maka dilaksanakan pelatihan 
dan bantuan peralatan pertukangan kayu agar produk yang 
dihasilkan bersaing produk baik kualitas maupun kuantitas 
dengan daerah lain di Sulawesi Selatan maupun dari wilayah luar 
Sulawesi Selatan. Peralatan yang diberikan berupa mesin serut 
listrik sebanyak 15 unit. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk 
menumbuhkan wirausaha baru sehingga angka pertumbuhan 
industri dapat meningkat dan mengurangi angka pengangguran. 
Realisasi keuangan hanya pada pengadaan bantuan peralatan 
pertukangan kayu sedangkan pelatihan tidak dilaksanakan 
karena keterbatasan anggaran, sedangkan pembayaran belanja 
bantuan kepada masyarakat menjadi utang belanja pada tahun 
anggaran 2013. 

 
2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Pemberian peralatan pertukangan batu. 
 Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai tukang batu di 

Kota Parepare cukup tinggi sehingga perlu diberi dukungan 
berupa bantuan peralatan tukang batu sehingga kualitas 
pekerjaannya menjadi lebih baik dan meningkatkan 
pendapatannya. Bantuan peralatan akan diberikan kepada 25 
orang tukang batu. Pembayaran belanja bantuan kepada 
masyarakat menjadi utang belanja pada tahun anggaran 2013. 

b) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha aquarium. 
 Jenis usaha pembuatan aquarium ikan di Kota Parepare pada 

tahun 2012 menjadi salah satu perhatian untuk peningkatan 
kualitas dan pengetahuan pengusaha aquarium ikan. Untuk 
menunjang peningkatan kualitas makan dilaksanakan 
pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pembuatan 
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aquarium ikan sebanyak 50 orang. Realisasi keuangan hanya 
pada pengadaan bantuan peralatan pembuatan aquarium, 
sedangkan pembayaran belanja bantuan kepada masyarakat 
menjadi utang belanja pada tahun anggaran 2013. 

 
3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi dilaksanakan dalam 

kegiatan : 
a) Pelatihan dan pemberian peralatan usaha abon. 
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan 

pemberian bantuan peralatan usaha abon kepada 50 orang 
pengusaha untuk menunjang dan meningkatkan kualitas 
produksinya. Realisasi keuangan hanya pada pengadaan 
bantuan peralatan usaha abon, sedangkan pembayaran 
belanja bantuan kepada masyarakat menjadi utang belanja 
pada tahun anggaran 2013 

b) Bimbingan teknis penerapan HAKI. 
 Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hal dasar 

yang perlu diketahui oleh pengusaha sehingga produk yang 
diciptakan dan diproduksi dapat dilindungi oleh legalitas 
hukum yang jelas. Banyak persoalan yang muncul dikalangan 
pengusaha karena saling klaim tentang sesuatu produk yang 
diciptakan dan diproduksi sehingga perlu disosialisasikan hal 
ini untuk menciptakan kondisi persaingan sehat dikalangan 
pengusaha. Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama 4 hari 
meibatkan 30 peserta.  

 
4) Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan dalam 

kegiatan: 
a) Pemberian peralatan perbengkelan. 
 Perkembangan jumlah kendaraan di Kota Parepare 

mengakibatkan tumbuhnya jenis usaha perbengkelan di Kota 
Parepare dan menjadi salah satu usaha yang paling potensial 
untuk berkembang lebih maju. Untuk mendukung 
peningkatan kualitas usaha bengkel maka dilakukan 
pemberian bantuan peralatan usaha perbengkelan kepada 37 
orang berupa compressor dan perlengkapan lainnya. 
Diharapkan dengan bantuan ini maka pengusaha dapat lebih 
berkembang dan meningkatkan pedapatannya.  
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5) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 

dilaksanakan dalam kegiatan : 
a) Monitoring SITU dan TDI. 
 Legalitas hukum berupa izin usaha merupakan perihal dasar 

yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Izin usaha ini 
diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan 
pembukaan usaha baru dan pengajuan perpanjangan izin 
usaha. Untuk mengawasi penerbitan dan kepemilikan izin 
usaha maka dilaksanakan monitoring SITU dan TDI, hal ini 
dilakukan untuk mengawasi pelaku usaha yang izin usahanya 
sudah tidak berlaku lagi dan memberikan teguran kepada 
pelaku usaha apabila belum melengkapi legalitas perijinan.  

b) Penyelenggaraan pameran pembangunan. 
 Untuk mempromosikan produk UMKM Kota Parepare 

ditingkat nasional maka dilakukan promasi melalui pameran 
pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta sebanyak 1 kali. 
Realisasi keuangan menjadi utang belanja pada tahun 
anggaran 2013 karena keterbatasan anggaran pada tahun 
2012. 

c) Penyelenggaraan pameran dekranas. 
 Kegiatan ini merupakan agenda rutin kementerian 

perindustrian dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk 
melihat sejauh mana perkembangan Industri Kecil Menengah 
(IKM) disetiap propinsi dan daerah. Event ini merupakan salah 
satu sarana promosi produksi IKM Kota Parepare di tingkat 
nasional. Dilaksanakan 2 kali ditingkat regional (Makassar) dan 
nasional (Jakarta).  

 
c. Permasalahan dan Solusi 

1)  Permasalahan 
a) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan 

kepemilikan legalitas usaha dalam menjalankan usahanya. 
b) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam industri 

pengolahan makanan untuk mengurus sertifikasi halal. 
c) Terbatasnya kemampuan terhadap alih teknologi. 
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2) Solusi 
a) Perlunya monitoring dan evaluasi kepada para pelaku usaha 

secara berkesinambungan dalam rangka tertib izin 
usaha/legalitas usaha. 

b) Perlunya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikasi  
dalam industri pengolahan makanan. 

c) Perlunya pembinaan pemanfaatan teknologi terhadap elaku 
usaha industri. 
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BAB V 
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 

 
 Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan memiliki 
deskripsi kegiatan sebagai berikut:  
 Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat;  
 Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan Kepada 

Daerah dan/atau desa;  
 Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan 

dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD;  
 Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 
 SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian 

dilanjutkan laporannya kepada Kementerian /lembaga pusat; 
 Semua barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan merupakan milik 

negara namun dapat dihibahkan kepada daerah penerima; 
 Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun 

non fisik; 
 Tidak memerlukan dana pendamping; dan  
 Saldo kas dikembalikan ke Kas Umum Negara. 
  Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas 
Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Kepada daerah dan/atau desa 
dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu”. 

