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WALIKOTA PAREPARE 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare 

Tahun 2008 dapat diselesaikan dengan baik, selanjutnya disampaikan dan diserahkan 

kehadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare. 

 LKPJ Walikota Parepare Tahun 2008 disusun untuk memenuhi kewajiban 

konstitusional sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang sistematika dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat. 

 Laporan ini terdiri dari Pidato Pengantar yang akan dibacakan dalam Rapat 

Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian LKPJ Tahun 2008 dan Naskah Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Parepare Tahun 2008 itu sendiri. 

 Melalui LKPJ ini diharapkan menjadi bahan bagi DPRD Kota Parepare untuk 

memberikan tanggapan dan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada Walikota 

Parepare, berupa catatan strategis yang memuat saran, input dan koreksi atas pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat PP Nomor 3 Tahun 2007. 
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 Dari lubuk hati yang dalam, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas 

kepercayaan yang diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Parepare dalam 

mengemban amanah membangun daerah Kota Parepare. 

 Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi 

yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Parepare, anggota 

Muspida, seluruh Perangkat Daerah Kota Parepare, para tokoh masyarakat dan tokoh 

agama serta seluruh komponen masyarakat Kota Parepare yang penuh ikhlas disertai 

kesadaran tinggi telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mensukseskan 

pelaksanaan tugas-tugas kami selaku Walikota Parepare. 

 Semoga LKPJ ini memberikan mamfaat bagi peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dimasa yang akan datang. 

 

 Sekian dan Terimakasih  

 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

        Parepare,       April 2009        

 

        WALIKOTA PAREPARE 

 

 

  

         Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE 
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BAB I 

 
P E N D A H U L U A N 

 
 

A. DASAR HUKUM 

Parepare dibentuk 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 Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten 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. Didasarkan pada tanggal 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. Untuk Tahun ini, 
Kota Parepare genap berusia 49 Tahun.    

Dalam membangun Kota Parepare, Pemerintah daerah selalu 
melibatkan partisipasi para pelaku pembangunan, yang salah satunya adalah 
melalui kegiatan musrenbang, yang kemudian menjadi bahan kajian oleh 
anggota DPRD bersama dengan eksekutif dalam proses penetapan kebijakan. 
Sebagaimana 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.  

Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu di dalam  
pelaksanaannya, Walikota Parepare selaku Kepala Daerah juga 
berkoordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya mengajak 
pihak swasta untuk terlibat dalam berbagai agenda pembangunan maupun 
pelibatan dalam berbagai forum diskusi yang menggagas rencana 
pembangunan ke depan, termasuk juga mengadakan kerjasama dengan 
Pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan Kota Parepare (Kabupaten 
Barru, Pinrang dan Sidrap) serta Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat 
maupun masyarakat Kota Parepare dalam kegiatan Musrenbang.  

Dengan adanya proses pembangunan demokrasi yang semakin  
berkembang dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota 
Parepare, sehingga pihak eksekutif tidak sendirian dalam menyikapi dan 
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menanggapi kritik, saran dan harapan yang telah mampu memberikan 
sinergi terhadap pemecahan permasalahan maupun persoalan kota yang 
sangat komplek. Kesemuanya ini bermuara pada pijakan moral atas mandat 
peningkatan kesejahteraan warga kota supaya dapat terpenuhi.  

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan memberikan kemudahan 
dalam proses pemahaman fungsi dan peranan terhadap penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), baik terhadap segala 
kekurangan maupun keberhasilannya sekaligus sebagai upaya pemetaan 
situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang dan dimasa yang akan datang, 
dalam rangka perbaikan serta peletakan pondasi yang kokoh dalam 
membangun Kota Parepare kedepan.  
 Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Walikota dimaksud 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, Tanggal 4 Januari 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 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 
2008, meliputi:  

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional.  
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang 



19 

 

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 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 
2006 – 2008.  

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 
Anggaran 2008.  

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare 
Tahun Anggaran 2008.  

 
 

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 

 

1. Kondisi Geografis Daerah 
 

a. Batas Administrasi 
 Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan 

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 Sulsel. Pemaknaan pusat pelayanan antar wilayah 

diterjemahkan oleh Pemerintah daerah Kota Parepare dalam visinya 

sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan. 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, dalam suatu rangkaian yang utuh dan saling bersinergi satu 

dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian maka fasilitas 

pelayanan antar wilayah banyak dikembangkan di kota ini. 
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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 

f) Kelurahan LumpuE 

2) Kecamatan Bacukiki, meliputi 4 (Empat) Kelurahan, yakni : 
a) Kelurahan LemoE 

b) Kelurahan LompoE 

c) Kelurahan Watang Bacukiki 

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 

e) Kelurahan Ujung Sabbang 
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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 

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, dan 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% 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 tingkat 

kelerengan yang curam. Luasan daerah perbukitan ini sekitar 70% dari 

luas wilayah Kota Parepare. 
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Gambar 1: Peta Kemiringan Lereng Kota Parepare 

2. Gambaran Umum Demografis 
 

a. Jumlah Penduduk 
Tahun 2008 penduduk Kota Parepare adalah sebanyak 124.464 

Jiwa (Disnaker, Kependudukan dan Capil per Desember 2008), yang 

terdiri dari perempuan sebanyak 63.989 jiwa dan laki-laki sebanyak 

60.475 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar  

1.171 jiwa/Km. 
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Hingga tahun 2007 sex ratio antara jumlah laki-laki dan 

perempuan sebesar 96, yang berarti terdapat sekitar 96 Laki-laki 

diantara 100 Perempuan. Akibat pergeseran sex ratio ini atau laki-laki 

lebih banyak menurun diduga salah satu penyebabnya karena penduduk 

laki-laki di daerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja 

dan mencari pekerjaan. Sementara itu rata-rata laju pertumbuhan 

penduduk selama periode 2003 – 2007 sebesar 1,20 % (lihat tabel 1). 

 

Tabel 1.  Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Laju      

              Pertumbuhan Penduduk Kota Parepare Periode Tahun 2003- 2007 

 

NO. TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
SEX 

RATIO 

LAJU  

PERTUMB 

PENDUDUK 

1 2003 55.420 57.741 113.161 96 3,22 

2 2004 55.747 58.079 113.826 97 0,59 

3 2005 56.550 57.450 114.000 98 0,15 

4 2006 56.883 58.286 115.169 98 1,03 

5 2007 56.967 59.342 116.309 96 0,99 

 

Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka, Tahun 2008 

 

Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk yang terbesar berada di 

Kecamatan Soreang, dengan angka sebesar 5.099 jiwa/km², dan yang 

terendah adalah Kecamatan Bacukiki, yakni sebesar 570 jiwa/km². 

Sedangkan kelurahan yang paling padat berada di Kelurahan Labukkang, 

Sumpang MinangaE, Ujung Bulu, Tiro Sompe, Mallusetasi, Ujung Sabbang 

dan Kampung Baru. 

Secara umum, Kelurahan-kelurahan yang padat penduduk berada 

di wilayah pesisir Parepare, dengan luas wilayah antara 0,22 km² - 0,46 

km² dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yakni antara 4.932 – 

7.205 jiwa dan jumlah rumah tangga antara 1.035 – 1.469 KK.   
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Tabel 2.  Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kelurahan, Kota Parepare Tahun 

2007 

 

 

NO. 
KECAMATAN & 

KELURAHAN 

LUAS 

DAERAH 

(KM²) 

RUMAH  

TANGGA 

LAKI-

LAKI 
PEREMPUAN JUMLAH 

TINGKAT 

KEPADATAN 

JIWA/KM² 

I. BACUKIKI 79,70 9.662 21.646 22.579 44.225     570 

1 Bumi Harapan  6,16 1.095   2.445   2.568   5.013     836 

2 Cappa Galung  0,70 1.435   3.201   3.367   6.568   9.636 

3 Kampung Baru  0,46 1.049   2.362   2.440   4.803 10.722 

4 LemoE 29,75    458   1.013   1.083   2.096       72 

5 LompoE 11,43 1.554   3.582   3.531   7.113     639 

6 LumpuE   4,99 1.466   3.217   3.494   6.712   1.381 

7 
Sumpang 

MinangaE 
  0,31 1.156   2.596   2.695   5.291 17.526 

8 Tiro Sompe   0,38 1.138   2.550   2.659   5.209 14.076 

9 
Wattang 

Bacukiki 
25,52    310      679     742   1.421        57 

II. UJUNG 11,30 6.463 14.675 14.909 29.584   2.688 

1 Labukkang   0,36 1.533   3.407   3.609   7.016 20.014 

2 Lapadde   9,98 2.191   5.076   4.955 10.030   1.032 

3 Mallusetasi   0,22    547   1.271   1.233   2.504 11.686 

4 Ujung Bulu   0,38 1.341   2.995   3.143   6.139 16.589 

5 Ujung Sabbang   0,36    851   1.926   1.969   3.895 11.111 

III. SOREANG   8,33 9.036 20.562 20.798 41.360   5.099 

1 Bukit Harapan   5,56 1.608   3.684   3.678   7.362   1.360 

2 Bukit Indah   1,19 2.055    4.757   4.648   9.405   8.116 
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3 Kampung Pisang   0,12    873   1.963   2.034   3.998 34.208 

4 Lakessi   0,15    825   1.857   1.916   3.774 25.833 

5 Ujung Baru   0,48 1.334   3.321   3.327   6.648 13.850 

6 Ujung Lare   0,18 1.029   2.278   2.432 4.709 26.867 

7 
Wattang 

Soreang 
  0,65 1.232   2.789   2.849 5.638   8.908 

            

Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka, Tahun 2008 

 

b. Komposisi Penduduk 
Memperhatikan tabel komposisi penduduk menurut kelompok 

umur pada tahun 2007, menunjukkan bahwa 54.85% dari total jumlah 

penduduk Kota Parepare adalah kelompok muda, dan 9.98% balita, 

20.07% merupakan kelompok anak-anak dan 10.88% kelompok remaja.  

Jumlah penduduk usia muda (0-14 Tahun) adalah sekitar 34.912 

orang, penduduk usia 15-64 Tahun berjumlah 76.489 orang yang disebut 

dengan usia produktif dan mereka yang berusia lanjut (65 Tahun lebih) 

sekitar 4.908 orang.   

Adanya kelompok masyarakat dalam kategori kelompok muda, 

menunjukkan bahwa Kota Parepare berdasarkan komposisi penduduknya 

termasuk dalam kelompok Muda. Setelah melalui proses perhitungan, 

maka angka beban tanggungan adalah sebesar 52,06 atau secara 

hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 

ekonomi sekitar 52 orang usia tidak produktif. Angka beban tanggungan 

ini meningkat dibanding dengan Tahun 2006 yaitu berkisar 50.60 orang.  

Sebagai perbandingan data diuraikan dalam tabel dan gambar 

yang memperlihatkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.   Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk              

Tahun 2007 
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KELOMPOK  

UMUR 
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1            6.301  5.308          11.610  

5 - 9            5.893  4.906          10.799  

10 - 14            6.258  6.283          12.541  

15 - 19            6.386 6.271          12.656  

20 - 24            4.856  5.913          10.769  

25 - 29            4.702  4.956            9.658  

30 - 34            3.808  4.229            8.037  

35 - 39            4.458  4.696            9.154  

40 - 44            3.140  4.073            7.214  

45 - 49            3.011  3.303            6.314  

50 - 54            2.373  3.164            5.537  

55 - 59            2.330 1.831            4.161  

60 - 64            1.219  1.737            2.957  

65+ 2.231 2.672    4.903 

JUMLAH  56.967       59.342        116.309 

 

Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka, Tahun 2008 
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Gambar 1.  Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur Penduduk Kota Parepare 

Tahun 2007 

 

c. Jenis Pekerjaan 
Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sebanyak 37.252 

jiwa, atau sebesar 32.03% dari total jumlah penduduk Kota Parepare. 

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok produktif menunjang kelompok 

non produktif lebih besar. 

Selanjutnya komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan jenis 

pekerjaan utamanya, sebagian besar bekerja sebagai tenaga penjualan 

sebesar 45.42% dari total penduduk yang bekerja, kemudian penduduk 

yang bekerja sebagai tenaga produksi (24.73%) dan tenaga profesional 

(29.87%). Jika melihat dari status pekerjaan yang digeluti, maka 

banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan yakni 

sebesar 58.37%, kemudian mereka yang berusaha secara mandiri sebesar 

33.27%.  
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Memperhatikan hal tersebut, menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk yang bekerja masih menggantungkan pada pihak lain 

sebagai tempat bekerja jika dibandingkan dengan mereka yang mandiri 

yaitu bekerja tanpa ada bantuan atau campurtangan dari pihak lain. 