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Parepare telah mendapatkan bantuan 
dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Departemen yang langsung ditujukan 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani tugas pembantuan 
yang diterima, dengan rincian tahapan pelaporan adalah sebagai berikut :  
 
A. Dasar Hukum  

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/ Departemen 
Teknis kepada Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan mengenai 
sumber dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas 
pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana 
tugas pembantuan serta pertanggung jawaban dan pelaporan pelaksanaan 
Tugas Pembantuan.  
Selain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2004,  masih ada pula landasan hukum yang digunakan sebagai 
dasar dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kota 
Parepare, sebagai berikut : 

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Kementerian 
Perdagangan Nomor : 0671/090-02.4.01/23/2012 Tanggal 9 Desember 
2011. 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1878/026-04.4.01/23/2012  
Tanggal 9 Desember 2011. 

3. Kepres Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPRKAKL Nomor S.TAP-
024.04.07.00/AG/2012 dan DNA Nomor 19/024.04/2012. 

4. Kepres Rincian ABPP Tahun 2012 dan SPN KAKL Nomor S.TAP.024.03.06-
00/AG/2011 dan DNA Nomor 19/024.03/2012. 

5. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 
2012 Nomor : 5103/032-03.4.01/2012 

 
B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  

Dalam uraian berikut, Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kota Parepare 
mendapatkan dana bantuan tugas pembantuan dari beberapa departemen 
teknis, diantaranya: 
1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementrian Perdagangan 

Republik Indonesia. 
2. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 
3. Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

4. Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementrian Kesehatan 
Republik Indonesia.  

5. Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia.  
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C. Program dan Kegiatan  
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan 
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan Pasar 
Kuliner dan Pasar UKM-PKL). 
 

2. Dinas Tenaga Kerja 
Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, kegiatannya 
antara lain : 
a) Padat karya infrastruktur 1 (satu) paket 
b) Padat karya produktif 3 (tiga) paket 

 
3. RSU A. MAKKASAU 

Program pembinaan upaya kesehatan yang dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.  

 
4. Dinas Kesehatan 

Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan melalui 
kegiatan : 
a) Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas 
b) Honorarium Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan 
c) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan 
d) Sosialisasi Program Bantuan Operasional Kesehatan ke Puskesmas. 

 
5. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap dengan 
kegiatan pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat 
penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan. 

 
D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dalam bentuk 
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui kegiatan 
pengembangan sarana distribusi perdagangan (pembangunan pasar 
kuliner dan pasar UKM-PKL) yang dilaksanakan dengan sasaran untuk 
meningkatkan efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan dan 
pengamanan perdagangan dalam negeri. Dengan pembangunan pasar 
kuliner dan pasr UKM-PKL ini dapat meningkatkan volume aktifitas 
perdagangan Kota Parepare, selain itu menciptakan pula sarana 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                            BAB  V  -  300 
 



perdagangan yang bersih, aman dan nyaman. 
2. Dinas Tenaga Kerja  

a) Padat Karya Infrastruktur yaitu pembuatan jalan tanah sepanjang 1000 
meter dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 07 Juni s/d 5 Agustus 
2012, dengan jumlah Tenaga Kerja sebanyak 88 orang dengan upah 
sebesar Rp.40.000 setiap orang/hari. Adapun lokasi pelaksanaan 
Kegiatan tersebut di Kelurahan Lompoe. 

b) Padat Karya Produktif 1 (satu) yaitu pembuatan kolam ikan air tawar 
sebanyak 2 unit dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 18 Maret 
s/d 09 April 2012 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang 
dengan upah tenaga kerja sebesar Rp.40.000/hari bertempat di 
Kelurahan Watang Bacukiki. 

c) Padat Karya Produktif 2 (dua) yaitu pembuatan kandang sapi sebanyak 
1 unit dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 01 April s/d 29 April 
2012 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang dengan upah 
tenaga kerja sebesar Rp.40.000/hari bertempat di Kelurahan Lompoe. 

d) Padat Karya Produktif 3 (tiga) yaitu pembbuatan tempat pembakaran 
batu bata 1 unit dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 14 Juli s/d 5 
Agustus 2012 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang dengan 
upah tenaga kerja sebesar Rp.40.000/hari bertempat di Kelurahan 
Bukit Harapan Kecamatan Soreang. 

3. RSU A. Makkasau 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat-alat kedokteran, 
kesehatan dan keluarga berencana. 

 
4. Dinas Kesehatan 

a) Bantuan operasional kesehatan diberikan kepada enam puskesmas  
yang dilaksanakan  dalam bentuk : 
1) Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, bayi, balita, 

kasus risiko tinggi, RT, siswa, sekolah, pasangan usia subur, Wanita 
usia subur, TU). 

2) Surveilans (Gizi, KIA, Imunisasi, Penyakit Menular dan Tidak 
Menular). 