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun yang 

Bekerja Dalam Seminggu Menurut Status Pekerjaan Utamanya Tahun 

2007 

 

NO. STATUS PEKERJAAN UTAMA JUMLAH PERSENTASE 

1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain 11.126 29,87 

2. 
Berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap / anggota 

keluarga 
  3.740 10,04 

3. Berusaha dengan dengan dibantu buruh tetap   1.083   2,91 

4. Buruh / Karyawan 16.918 45,42 

5. Pekerja Bebas di pertanian        88    0,24 

6. Pekerja Bebas di Non Pertanian   1.177    3,16 

7. Pekerja Keluarga   3.120    8,38 

JUMLAH 37.252 100,00 

               

Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka, Tahun 2008 

 

Selanjutnya berdasarkan tabel yang ditunjukkan di bawah ini, 

dengan memperhatikan penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha 

secara umum dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk yang 

bekerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar 

14.549 jiwa atau sebesar 38.95% dari total jumlah penduduk yang 

bekerja. Kemudian mereka yang bekerja di sektor jasa yakni sebesar 

7.698 jiwa atau sebesar 20.61%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk 

Kota Parepare sebagian besar bekerja pada sektor jasa dan niaga.  
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Tabel 5.  Jumlah dan Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun yang 

Bekerja Dalam Seminggu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 

 

NO. LAPANGAN USAHA JUMLAH PERSENTASE 

1. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  2.280    6,10 

2. Industri Pengolahan  1.598    4,28 

3. Perdagangan, Hotel dan Restoran    14.549          38,95 

4. Jasa Kemasyarakatan  7.698   20,61 

5. Lainnya    11.225   30,05 

JUMLAH    37.350 100,00 

     

 Sumber data : Kota Parepare Dalam Angka, Tahun 2008 

d. Pendidikan 
Pendidikan merupakan salahsatu hal yang sangat berperan dalam 

mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga sektor 

ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup. Program wajib belajar 

sembilan tahun merupakan program nasional, diarahkan dan ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, karena dengan 

semakin membaiknya tingkat pendidikan maka semakin membaik pula 

kualitas SDM. 

Menurut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Melek 

Huruf laki-laki Kota Parepare tergolong tinggi dibanding dengan 

perempuan. Tahun 2005 penduduk yang bisa baca tulis sekitar 97,88% 

dari total penduduk umur 10 Tahun ke atas, kemudian pada Tahun 2007 

naik menjadi sekitar 98,38%. Angka  Melek Huruf (AMH) Kota Parepare 

sebesar 93,50% dari usia penduduk 10 tahun keatas pada Tahun 2005, 

meningkat menjadi 96,20% pada Tahun 2007. Angka buta huruf di 

daerah ini relatif menurun yaitu dari 6,50% pada Tahun 2005 menjadi 

3,80% pada Tahun 2007. Faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain 

diduga karena adanya masalah budaya dan latar belakang sosial lainnya. 

Oleh karena itu, isu gender sekarang ini harus membuka peluang dan 

mendorong kelompok perempuan untuk berkesempatan  meningkatkan 

pendidikannya. 



30 

 

Tingkat pendidikan memberikan gambaran bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan 

dan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi, semakin rendah tingkat 

pendidikan maka tingkat kemiskinan cenderung semakin naik. 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2007 (berdasarkan data 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2008), untuk 

anak usia sekolah 7 – 12 tahun sebesar 95,87%, kemudian APS untuk 

anak usia sekolah 13 – 15 tahun sebesar 90,81% dan APS untuk anak 

sekolah usia 16 – 18 tahun sebesar 55,77% dan usia 19-24 tahun sebesar 

21,61%. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa trend Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

mengalami penurunan, ini diduga karena faktor ekonomi dan sosial 

lainnya. 

Jika memperhatikan tingkat pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan sesuai dengan tabel 6, maka dapat diketahui bahwa 

persentase penduduk yang belum tamat SD atau tidak tamat SD dari 

tahun 2005 – 2007 semakin menurun dari 19,82% menjadi 14,48%.  Untuk 

tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

juga mengalami penurunan jumlah tetapi pada Tamatan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dari tahun 2005 – 2007 

mengalami peningkatan. Demikian juga halnya dengan tingkat akademi 

dan universitas mengalami peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.  Persentase penduduk usia 10 tahun yang menamatkan pendidikan, 

Kota Parepare tahun 2005 – 2007 
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TINGKAT PENDIDIKAN YANG  

DITAMATKAN 
TAHUN 2005 TAHUN 2007 

Tidak / Belum Pernah Sekolah - - 

Tidak / Belum Tamat SD 19,82 14,48 

Sekolah Dasar 23,40 21,80 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 20,48 20,39 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 28,25 32,45 

Universitas / Diploma IV   8,06   9,53 

  

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tahun 2008 

 

3. Kondisi Ekonomi 
 

a. Potensi Unggulan Daerah 
Menurut lapangan usaha yang berkembang di Kota Parepare, 

potensi unggulan daerah berdasarkan lapangan usaha dan struktur 

ekonomi yang dominan berkembang di Kota Parepare ditunjukkan oleh 

sektor: i) perdagangan, hotel dan restoran; ii) angkutan dan 

komunikasi; dan iii) jasa.  

Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berkembang, 

terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, hotel dan restoran. 

Sektor ini pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 6,35%, namun 

jika dicermati kembali pertumbuhan masing-masing subsektornya pada 

tahun 2007 (berdasarkan PDRB Kota Parepare Tahun 2008): masing-

masing i) perdagangan besar dan eceran sebesar 7,06%; ii) Hotel sebesar 

10,55%; dan iii) restoran sebesar 7,71%. Data tersebut menunjukkan 

bahwa subsektor Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar dalam 

pertumbuhan PDRB Kota Parepare, karena disinyalir pada Tahun 2007 

sektor ini mulai melakukan recovery (perbaikan sarana dan prasarana). 
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Tabel 7.  Pertumbuhan Nilai PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, 

Periode Tahun 2003 - 2007 

 

SUBSEKTOR 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-Rata 

Perdag. Besar & eceran 4,97 6,35 9,59 3,89 7,06 6,37 

Hotel 5,09 6.63 7,26 4,89  10,55 6,88 

Restoran 5,49 6.23 7,57 4,39 7,71 6,28 

PERTUMB. RATA-RATA 5,08 6,32 9,14 4,00 7,23 6,35 

             

Sumber data : PDRB Kota Parepare Tahun 2008 

 

Selanjutnya sektor angkutan dan komunikasi, didalamnya terdiri 

dari subsektor: i) pengangkutan; dan ii) komunikasi. Untuk subsektor 

pengangkutan yang ada di Kota Parepare terdiri: i) angkutan jalan raya; 

ii) angkutan laut; dan iii) jasa penunjang angkutan. Dari ketiga 

komponen ini, kontribusi yang paling besar diberikan oleh angkutan 

jalan raya sebesar 7,70%, sementara untuk kedua komponen lainnya 

sebesar 5,21% untuk angkutan laut dan 7,03% untuk jasa angkutan. 

Kemudian untuk subsektor komunikasi pertumbuhan rata-rata 

pertahunnya sebesar 8,64%. 

 

 

 

 

Tabel 8. Pertumbuhan Nilai PDRB Sektor Angkutan dan Komunikasi, Periode 

Tahun 2003 - 2007 

SUBSEKTOR 2003 2004 2005 2006 2007 Rata- Rata 

Pengangkutan 6,35 3,30 9,60 5,81 4,76 5,96 



33 

 

a. Angkutan rel - - - - - - 

b. Angkutan jalan raya 8,56 4,27  12,93 5,48 7,26 7,70 

c. Angkutan laut 5,49 2,87 8,23 5,96 3,51 5,21 

d. Angkutan udara - - - - - - 

e. Jasa penunjang angkutan 5,78 4,33 10,00 5,30 9,75 7,03 

Komunikasi 7,19 6,84 20,90 8,05 10,86     11,66 

PERTUMB. RATA-RATA 6,46 3,76 11,07 6,12 5,64 6,61 

             

Sumber data : PDRB Kota Parepare Tahun 2008 

 

 

Kemudian untuk sektor jasa mengalami pertumbuhan rata-rata 

sebesar 7,57%, dimana komponen / subsektor yang paling besar 

memberikan kontribusi adalah subsektor swasta yakni sebesar 8,27%. 

Selain itu, jasa dalam subsektor swasta kontribusi yang paling besar 

disumbang oleh rumah tangga yakni sebesar 8,37% atau dengan rata-

rata pertumbuhan sebesar 9,14%. 

 

 

 

 

 

Tabel 9.  Pertumbuhan Nilai PDRB Sektor Jasa-jasa Periode Tahun 2003 - 

2007 

 

SUBSEKTOR 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-Rata 

Pemerintahan Umum 3,64 4,61 10,41 21,28 4,10 8,81 
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Swasta 2,92 6,41 16,64 7,82 7,57 8,27 

Sosial kemasyarakatan 2,46 5,73 14,41 7,10 7,15 7,37 

Hiburan dan rekreasi 3,50 7,13 16,25 9,13 6,38 8,48 

Perorangan & rumah tangga 3,22 6,89 19,11 8,13 8,37 9,14 

PERTUMB. RATA-RATA 3,28 4,92 11,48 18,86 4,67 8,64 

             

Sumber data : PDRB Kota Parepare Tahun 2008 

 

b. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

 

1) Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB 

atas dasar berlaku pada tahun akhir dengan tahun awal, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar 

harga konstan tahun 2007 dari PDRB akhir tahun dibandingkan 

dengan PDRB awal tahun. 

 

Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Kota Parepare 

periode tahun 2003 – 2007, berfluktuasi namun secara umum trend 

yang ditunjukkan mengalami pertumbuhan. Dari PDRB harga berlaku 

pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 

15,03%, dan berdasarkan PDRB harga konstan pertumbuhan ekonomi 

rata-ratanya sebesar 6,23%. 

 

Tabel 10. Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare Tahun 

2003 - 2007 (Jutaan Rupiah) 

 

TAHUN 
PDRB HARGA 

BERLAKU 
PERKEMBANGAN 

(%) 
PDRB HARGA 

KONSTAN 
PERTUMBUHAN 

(%) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

2003 596.394,25 12,87 472.922,83 5,00 

2004 679.187,09 13,88 502.367,18 6,23 

2005 786.090,78 15,74 532.893.09 6,08 

2006 901.489,09 14,68 569.455,48 6,86 

2007  1.063.435,38 17,96 609.224,94 6,98 
 Rata-
Rata 

XXX 15,03 XXX 6,23 
 

Sumber data: Indikator Ekonomi Kota Parepare, Tahun 2008 
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             Gambar 3.   Laju Perkembangan PDRB berdasarkan Harga Berlaku dan Pertumbuhan PDRB    

                    berdasarkan Harga Konstan, Periode Tahun 2003 – 2007  (Sumber data : PDRB  

                    Kota Parepare Tahun 2008) 
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Pertumbuhan nilai PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2007 yakni 

sebesar 6,98%, sementara yang terendah dalam kurun waktu 2003 – 

2007 terjadi pada tahun 2005, yakni sebesar 5,00%. Selanjutnya 

perkembangan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2007, yakni 

sebesar 17,96% dan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 

12,87%. 

 

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pada periode 2003 – 2007, 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan yang terus 

meningkat, dengan kisaran trend pertumbuhan sebesar 0,99%, 

begitu pula dengan perkembangan ekonominya.  

 

Adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil, serta 

meningkatnya laju inflasi tahun kalender (Januari - Juni 2008) 

sebesar 8,29% dan laju inflasi year on year (Juni 2007-Juni 2008) 

Kota Parepare sebesar 16,98% ikut pula mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi secara makro. Pemicu utama terjadinya inflasi pada bulan 

Juni 2008 adalah naiknya indeks harga pada kelompok Pengeluaran 

transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,46%; 

kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 

sebesar 5,23%; disusul oleh kelompok pengeluaran perumahan, air, 

listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,45%; kemudian kelompok 

pengeluaran bahan makanan dan kelompok pengeluaran sandang 

mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,50%; dan kelompok 

pengeluaran kesehatan sebesar 0,05%. Sedangkan kelompok 

pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok pendidikan, 

rekreasi dan olahraga sebesar -2,03%. 

 

 

2)  Pertumbuhan Riil Setiap Sektor 

 

Berdasarkan pada sistem perekonomian secara nasional, ada 9 

(sembilan) kelompok sektor lapangan usaha, yang masing-masing 

mempunyai beberapa subsektor. Selama periode tahun 2003 – 2007, 

pertumbuhan riil ekonomi pada masing-masing sektor bervariasi.  
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Jika melihat rata-rata pertumbuhan riil PDRB Kota Parepare hanya 

sebesar 6,23% dari nilai rata-rata tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa untuk Tahun 2007 sektor keuangan dan perbankan menduduki 

peringkat pertama yang mempunyai tingkat pertumbuhan tertinggi, 

yakni sebesar 13,69%. Berikutnya adalah sektor bangunan/konstruksi 

yakni sebesar 8,27%, selanjutnya sektor Perdagangan, hotel dan 

restoran sebesar 7,23%, kemudian sektor angkutan dan komunikasi 

sebesar 5,64% lalu sektor Listrik, gas dan air bersih sebesar 5,30%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 11, berikut ini: 

 

Tabel 11. Pertumbuhan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut 

Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2003 - 2007 

 