3) Kunjungan Lapangan (pemasangan stiker P4K, ANC, PNC,dll) 
4) Pelayanan di posyandu 
5) PMT Penyuluhan 

b) Honorarium pengelolan bantuan operasional kesehatan yang diberikan 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                            BAB  V  -  301 
 



kepada pengelola satuan kerja dan pengelola bantuan operasional 
kesehatan di enam puskesmas. 

c) Monitoring dan evaluasi bantuan operasional kesehatan yang 
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan evaluasi triwulanan kegiatan 
bantuan operasional kesehatan yang diberikan dalam bentuk biaya 
transport untuk petugas monitoring dan peserta pertemuan serta 
konsumsi untuk pelaksanaan monitoring serta pemberian honor bagi 
narasumber. 

d) Sosialisasi program bantuan kesehatan ke Puskesmas tentang 
pendataan sasaran (ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, bayi, balita, kasus 
risiko tinggi, RT, siswa, sekolah, pasangan usia subur, Wanita usia 
subur  TU) dan surveilans (Gizi, KIA, Imunisasi, Penyakit Menular dan 
Tidak Menular). 

5. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
Output kegiatan ini adalah pembangunan kapal perikanan >30 GT. 
Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya jumlah kapal penangkap 
ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan. 
Outcomens yang ingin dicapai adalah meningkatnya produktivitas 
perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. 
 

E. Sumber dan Jumlah Anggaran  
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 

Anggaran yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Perdagangan 
Dalam Negeri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- 
dapat direalisasikan sebesar Rp. 11.912.535.400,- 
 

2.  Dinas Tenaga Kerja 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, 
maka Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp.666.000.000,- 
melalui dana APBN Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut : 
a) Padat Karya Infrastruktur sebesar Rp.136.000.000,- 
b) Padat Karya Produktif 1 sebesar   Rp.150.000.000,- 
c) Padat Karya Produktif 2 sebesar   Rp.150.000.000,- 
d) Padat Karya Produktif 3 sebesar   Rp.150.000.000,- 
e) Administrasi Kegiatan sebesar      Rp.80.000.000,- 
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Dari jumlah anggaran dana pembantuan sebesar Rp.666.000.000,- 
realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.643.083.800,- 
(96,56%) 
 

3.  RSU. A. MAKKASAU 
Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
9.986.228.000,- atau 99,86%. 
 

4. Dinas Kesehatan 
Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp.726.000.000,- 
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 717.542.940 (98,84%). 
 

5. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp. 
3.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.214.426.500,- 
atau 73,81%. 

  
F. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan  

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pembantuan yang diterima dari Direktorat Jendral  Perdagangan Dalam 
Negeri Kementrian Perindustrian adalah Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai lembaga yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pembantuan yang diterima dari Kementrian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di Kota Parepare adalah Dinas Tenaga Kerja, sebagai 
lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah. 

 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pembantuan yang diterima dari Kementrian Kesehatan di Kota Parepare 
adalah Badan Layanan Umum Daerah RSU. A.MAKKASAU, sebagai 
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lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare 
Nomor 475 Tahun 2010 tanggal 3 November 2010. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pembantuan yang diterima dari Kementrian Kesehatan di Kota Parepare 
adalah Dinas Kesehatan, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pembantuan yang diterima dari Kementrian Perikanan dan Kelautan di 
Kota Parepare adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan 
Kelautan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah. 

 
  G. Permasalahan dan Solusi 
 1)   Permasalahan  

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
a) Masih kurang representatifnya sarana perdagangan berupa pasar 

yang layak diwilayah Kota Parepare. 
b) Keterbatasan anggaran APBD dalam rangka menunjang pelaksanaan 

pembangunan sarana pasar. 
c) Pembangunan pasar kuliner dan UKM-PKL dalam pelaksanaanya agak 

terlambat ini dipengaruhi oleh keterlambatan pelaksanaan lelang dan 
pada saat pembangunan dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca. 

 
   Dinas Tenaga Kerja   

a) Masih banyaknya angka pengangguran 
b) Terbatasnya lapangan kerja 
c) Kurangnya ketrampilan masyarakat 
d) Terbatasnya anggaran yang tersedia 

 
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
Belum adanya nelayan kita yang mampu menjalankan atau 
mengoperasikan kapal perikanan sebesar > 30 GT atau setara dengan 60 
mil laut. Hal ini dikarenakan sumberdaya dan kemampuan yang masih 
sangat terbatas. 
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     2)   Solusi  
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
a) Mengupayakan penyediaan sarana perdagangan yang layak melalui 

pembangunan/rehabilitasi pasar. 
b) Melakukan upaya pencarian sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan sarana distribusi dan perdagangan melalui anggaran 
pemerintah pusat. 

c) Melaksanakan lelang secepatnya dan mengoptimalkan proses 
pembangunan pasar kuliner dan UKM-PKL. 

 
Dinas Tenaga Kerja 
a) Menciptakan usaha baru melalui penerapan teknologi tepat guna dan 

tenaga kerja mandiri. 
b) Menciptakan lapangan kerja melalui padat karya infrastruktur dan 

produktif. 
c) Meningkatkan pembinaan pada usaha sektor informal.   
d) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dana yang memadai.  

 
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
Perlunya pelatihan dan sertifikasi terhadap nelayan-nelayan yang 
dianggap mampu dan mempunyai pengalaman untuk 
mengoperasionalkan kapal sebesar > 30 GT. Sertifikasi tersebut dapat 
menambah ketersediaan sumberdaya sehingga dalam waktu kedepan kita 
tidak kekurangan sumberdaya operasional kapal perikanan. 
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BAB VI 
PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 
A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 
  Pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah Kota Parepare melakukan 

kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini 
misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, 
Perguruan Tinggi dan lain-lain.  

  Dasar Hukum kerjasama dengan pihak ketiga adalah Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 195 (3) 
menyatakan bahwa “dalam hal penyediaan pelayanan publik, daerah dapat 
bekerjasama dengan pihak ketiga”. 

 
1. Mitra yang Diajak Kerjasama 

a) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare   
b) Ditjen Litbang LIPI 
c) Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare. 
d) PT. FAJAR AJATAPPARENG 

 
2. Dasar Hukum 

a) Perjanjian Belanja Hibah dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia 
(KONI) Kota Parepare, Nomor: 180.5/6/HKM Tanggal 18 April 2012.  

b) Perjanjian Kerjasama Ditjen Litbang LIPI, Nomor : 180.4/7/HKm, 
Tanggal 21 Mei 2012. 

c) Perjanjian Belanja Hibah dengan Dharma Wanita Persatuan Kota 
Parepare, Nomor : 180.5/12/HKm Tanggal 27 Juni 2012. 

d) Perjanjian Kerjasama dengan PT. FAJAR AJATAPPARENG, Nomor : 
180.2/20/HKm Tanggal 12 Desember 2012. 