LAPANGAN USAHA / 

SEKTOR EKONOMI 
2003 2004 2005 2006 2007 Rata-Rata 

1.Pertanian   1,82   2,72 4,51 7,13 4,58 4,15 

2.Pertambangan / penggalian   1,91   2,79 3,57 4,71 3,42 3,28 

3.Industri pengolahan   2,21   4,32 5,01 4,39 2,96 3,78 

4.Listrik, Gas & Air Bersih   3,75   4,23 5,74 6,72 5,30 5,15 

5.Bangunan   3,57   6,85 7,08 5,10 8,27 6,17 

6.Perdagangan, hotel & Rest   5,08   6,32 9,14 4,00 7,23 6,35 

7.Angkutan  & Komunikasi   6,46   3,76 7,04 6,12 5,64 5,80 

8.Keuangan & Perbankan 10,48 13,80  -1,90 5,30  13,69 8,27 

9.Jasa-jasa  3,52  4,92 6,26  18,86 4,67 7,65 

TOTAL PDRB  5,00  6,23 6,08 6,86 6,98 6,23 

 

Sumber data : Indikator Ekonomi Kota Parepare Tahun 2008 

Pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing sektor lapangan usaha 

adalah sebagai berikut : 
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a)  Sektor Pertanian 

Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian antara Tahun 2003-2007 

yaitu sebesar 4,15%. Laju pertumbuhan sektor pertanian Tahun 

2007 menurun sebesar 2,25% disbanding Tahun 2006. Penurunan 

terjadi pada masing-masing subsektor dengan angka yang cukup 

drastis. Diduga hal ini dikarenakan lahan(sawah) di Kota 

Parepare merupakan sawah tadah hujan yang tidak dapat 

berproduksi maksimal jika curah hujan tidak mencukupi. Selain 

itu juga dipengaruhi beralihnya lahan pertanian menjadi 

pemukiman penduduk. 

b)  Sektor Pertambangan dan Penggalian 

Sektor pertambangan mengalami pertumbuhan rata-rata 

pertahun sebesar 3,28%, dan ini merupakan sumbangan dari sub 

sektor penggalian yang rata-rata setahun sebesar 3,42%. 

c)   Sektor Industri Pengolahan 

Sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 

5,28%. Subsektor yang cukup besar memberi kontribusi untuk 

sektor industri pengolahan adalah subsektor industri non migas 

yang berupa industri kertas dan barang cetakan, yakni sebesar 

9,20% dan Pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 8,43%, 

kemudian logam dasar besi dan baja sebesar 8,33%, lalu tekstil, 

barang kulit dan alas kaki sebesar 8,00%. 

d)   Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 

Produksi listrik dihasilkan oleh PT. PLN, sementara air bersih 

disuplai dan dihasilkan oleh PDAM Kota Parepare. Pertumbuhan 

riil sektor ini rata-rata per tahun sebesar 4,36%. 

e)  Sektor Bangunan / Konstruksi 

Sektor ini sangat bergantung sekali pada kondisi perekonomian, 

karena jika kondisi perekonomian dalam keadaan yang membaik, 

maka sektor ini akan tumbuh dengan baik pula, begitu pula 

sebaliknya. Sektor ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara 
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langsung, seperti adanya krisis, ataupun adanya kenaikan-

kenaikan harga barang, khususnya yang berkaitan dengan 

konstruksi. Pertumbuhan riil sektor ini, pada periode yang sama 

tumbuh rata-rata pertahun sebesar 6,17%. Pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada tahun 2007, yakni sebesar 8,27% dan 

trendnya menunjukkan kecenderungan meningkat pertahunnya. 

f) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Sektor ini merupakan sektor yang berperan dalam memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan riil PDRB Kota Parepare, yakni 

rata-rata per tahun sebesar 6,35%, mencapai titik tertinggi pada 

tahun 2005 sebesar 9,59%.  Subsektor perdagangan besar dan 

eceran memberikan kontribusi pertumbuhan rata-rata pertahun 

sebesar 6,37%, sementara subsektor restoran sebesar 6,28% dan 

hotel sebesar 6,88% 

g)   Sektor Angkutan dan Komunikasi 

Pertumbuhan riil sektor angkutan dan komunikasi rata-rata 

pertahun sebesar 6,61%. Sektor ini disumbang oleh subsektor 

pengangkutan sebesar 5,96% dan subsektor komunikasi sebesar 

11,66%. Subsektor Komunikasi, yang cukup besar kontribusinya 

diberikan oleh Pos dan telekomunikasi yakni sebesar 11,71%, 

kemudian Jasa penunjang telekomunikasi sebesar 11,61%. 

h)   Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

Pertumbuhan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat 

produktifitas masyarakat dan kondisi perekonomian secara 

umum, karena semakin tinggi tingkat produktifitas masyarakat 

dan semakin membaiknya kondisi perekonomian, maka 

pertumbuhan sektor keuangan ini juga akan semakin tinggi. 

Begitu pula dengan kondisi yang sebaliknya. Sektor ini 

mengalami fluktuasi pada pertumbuhan riilnya selama periode 

tahun 2003 – 2007. Pertumbuhan ekonomi sektor ini rata-rata 

pertahunnya sebesar 8,00%. Pertumbuhan ini disumbang oleh 

subsektor perbankan sebesar 12,39%, kemudian jasa perusahaan 

sebesar 7,80%, lalu sewa bangunan sebesar 5,72%. Kemudian 

subsektor lembaga keuangan non perbankan sebesar 4,85%.   

i)  Sektor Jasa-jasa 
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Sektor jasa mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 

8,64%, yang terdiri dari subsektor pemerintahan umum sebesar 

8,81% dan subsektor swasta sebesar 8,27%. 

3)  Struktur Ekonomi Kota Parepare 

Memperhatikan tabel 12, menunjukan bahwa sektor ekonomi yang 

paling tinggi kontribusinya dalam PDRB Kota Parepare adalah: i) 

sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni rata-rata kontribusi 

pertahun sebesar 27,80%; ii) sektor angkutan dan komunikasi 

24,29%; iii) sektor jasa 13,07%; iv) sektor keuangan dan perbankan 

sebesar 11,90%; v) sektor konstruksi dan bangunan sebesar 9,26%; 

dan vi) sektor pertanian sebesar 8,30%. 