 
3. Bidang Kerjasama 

a) Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Keolahragaan. 
b) Kerjasama tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK 
c) Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Dharma Wanita 

Kota Parepare. 
d) Kerjasama dengan PT. FAJAR AJATAPPARENG. 
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4. Nama Kegiatan 
a) Perjanjian Belanja Hibah antara Walikota Parepare dengan KONI Kota 

Parepare. 
b) Perjanjian Kerjasama tentang Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK 

antara Walikota Parepare dengan Prof. Dr. Lukman Hakim. 
c) Perjanjian Belanja Hibah antara Walikota Parepare dengan Dharma 

Wanita Persatuan Kota Parepare. 
d) Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kota Parepare dengan PT. FAJAR 

AJATAPPARENG tentang  Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni Kota 
Parepare 

 
5. SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 

a) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam 
bidang belanja hibah adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota 
Parepare. 

b) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam 
bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Parepare. 

c) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam 
bidang belanja hibah adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota 
Parepare. 

d) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam 
bidang pengembangan, pembangunan aset pemda adalah Sekretariat 
Daerah Kota Parepare. 

 
6. Sumber dan Jumlah Anggaran 

a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare dengan KONI 
Kota Parepare  adalah merupakan pengembangan kegiatan ke 
olahragaan di Kota Parepare dan Pembiayaannya bersumber dari APBD 
Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,- 

b) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tentang Penelitian, 
Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
adalah merupakan bentuk kerjasama yang akan menjadi pemanfaatan 
penelitian untuk Pemerintah Kota Parepare yang anggarannya 
bersumber dari masing-masing pihak.  

c) Belanja Hibah Pemerintah Daerah KotaParepare dengan Dharma 
Wanita Persatuan Kota Parepare adalah kegiatan yang anggarannya 
bersumber dari APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 
20.000.000,- 
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d) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan 
PT. FAJAR AJATAPPARENG tentang Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni 
Kota Parepare adalah untuk pengembangan lahan dan menghasilkan 
PAD bagi Kota Parepare. 

 
7. Jangka Waktu Kerjasama 

a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare dengan KONI 
Kota Parepare berlaku selama 1 Tahun. 

b) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tentang Penelitian, 
Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
selama 5 tahun. 

c) Belanja Hibah Pemerintah Daerah KotaParepare dengan Dharma 
Wanita Persatuan Kota berlaku selama 1 tahun.  

d) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan 
PT. FAJAR AJATAPPARENG tentang Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni 
Kota Parepare berlaku selama 30 tahun. 

 
8. Hasil (output) Kerjasama 

a) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare dengan KONI 
Kota Parepare untuk mencari atlit yang dapat berprestasi di ajang 
nasional.  

b) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tentang Penelitian, 
Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
untuk memberikan manfaat kepada warga parepare dalam bentuk 
hasil dari penelitian yang telah dicapai.  

c) Belanja Hibah Pemerintah Daerah KotaParepare dengan Dharma 
Wanita Persatuan Kota, untuk memberdayakan dharma wanita 
persatuan kota dalam kegiatan social. 

d) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan 
PT. FAJAR AJATAPPARENG tentang Pemanfaatan Lahan Eks Pasar Seni 
Kota Parepare, untuk meningkatkan PAD Kota Parepare dalam hal 
bentuk Bangun Guna Serah. 

 
9. Permasalahan dan Solusi   

a) Permasalahan 
Belum adanya input dari SKPD terkait untuk hasil penelitian dari LIPI 
dan kurang tersedianya anggaran dari SKPD untuk pengembangan 
penelitian LIPI dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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b) Solusi 
Akan meminta kesedian dari pihak LIPI untuk melakukan sharing 
kepada Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk menindaklanjuti 
permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pegembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi. 

 
B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 

1. Forum Koordinasi 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 
c) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 

 
2. Materi Koordinasi  

a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 Tanggal 27 
Februari 1986 Tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
adalah forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
dengan pejabat-pejabat ABRI di daerah serta aparatur-aparatur 
pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara 
stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. Tujuan dan 
materi penyelenggaraan MUSPIDA adalah : 
1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan sinkronisasi 

pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara 
berdayaguna dan berhasil guna; 

2) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan 
ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan 
langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat 
pencegahan maupun penanggulangannya; 

3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan 
kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas 
nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.   

 
b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 telah dibentuk Kelembagaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Parepare periode 2011-2013 
dengan Keputusan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 Tanggal 
23 Februari 2011 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Kota Parepare Periode 2011-2013. Tujuan utama 
pembentukan forum ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi 
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hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling 
pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama 
masing-masing di Kota Parepare. Tugas forum FKUB adalah sebagai 
berikut : 
1) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan 

pemeliharaan kerukunan umat beragama; 
2) Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama 
instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat 
beragama. 

3) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh 
masyarakat; 

4) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 
5) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam 

bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Parepare; 
6) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kegiatan 
umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;  

7) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian 
tempat ibadah.   

 
c) Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) 

Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) berdasarkan 
Keputusan Walikota Parepare Nomor 81 Tahun 2012 Tanggal 27 Maret 
2012, dengan tugas-tugas sebagai berikut : 
1) Membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan 

pemberdayaan Kominda Kota Parepare; 
2) Memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan Pemerintah Daerah 

dan hubungan antar instansi di daerah dibidang intelejen; 
3) Merencanakan kegiatan klandestin deteksi dini dalam rangka 

mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan 
mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelejen dari 
berbagai sumber mengenai potensi gejala atau peristiwa yang 
menjadi ancaman stabilitas nasional didaerah; 

4) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi 
Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini 
dan peringatan dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan 
hambatan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional di daerah. 
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3. Instansi Vertikal Yang Terlibat 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

1) Dan Dim 1405 Mallusetasi 
2) Kapolresta Parepare 
3) Ketua Pengadilan Negeri Parepare 
4) Kepala Kejaksaaan Negeri Parepare 
5) Kepala Kantor Kementrian Agama Parepare 

b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 
1) Dan Dim 1405 Mallusetasi 
2) Kapolresta Parepare 
3) Pengadilan Negeri Parepare 
4) Kejaksaaan Negeri Parepare 
5) Kantor Kementrian Agama Kota Parepare 

c) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 
1) Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi 
2) Kapolresta Parepare 
3) Kepala Kejaksaaan Negeri Parepare 
4) Pengadilan Negeri Parepare 
5) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Parepare 
6) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Parepare 

 
4. Sumber dan Jumlah Anggaran 

a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tahun 
2012, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 pada Program 
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala 
Daerah dalam bentuk kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida. 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan ini adalah sebesar Rp 78.200.000,-. Dasar pelaksanaannya 
adalah Keputusan Walikota Parepare Nomor 341 Tahun 2012 Tanggal 
3 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Keanggotaan Penyelenggara 
Rapat Koordinasi Muspida Kota Parepare T.A 2012. 

b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 
Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), 
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 pada program kemitraan 
pengembangan wawasan kebangsaan. Alokasi anggaran yang 
disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 90.216.000,-. 
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c) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 
Penyelenggaraan kegiatan Komunitas Intelejen Daerah  Tahun 2012, 
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun anggaran 2012 pada  program pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak 
kriminal. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program 
dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 398.935.000,-. 

 
 

5. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal didaerah 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

Sekretariat Daerah Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi 
daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, membawahi Bagian 
Umum sebagai unit kerja pelaksana teknis penyelenggaraan 
Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Sekretariat Daerah Kota 
Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare 
Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Parepare.  

b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta 
pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan di Kota Parepare 
adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare, sebagai 
lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare 
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah. 

c) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta 
pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan di Kota Parepare 
adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare, sebagai 
lembaga yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah 
Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah. 
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6. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

Pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Parepare, 
berdasarkan Keputusan Keputusan Walikota Parepare Nomor 316 
Tahun 2011 Tanggal 24 Juni 2011 Tentang Pembentukan Satuan Tugas 
Pelaksana Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selama 
Tahun 2012, kegiatan forum MUSPIDA dilaksanakan sebagai berikut: 

1) Kamis, Tanggal 19 April 2012, dengan materi: 
a) Penanganan KSU “Harapan Bersama”.  
b) Kesiapan dalam rangka Penilaian Adipura  
c) Antisipasi tindak kejahatan antara lain pencurian, kenakalan 

remaja, kelompok sepeda motor. 
d) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 
2)  Rabu, Tanggal 8 Agustus 2012 dengan materi: 

a) Persiapan penyelenggaraan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1433 H. 
b) Antisipasi kemungkinan meningkatnya potensi gangguan 

ketentraman dan ketertiban umum. 
c) Peringatan Hut Proklamasi RI ke 52 Tahun 2012. 
d) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 
3)  Selasa, 11 Desember 2012 dengan materi: 

a) Persiapan Perayaan hari Natal Tahun 2012. 
b) Persiapan Tahun Baru 2013 Keamanan dan Ketertiban 
c) Pembahasan Lokasi SDN 24 Parepare. 
d) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 
b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare selama 
tahun 2012 melaksanakan kegiatan koordinasi keluar daerah sebanyak 
8 (delapan) kali antara lain yaitu :  
1) Mengikuti Seminar Nasional Se-hari dengan Tema “Religion For 

Peace” di Makassar selama 2 (dua) hari pada tanggal 12-13 Januari 
2012 

2) Mengikuti Seminar Kebangsaan dengan Tema Revitalisasi 
Pancasila dalam Memperkokoh NKRI selama 2 (dua) hari di 
Makassar pada tanggal 20-21 Februari 2012. 

3) Mengikuti Sosialisasi Bidang Keagamaan dalam rangka 
Pencegahan terhadap Penganut Aliran Kepercayaan selama 2 
(dua) hari di Makassar pada tanggal 30-31 Mei 2012. 
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4) Mengikuti Program dan Kegiatan Bina Kerukunan Umat Beragama 
serta Penguatan Kerukunan Bangsa selama 4 (empat) hari di Bali 
pada tanggal 28 Mei -01 Juni  2012. 

5) Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran dan Fungsi 
Lembaga Keagamaan sebagai Wadah Pembinaan Ummat selama 2 
(dua) hari pada tanggal 17-18 Juni 2012. 

6) Mengikuti Kegiatan Indeks Pembauran melalui Pelatihan Tenaga 
Pelaksana Pembauran Daerah (TPPD) di Bogor selama 5 (lima) hari 
pada tanggal 18-22 Nopember 2012. 

7) Membawa Laporan HasilKegiatan Sosialisasi Peraturan Bersama 
Menag. Dan Mendagri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 di Makassar 
selama 2 (dua) hari pada tanggal 04-05 Desember 2012. 

8) Melaporkan Hasil Supervisi/Monitoring dan Evaluasi terhadap 
Sosialisasi Distribusi/Desiminasi SKB kepada Mendagri Cq. Dirjen 
Kesbangpol di Jakarta selama 3 (tiga) hari pada tanggal 17-19 
Desember 2012. 

 
c) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 

Forum Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Kota Parepare selama 
tahun 2012, melaksanakan kegiatan koordinasi keluar daerah 
sebanyak 16 (enam belas) kali antara lain yaitu : 
1) Mengikuti Rakornis Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) 

Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar selama 3 (tiga) hari pada 
tanggal 13-15 April 2012. 