 

Tabel 12. distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare atas   dasar 

harga berlaku Tahun 2003 – 2007 (%) 

 

LAPANGAN USAHA   2003 2004 2005 2006 2007 Rata-2 

1. Pertanian   8,28   8,18   7,81   7,88   7,50   7,93 

2. Pertambangan/penggalian   0,35   0,35   0,33   0,33   0,32   0,33 

3. Industri pengolahan   3,35   3,25   3,12   3,07   2,88   3,02 

4. Listrik, Gas & Air Bersih   1,53   1,49   1,46   1,48   1,41   1,45 

5. Bangunan   9,42   9,38   9,31   9,10   9,15   9,19 

6. Perdag, hotel & Restoran 27,80 27,44 27,69 27,67 28,05 27,80 

7. Angkutan & Komunikasi 24,80 24,39 24,55 24,52 23,52 24,20 

8. Keu. & Perbankan 11,82 11,73 11,67 11,87 12,56 12,03 

9. Jasa-jasa 12,62 12,79 14,08 14,09 14,61 14,26 

TOTAL PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Sumber data : PDRB Kota Parepare Tahun 2008 
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Trend kontribusi yang cenderung mengalami peningkatan adalah 

sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor jasa. 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 

Pendapatan per kapita per tahunnya menunjukkan kecenderungan 

mengalami peningkatan, selama periode 5 (lima) tahun, mengalami 

peningkatan rata-rata pertahun sebesar 13,50%, yakni dari Rp 

5.258.049,- Tahun 2003 menjadi sebesar Rp 9.143.191,- pada tahun 

2007. Jika membandingkan PDRB per kapita Kota Parepare dengan 

Propinsi Sulawesi Selatan, menunjukan bahwa mulai tahun 2003 

hingga tahun 2005 PDRB per kapita Kota Parepare diatas Propinsi 

Sulawesi Selatan, hanya Tahun 2006 yang mengalami sedikit 

penurunan jika dibandingkan antara keduanya. Hal ini kemudian 

kembali mengungguli PDRB Propinsi Tahun berikutnya, dapat dilihar 

pada tabel dibawah ini:  

 

 

Tabel 13. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Parepare dan 

Propinsi Sulawesi Selatan, Periode Tahun 2003 – 2007 

 

TAHUN 

PAREPARE SULAWESI SELATAN 

NILAI (RP) 
PERUBAHAN 

(%) 
NILAI (RP) 

PERUBAHAN 

(%) 

2003 5.258.049,- 10,70 5.176.290,-   9,08 

2004 5.987.984,- 12,90 5.776.921,- 11,60 

2005 6.870.522,- 16,16 6.163.974,-   6,70 

2006 7.917.185,- 12,26 7.982.347,- 29,50 
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2007 9.143.191,- 15,49 8.996.056,- 12,70 

RATA-RATA  13,50  13,92 

 

Sumber data : PDRB Kota Parepare Tahun 2008 

 

Dalam rangka mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu 

Negara atau wilayah,  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) Indikator 

Kesehatan, dengan pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang; ii) 

Indikator Pendidikan, dengan pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan; dan 

iii)  indikator Paritas/kemampuan daya beli, dengan pilihan untuk mempunyai 

akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar 

kehidupan yang layak. Hasil kajiannya telah dipublikasikan melalui penerbitan 

buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2008, dengan 

hasil-hasil sebagai berikut:  

 

1. Indeks Kesehatan 
Indeks Kesehatan dengan pilihan Angka Harapan Hidup yang 

mencerminkan pembangunan manusia bidang kesehatan. Pada Tahun 2007 

angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 72,90 Tahun, 

meningkat dibandingkan dengan Tahun 2005 yang besarnya sekitar 72,70 

Tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota 

Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2005-2007. Sementara itu indeks 

kesehatan Kota Parepare Tahun 2007 masih lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan indeks  kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yaitu 

sekitar 69,40 Tahun. 

    

2. Indeks Pendidikan 
Indeks Pendidikan merupakan gabungan antara 2 (Dua) pilihan Angka 

Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Indeks Pendidikan di Kota 

Parepare selama periode 2005-2007 mengalami peningkatan dari 82,30% 
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pada Tahun 2005 menjadi 84,10% pada Tahun 2007. Hal ini terjadi karena 

komponen pilihan Angka Melek Huruf juga mengalami kenaikan dari 93,50% 

pada Tahun 2005 menjadi 96,20% pada Tahun 2007. Sementara itu, rata-

rata lama sekolah juga mengalami kenaikan dari 8,9 Tahun pada Tahun 

2005 menjadi 9,3 Tahun pada Tahun 2007. Sebagai perbandingan, indeks 

pendidikan Kota Parepare Tahun 2007 sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan indeks pendidikan Sulawesi Selatan yaitu 84,10% pada tahun yang 

sama. 

  

3. Indeks Paritas/Kemampuan Daya Beli 
Komponen PPP (Puschasing Power Parity) dikenal sebagai komponen 

kemampuan daya beli atau standar hidup layak dalam laporan ini 

menggunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini 

karena data yang ideal (modul konsumsi Susenas) belum sampai estimasi 

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 2005 sekitar Rp 630.100,- meningkat 

pada Tahun 2007 menjadi sebesar Rp 634.120,-. Sementara itu, rata-rata 

daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2007 adalah sebesar Rp 

625.230,-. Selanjutnya indeks PPP Kota Parepare sekitar 62,4 pada Tahun 

2005 dan pada Tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 63,3. 

 

Penggunaan parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memakai kriteria 

makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja 

pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia 

Kota Parepare pada Tahun 2005 sekitar 74.7,  kemudian mengalami 

peningkatan menjadi 76,01 pada Tahun 2007. Posisi IPM Kota Parepare pada 

Tahun 2005 berada pada peringkat ke-2 dari 23 Kabupaten/Kota se Sulawesi 

Selatan, sedangkan posisi pertama adalah Kota Makassar (76,6) dan posisi 

terakhir adalah Kabupaten Jeneponto (60,9). Kemudian Tahun 2007 IPM Kota 

Parepare mengalami peningkatan masih lebih tinggi dari rata-rata IPM Propinsi 

Sulawesi Selatan (69,62). 

Tahun 2005, secara nasional rangking IPM Kota Parepare berada pada peringkat 

ke-30, kemudian pada Tahun 2007 naik menjadi rangking ke-27 dari 

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya 
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perbaikan terhadap urusan kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat 

semakin meningkat dari tahun ke tahun.  