2) Mengikuti Forum Dialog Interaktif dalam Melakukan Komunikasi 
dan Koordinasi Pencegahan Faham  Radikalisme Ajaran Marxisme 
dan Leninisme di Makassar selama 2 (dua) hari pada tanggal 07-08 
Mei 2012. 

3) Mengikuti Kegiatan Forum Deteksi Dini di Seluruh Wilayah 
Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan selama 2 (dua) hari di 
Makassar pada tanggal 15-16 Mei 2012. 

4) Mengikuti Seminar Damai, Demokratis Tidak Anarkis selama 2 
(dua) hari di Makassar pada tanggal 19-20 Juni 2012. 

5) Mendampingi Bapak Walikota dalam rangka Rakornas Komunitas 
Intelejen Daerah (KOMINDA) di Jakarta selama 3 (tiga) hari pada 
tanggal 17-19 Juli 2012. 

6) Membawa Laporan Kominda untuk Semester Pertama selama 2 
(dua) hari di Makassar pada tanggal 26-27 Juli 2012. 

7) Mengikuti Rapat Koordinasi Tekhnis Komunitas Intelejen Daerah 
(Rakornis Kominda), selama 2 (dua) hari di Makassar pada tanggal 
28-29 Agustus 2012. 
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8) Mengikuti Workshop Penanganan Ancaman, Tantangan, 
Hambatan dan Gangguan Bidang Mental, Idiologi/Radikalisme 
selama 2 (dua) hari di Makassar pada tanggal 18- 19 September 
2012. 

9) Mengikuti Seminar dan Lokakarya Forum Deteksi Dini (FDM) di 
Makassar selama 2 (dua) hari pada tanggal 27-28 September 2012. 

10) Mengikuti Rakornis Bidang Polkam dan Pimpinan Instansi Terkait 
Prov. Dan Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan di Makassar 
selama 2 (dua) hari pada tanggal 26-27 September 2012. 

11) Mengikuti Acara Fasilitasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah 
Konflik (Angkatan Ke. II) di Makassar selama 2 (dua) hari pada 
tanggal 27-28 September 2012. 

12) Menghadiri Semiloka tentang Pemanfaatan Hasil Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI) di Manado selama 3 (tiga) hari pada 
tanggal 03-05 Oktober 2012. 

13) Mengikuti Koordinasi dan Konsultasi Rakorda Pengamanan Pilkada 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar 
selama 2 (dua) hari pada tanggal13-14 Desember 2012. 

14) Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Program-Program 
Prioritas Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Tahun Anggaran 
2012-2013 di Jakarta selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21-24 
Desember 2012. 

15) Membawa Laporan Semester Akhir Kegiatan Komunitas Intelejen 
Daerah (KOMINDA) di Makassar selama 2 (dua) hari pada tanggal 
26-27 Desember 2012. 

16) Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Desk Pilkada 
Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar 
selama 2 (dua) hari pada tanggal 28-29 Desember 2012. 

 
7. Hasil dan Manfaat Koordinasi 

a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
a. Terpeliharanya kebersihan dan keindahan Kota Parepare yang 

ditandai dengan terpilihnya kembali Kota Parepare sebagai 
penerima penghargaan piala Adipura ke 8 untuk kategori Kota 
Sedang. 

b. Terciptanya koordinasi antara Pimpinan Daerah dan Instansi 
Vertikal. 

 
 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare 2012                                               BAB  VI  -  315 
 



c. Terciptanya suasana aman dan kondusif di lingkungan Masyarakat 
Kota Parepare. 

d. Koordinasi dalam menjalankan roda kepemerintahan sangat 
penting agar kita tahu permasalahan dan isu yang berkembang di 
Masyarakat, agar isu tersebut dapat kita pecahkan bersama-sama 
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing sehingga 
tidak ada gesekan dan tupoksi yang tumpang tindih.  

e) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah merupakan 
wadah kerukunan antar umat beragama, sehingga menjadi tempat 
rujukan apabila terjadi hal-hal yang menyangkut perbedaan 
pandangan maupun kegiatan keagamaan yang tidak mematuhi 
berbagai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, 
salah satu produk dari keberadaan FKUB ini adalah adanya 
rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap permohonan 
pendirian rumah ibadat bagi setiap umat beragama. 

f) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 
Harmonisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari masing-
masing personil yang terlibat dalam Komunitas Intelejen Daerah 
(KOMINDA) menjadi lebih baik dan mantap jika dibandingkan 
dengan belum terbentuknya KOMINDA.    
 

9. Tindak lanjut Hasil Koordinasi 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

1) Pelaksanaan koordinasi, integrasi program dan kegiatan serta 
sinkronisasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah 
berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna; 

2) Terjalin kekompakan dalam memberikan penilaian atas intensitas 
dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam 
masyarakat sekaligus menentukan langkah-langkah/solusi yang 
dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun 
penanggulangannya; 

3) Terjalin kebersamaan dalam menentukan sistem dan tata cara 
pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna 
mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan 
pembangunan nasional sesuai dengan peran dan fungsi masing-
masing. 
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b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 
1) Pelaksanaan dialog antara pemuka agama dan tokoh-tokoh 

masyarakat terjalin dengan penuh kebersamaan; 
2) Mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi ormas 

keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai 
bahan kebijakan Walikota Parepare terlaksana dan berjalan dengan 
sebaik-baiknya; 

3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang 
keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan 
pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam 
membangun kepercayaan dan kebersamaan antar umat beragama. 

 
c) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)  

1) Koordinasi pelaksanaan operasi kegiatan Intelijen untuk seluruh 
Instansi Pemerintahan Daerah, berjalan dengan sebaik-baiknya; 

2) Proses pengkajian dan evaluasi perkembangan situasi aktual Daerah 
dibidang Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Keamanan dan Ketertiban 
/Perlindungan masyarakat dijadikan agenda prioritas, untuk 
memberikan masukan dan saran pertimbangan kepada pimpinan 
daerah dalam menentukan sikap dan tindakan yang dianggap perlu. 