 

Tabel 14. Peringkat IPM Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 

dan 2007 

  

KABUPATEN/KOTA 
2005 2007 

IPM PERINGKAT IPM PERINGKAT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01.    PAREPARE 74,7   2 76,01   2 

02.    SELAYAR 66,1 20 67,39 21 

03.    BULUKUMBA 68,4 12 69,03 12 

04.    BANTAENG 65,7 21 68,16 17 

05.    JENEPONTO 60,9 23 63,51 23 

06.    TAKALAR 63,7 22 66,79 22 

07.    GOWA 67,4 15 68.77 14 

08.    SINJAI 67,1 16 68,15 18 

09.    MAROS 68,1 13 68,69 15 

10.    PANGKEP 67,1 17 68,77 20 

11.    BARRU 67,5 14 68,15 13 

12.    BONE 66,3 19 68,18 16 

13.    SOPPENG 69,0 11 70,18 11 

14.    WAJO 66,5 18 67,78 19 

15.    SIDRAP 69,3   9 70,83   9 

16.    PINRANG 70,3   7 71,41   8 

17.    ENREKANG 70,4   6 72,53   4 

18.    LUWU 71,8   4 72,10   6 

19.    TANA TORAJA 69,4 10 70,21 10 

20.    LUWU UTARA 71,5   5 72,43   5 

21.    LUWU TIMUR 69,4   8 71,65   7 

22.    MAKASSAR  76,6   1 77,41   1 

23.    PALOPO 73,8   3 74,91   3 

SULAWESI SELATAN 68,1  69,62  
 

Sumber data: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2008 

 

Berdasarkan kriteria United Nations Development Program (UNDP) nilai IPM 

kurang dari 51 (<51) digolongkan sebagai IPM Sedang, kemudian antara 51 

sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM Menengah dan nilai IPM 

diatas 79 (>79) digolongkan IPM tinggi. Dengan demikian sesuai kriteria 
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tersebut IPM Kota Parepare tergolong IPM MENENGAH, baik IPM pada Tahun 

2005 maupun IPM pada Tahun 2007.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

 

A. VISI DAN MISI 
 

Visi Kota Parepare adalah : 

“ Terwujudnya Parepare sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan   

menuju  Kota Bandar Madani.” 
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1. Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan merupakan suatu amanah yang harus diraih 
dari berbagai aktivitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan 
kualitas sumberdaya manusia yang handal dan profesional. Menjadikan Kota 
Parepare sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan merupakan komitmen 
semua komponen masyarakat  untuk menumbuhkembangkan perekono mian 
kota yang berbasis jasa dan niaga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 
wilayah Sulawesi dari produk–produk  yang berbasis agroindustri dan 
menjadi pusat ekspor ke berbagai negara. Di sisi lain Kota Parepare sebagai 
pusat pelayanan pendidikan menengah ke atas dalam meningkatkan 
sumberdaya manusia yang cerdas dan profesional. 

 

2. Bandar Madani merupakan suatu tatanan kota pantai yang didasarkan pada 
nilai religius dan demokratis. Mewujudkan Parepare sebagai Bandar Madani, 
merupakan tekad serta diperlukan komitmen pemerintah dan segenap 
komponen masyarakat yang maju dengan tatanan kehidupan yang 
demokratis, menumbuhkan tatanan kehidupan yang religius dalam 
keberagaman suku dan agama yang saling toleran, saling mengasihi sesama 
umat manusia dalam menjalin kerukunan dan kekeluargaan serta 
kebersamaan masyarakat kota.  

 

Untuk mendukung terwujudnya cita-cita dan harapan segenap komponen 

masyarakat ke depan yang tertuang pada Visi Pemerintah Kota Parepare hingga 

tahun 2008 tersebut di atas, maka dirumuskan misi Pemerintah Kota yang 

mengarah pada : 

1. Penataan pusat-pusat pertumbuhan kota sebagai kota pelabuhan 

berdasarkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berkelanjutan; 

2. Pembangunan dilaksanakan atas landasan partisipatif, demokratis serta 

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal; 

3. Penciptaan suasana nyaman dan indah dalam kondisi bersih, sehat, aman, 

bahagia dan sejahtera. 

 Misi untuk pencapaian cita-cita Pemerintah Kota Parepare ke depan adalah, 

diarahkan pada : 

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kota, sesuai dengan struktur 

dan fungsi pemanfaatan ruang ( merujuk pada RTRW Kota Parepare ), 

seperti : pengembangan kawasan  industri manufaktur dan pergudangan di 

Kelurahan Lapadde, Watang Bacukiki, Watang Soreang, dan Cappa Ujung, 

serta Pusat perdagangan/ pembelanjaan di kawasan Kota, pusat pelayanan 

transportasi di LumpuE;  
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2. Pengembangan kawasan-kawasan pelabuhan, yang secara perspektif 

diarahkan pada pengembangan fungsi pelabuhan sebagai inlet dan outlet 

yang melayani kota dan daerah lainnya (hal ini merujuk pada fungsi sebagai 

pusat pengembangan ekonomi terpadu/KAPET) 

3. Kehidupan masyarakat yang agamais,  yaitu seluruh aktivitas 

komponen masyarakat kota diarahkan dan berpedoman pada nilai-nilai 

agama, kerukunan hidup antar umat beragama, serta mendorong 

tumbuhnya semangat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Berkelanjutan, diarahkan pada terselenggaranya pembangunan ke depan 

secara berkesinambungan sebagaimana yang telah direncanakan dan 

dirancang pada waktu sebelumnya. 

5. Partisipatif, mendorong setiap komponen masyarakat kota untuk terlibat 

dalam pengambilan keputusan dan tindakan bagi kepentingan masyarakat 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

6. Demokratis, diaktualisasikan ke dalam prinsip kebersamaan, kesetaraan, 

kebebasan dan keterbukaan sesuai prinsip-prinsip tatanan kehidupan 

bermasyarakat. 

7. Nilai-nilai budaya lokal, diarahkan pada tata kehidupan berma syarakat 

berlandaskan pada budaya-budaya lokal yang hidup dan telah mentradisi 

dalam pergaulan masyarakat. 

8. Nyaman dan indah dalam kondisi bersih, sehat, aman, bahagia dan 

sejahtera, diarahkan pada kehidupan kota sebagai suatu permukiman yang 

memenuhi syarat dan standar lingkungan fisik, kultur dan sosial. 

 

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 
 

1. Mewujudkan supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan; 
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan infrastruktur 

investasi dengan tetap berlandaskan ekonomi kerakyatan; 
3. Memperkuat landasan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup secara berkelanjutan; 
4. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan 

infrastruktur dan fasilitas umum untuk menunjang pelayanan publik yang 
maksimal;  
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5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan 
beragama, ketahanan budaya dan penataan ketenagakerjaan. 