 
C. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 

1. Sengketa Batas wilayah Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan 
Propinsi  
Dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti dilapangan sesuai 
dengan amanat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, perlu 
dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. 
Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah 
batas wilayah antara Kota Parepare dengan kabupaten Sidrap dan Kota 
Parepare dengan Kabupaten Pinrang dititikberatkan pada upaya 
mewujudkan batas wilayah yang jelas dan pasti baik secara yuridis 
maupun fisik dilapangan. 
Kegiatan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penetapan dan 
Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat bersama Tim Penetapan dan 
Penegasan Batas Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota 
dari masing-masing daerah untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum 
tentang batas daerah. Pada pelaksanaan Tim Teknis dibantu masyarakat 
setempat yang mengetahui keberadaan batas daerah tersebut. 
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Sumber hukum batas daerah khususnya di darat adalah meliputi : 
a) Dokumen-dokumen batas yang mungkin sudah pernah ada seperti 

Staatsblad, nota dari presiden ataupun peraturan-peraturan yang telah 
ada sebelumnya seperti Undang-Undang Pembentukan Daerah, atau 
kesepakatan-kesepakatan yang pernah ada termasuk peta-peta 
kesepakatan mengenai batas wilayah. 

b) Peta Batas yang merupakan lampiran Undang-Undang pembentukan 
daerah peta minit (Muniteplan) peta Topografi/Rupa Bumi atau peta-
peta lain yang memuat tentang batas daerah yang bersangkutan. 

c) Kesepakatan antara dua daerah berbatasan yang dituangkan dalam 
dokumen kesepakatan penentuan batas daerah. Secara garis besar 
penegasan batas daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu: 
1) Penelitian Dokumen 
2) Pelacakan Batas 
3) Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas 
4) Pemasangan Pilar Batas 
5) Pembuatan Peta Batas 

 
2. Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, tidak selesai, 

atau perlu ditindaklanjuti) 
Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare 
dalam rangka pelacakan batas daerah dengan Pemerintah  Kabupaten 
Sidrap dan Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah tidak konsistennya 
daerah tersebut dengan bukti kepemilikan yang ada, karena ketika kedua 
daerah tersebut berbicara tentang batas yang difasilitasi oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan, tetap bertahan dengan keinginannya masing-
masing sedangkan penataan batas wilayah telah disepakati kedua belah 
pihak berdasarkan pengukuran Topografi Kodam.  
Solusi yang tepat dalam rangka penyelesaian masalah tersebut adalah 
diharapkan agar diadakan pertemuan kembali yang dihadiri langsung oleh 
para pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat setempat yang 
mengetahui secara pasti keberadaan batas daerah tersebut. Selain itu 
perlu ada penegasan sikap oleh Pemerintah Propinsi maupun Pusat, 
terkait dengan sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh daerah-daerah 
yang bermasalah dengan batas wilayah Kota Parepare, karena penegasan 
batas daerah sangat mempengaruhi kebijakan program dan kegiatan 
pembangunan yang akan dilaksanakan pada daerah perbatasan tersebut. 
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Dengan hal tersebut Pemerintah Kota Parepare menyarankan kepada 
Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi dan mempertemukan tiga 
daerah (Pinrang, Sidrap dan Parepare) untuk dibahas bersama. 
Selanjutnya solusi penyelesaian dibuktikan dengan dokumen sebagai 
tanda bukti yang dimiliki masing-masing daerah. 

 
3. SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas wilayah 

Sekretariat Daerah Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi daerah, 
Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian khususnya pembinaan batas wilayah 
membawahi Bagian Pemerintahan sebagai unit kerja pelaksana teknis 
Sekretariat Daerah Kota Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Parepare. 

 
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA   
 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya   
  a. Bencana yang Terjadi      

1) Angin Kencang (Puting Beliung) 
a)  Menimpa 1 rumah warga Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan 

Soreang 
b)  Menimpa 10 rumah warga Kelurahan Watang Soreang 

Kecamatan Soreang 
c) Menimpa 18 rumah warga Kelurahan Ujung Baru Kecamatan 

Soreang 
d) Menimpa 1 rumah warga Kelurahan Ujung Lare Kecamatan 

Soreang 
e)  Menimpa 8 rumah warga Kelurahan Bukit Indah Kecamatan 

Soreang 
f) Menimpa 39 rumah warga Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan 

Ujung 
g) Menimpa 2 rumah warga Kelurahan Mallusetasi Kecamatan 

Ujung 
h) Menimpa 25 rumah warga Kelurahan Lapadde Kecamatan 

Ujung 
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i) Menimpa 126 rumah warga Kelurahan Labukkang Kecamatan 
Ujung 

j) Menimpa 20 rumah warga kelurahan Kampung Baru 
Kecamatan Bacukiki Barat 

k) Menimpa 18 rumah warga kelurahan Tiro Sompe Kecamatan 
Bacukiki Barat 

l) Menimpa 12 rumah warga kelurahan Cappa Galung 
Kecamatan Bacukiki Barat 

m) Menimpa 5 rumah warga kelurahan Sumpang Minangae 
Kecamatan Bacukiki Barat 

n) Menimpa 29 rumah warga kelurahan Lumpue Kecamatan 
Bacukiki Barat 

o) Menimpa 4 rumah warga Kelurahan Watang Bacukiki 
Kecamatan Bacukiki 

p) Menimpa 7 rumah warga Kelurahan Lemoe Kecamatan 
Bacukiki 

q) Menimpa 2 rumah warga Kelurahan Lompoe Kecamatan 
Bacukiki 

 
2)  Bencana Kebakaran 

a) Mengakibatkan kerusakan 3 rumah warga Kelurahan Lumpue 
Kecamatan Bacukiki Barat 

b) Mengakibatkan kerusakan 1 rumah warga Kelurahan Galung 
Maloang Kecamatan Bacukiki 

c) Mengakibatkan kerusakan 2 rumah warga Kelurahan Watang 
Soreang Kecamatan Soreang 

 
3) Bencana Longsor 

a) Mengakibatkan kerusakan 3 rumah warga Kelurahan Lumpue 
Kecamatan Bacukiki Barat 

 
   b. Penanggulangan Bencana    

1) Telah dibentuk Satgas Bencana Tingkat Kota, Kecamatan dan 
Kelurahan sesuai Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana 
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota 
Parepare. 

2) Pembentukan Tim Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 
sesuai dengan Keputusan Walikota Parepare Nomor : 300 tahun 
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2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah  Kota Parepare. 
 

 2. Status Bencana (Nasional,regional/Propinsi atau Lokal/ 
Kabupaten/Kota) 
Status bencana yang terjadi selama Tahun 2012 di Kota Parepare 
ditetapkan sebagai status bencana tingkat Kabupaten/Kota. 
 

 3. Sumber dan Jumlah Anggaran  
  Sumber Dana (Anggaran) yaitu : 

 Sumber dana melalui APBD Tahun 2012 Pos Bantuan  Anggaran Tak 
Terduga (Bagian Kesra dan Bagian Keuangan Setdako) sebesar 
Rp.450.000.000 dan selama Tahun 2012 telah dibayarkan sebesar               
Rp. 215.250.000 sebagai bantuan anggaran untuk perbaikan rumah dan 
lain-lain peruntukannya. 
     

4.  Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 
  Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana yaitu : 
  a. Membuat kontingensi plan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi. 
  b. Menyampaikan kepada masyarakat tentang potensi dan wilayah-

wilayah rawan bencana melalui media informasi. 
 5.  SKPD yang Menangani Bencana 

a. Sekretariat Daerah Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi 
daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, 
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, khususnya 
pencegahan dan penanggulangan bencana membawahi Bagian 
Kesejahteraan Rakyat sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat 
Daerah Kota Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 
parepare Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Parepare. 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian, khususnya pencegahan dan penanggulangann bencana di 
Kota Parepare adalah Bagian Keuangan sebagai unit kerja pelaksana 
teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota parepare Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

c.  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi bidang sosial khususnya pencegahan dan 
penanggulangan bencana di Kota Parepare adalah Dinas Sosial Kota 
Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah. 

   
6. Kelembagaan Khusus yang Dibentuk Untuk Menangani Bencana  

Satuan Tugas Bencana Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sesuai 
Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi Kota Parepare. 
 

7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi 
a. Angin kencang/puting beliung 

  b. Kebakaran 
  c. Banjir 
  d. Tanah Longsor 

 
 

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
 1. Gangguan Yang terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme 

atau lainnya) 
  Gangguan yang terjadi antara lain : 
  a. Gangguan konflik berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme 

kemungkinannya bisa terjadi, tapi sangat kecil. 
  b. Gangguan konflik yang bisa timbul sesuai analisa intelijen di Kota 

Parepare adalah masalah perbatasan dengan Kabupaten Sidrap, 
Kabupaten Barru dan Kabupaten Pinrang. 

 
 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 
  Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum yaitu : 
 a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di 
Kota Parepare adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 
Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah.  
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b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di 
Kota Parepare adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah.   

  
 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 

a. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan 
Perlindungan Masyarakat Kota Parepare adalah sebesar                           
Rp 822.921.000,- untuk membiayai 4 program dan 15 kegiatan dalam 
Tahun Anggaran 2012. 

b. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program dan 
kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Parepare adalah sebesar Rp 193.600.000,- untuk membiayai 2 program 
dan 2 kegiatan Tahun Anggaran 2012.  

 
 4. Penanggulangan dan Kendalanya 
  a) Penanggulangannya yaitu : 

1) Pengendalian keamanan lingkungan dalam bentuk Lomba 
penilaian Pos Kamling se Kota Parepare serta pembelian 
perlengkapan alat-alat keamanan lingkungan. 

2) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam bentuk kegiatan operasional penertiban dan 
penegakan Perda dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat terhadap pelanggaran Perda. 

3) Kegiatan  Posko   Terpadu   yang    bertujuan   mendekatkan  
pelayanan kepada masyarakat untuk mengantisipasi berbagai 
masalah keamanan dan ketertiban sehingga memberi rasa aman 
dan tenteram. Kegiatan ini melibatkan aparatur Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik serta institusi terkait.  

4) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 
siskamswakarsa di daerah dalam bentuk kegiatan pembentukan 
Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Kota Parepare. 

5) Sosialisasi tentang pembentukan Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) dengan melibatkan unsur dari Tokoh 
Masyarakat, Ketua RT, LPMK dan unsur terkait lainnya dengan 
tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
pembetukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah 
Kota. 
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6) Penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan 
pembinaan Etika budaya politik bagi masyarakat, pemuda dan 
mahasiswa. 

7) Pola kemitraan partai politik dengan sektor informal dalam bentuk 
penyuluhan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang politik 
yang beretika. 

 
  b. Kendala yang dihadapi : 

1) Alokasi anggaran dalam penanganan ketentraman dan 
ketertiban umum sangat terbatas. 

2) SDM pengelola dan pelaksana dilapangan masih perlu 
ditingkatkan terutama dalam hal teknis pengamanan dan 
perlindungan masyarakat.   

3) Sarana dan prasarana sangat terbatas. 
4) Prosedur tetap dalam penanganan ketentraman dan ketertiban 

umum masih belum dipahami secara maksimal oleh aparat 
pelaksana di lapangan.  

 
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan 

a. Tergabung dalam kegiatan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
b. Dilibatkan dalam pembentukan Komunitas Intelijen Daerah 

(KOMINDA)  
c. Tetap dalam status siaga sesuai dengan tingkat pengamanan yang 

dibutuhkan dalam koordinasi pengamanan kegiatan yang merupakan 
kebijakan pimpinan daerah.   
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