 

Strategi dan arah kebijakan daerah tersebut dilaksanakan melalui beberapa 

kegiatan, antara lain : 

1. Pengembangan supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, yang arahan pengembangannya difokuskan pada pengembangan 

produk hukum yang transparan, partisipatif dan komunikatif serta 

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan 

sistem pelayanan prima;  

2. Pengembangan perekonomian, yang arahan pengembangannya difokuskan 

pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan peningkatan infrastruktur 

perekonomian dan peningkatan SDM pelaku perekonomian; 

3. Pengembangan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kelautan, yang 

arahan pengembangannya difokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan 

potensi sumber daya alam dengan memperhatikan aspek keserasian dan 

keseimbangan lingkungan; 

4. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum, yang arahan 

pengembangannya difokuskan pada peningkatan infrastruktur penunjang 

perekonomian, penataan ruang, pelayanan pertanahan serta perumahan 

dan permukiman; 

5. Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang arahan 

pengembangannya difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan, kepemudaan, kualitas aparatur pemerintah, kualitas 

keagamaan, sosial budaya dan politik; 

 

C. PRIORITAS DAERAH 
 

1.  BIDANG PENATAAN HUKUM DAN PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 

 Program penataan peraturan perundang-undangan; 

 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 
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 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; 

 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; 
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 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; dan 

 Program peningkatan kulaitas 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; 

 Program perencanaan dan pengembangan hutan; 
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 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 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 

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

 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.    

 
 
 

BAB  III  
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KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

 Gambaran umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah 
Kota Parepare tercermin pada APBD yang secara rinci dijelaskan per-item 
sebagaimana tersebut dibawah ini, adalah sebagai berikut:  
 
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 
 

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah 

Dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, berbagai upaya yang 
signifikan telah kita lakukan dan cukup banyak faktor yang dapat 
berpengaruh, baik yang bersifat penunjang maupun yang menjadi 
kendala dan penghambat. Dalam Tahun Anggaran 2008, dapat 
diidentifikasi faktor-faktor yang cukup menunjang, antara lain : 

a) Upaya 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. 

b) Untuk lebih meningkatkan upaya pelayanan kepada publik, 
khususnya melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi 
terhadap perizinan, maka telah dilakukan peningkatan terhadap 
kapasitas pelayanan Unit Sistem Perizinan Satu Atap (SINTAP), 
baik dalam bentuk penyediaan sarana pelayanan, perbaikan 
sistem maupun dengan memperluas jangkauan dan jenis 
pelayanan yang dapat diberikan, yang kesemuanya bermuara 
kepada upaya kepuasan pelayanan publik maupun peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

c) Adanya langkah-langkah bertahap yang dilakukan untuk 
mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain 
dalam bentuk sosialisasi serta penegakan hukum Perda. Selain itu, 
juga telah dilakukan upaya pengkajian terhadap berbagai dasar 
aturan yang digunakan di dalam pengembangan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), baik aturan lama maupun baru.  

 
 

2. Target dan Realisasi Pendapatan 
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Dalam rangka penetapan  target dan pencapaian realisasi pendapatan 
dalam tahun anggaran 2008, dijelaskan sebagai berikut: 

 

ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

( Rp ) ( Rp ) ( % )

1 Bagian Pendapatan Asli Daerah 28,022,740,320.00       31,104,316,741.05        111.00%

2 Bagian Dana Perimbangan 292,558,232,000.00     291,879,424,628.00      99.77%

3 Bagian Lain Penerimaan Yang Sah 18,966,446,200.00       25,064,098,807.00        132.15%

& hasil pengelolaan kekayaan    

J U M L A H 339,547,418,520.00     348,047,840,176.05      102.50%

U R A I A N No.

Jika kita mencermati tabel tersebut di atas, maka  tergambar secara jelas 

bahwa penetapan  target dan pencapaian realisasi pendapatan dalam tahun 

anggaran 2008 tercapai di atas target pendapatan dengan persentase 

capaian sebesar 102.50%, secara sistematis dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a) Bagian Pendapatan Asli Daerah 
Bagian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) 
Retribusi Daerah; (3) Bagian Laba Usaha Milik Daerah; dan (4) Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara rinci dijelaskan sebagai 
berikut: 
 

ANGGARAN REALISASI

( Rp ) ( Rp )

1 Pajak Daerah 3,598,208,920.00        4,550,374,546.00        126.46%

2 Retribusi Daerah 18,368,706,400.00      19,130,606,639.00      104,15%

3 Hasil Perusahaan milik daerah 

& hasil pengelolaan kekayaan 1,105,325,000.00        1,145,664,787.45        103.65%

daerah yang dipisahkan

4 Lain-lain PAD yang sah 4,950,500,000.00        6,277,670,768.60        126.81%

J U M L A H 28,022,740,320.00      31,104,316,741.05      111.00%

U R A I A N No.
( % )

 

 

(1)    Pajak Daerah 

Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah pada Anggaran Pokok 

telah ditetapkap Rp  3.397.298.120,- dan pada Perubahan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami 

kenaikan  Rp 200.910.800,- sehingga menjadi  Rp 3.598.208.920,-. 

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2008 terealisir  Rp 

4.550.374.546,- atau melampaui target penerimaan dengan 

persentase capaian sebesar 126.46%. 

 

(2)    Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Anggaran  Pen-

dapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok telah ditetapkan  Rp 

17.307.806.400,- dan pada perubahan Anggaran Pen-dapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) bertambah  Rp 1.060.900.000,- sehingga 

menjadi Rp 18.368.706.400,-. Sampai dengan akhir Desember 

Tahun 2008 terealisir  Rp 19.130.606.639,- atau dengan persentase 

capaian sebesar 104,15%. 

 

Dengan melihat realisasi tersebut di atas, memberikan gambaran 

bahwa penerimaan dari sektor Retribusi dapat melampaui target, 

namun demikian ada beberapa jenis penerimaan yang pencapaian 

realisasinya tidak sesuai dengan harapan kita antara lain;  

(a) Retribusi pelayanan pemakaman, yang telah ditargetkan  Rp 

11.000.000,- dan realisasi persentase capaian sebesar 9,96%. 

(b) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang telah 

ditargetkan  Rp 115.000.000,- dan realisasi persentase 

capaian sebesar 63,10%. 

(c) Retribusi Jasa Ketatausahaan, yang telah ditargetkan  Rp 

25.000.000,- dan realisasi persentase capaian sebesar 

44,93%. 

 

(3)  Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan. 

Pada Pos hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, pada Tahun Anggaran 2008 
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dalam Anggaran Pokok telah ditetapkan anggaran sebesar    Rp 

956.000.000,- dan pada  Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah mengalami revisi penambahan target yaitu Rp 

149.325.000,- sehingga anggaran menjadi  Rp 1.105.325.000,-. 

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 telah direalisir  Rp 

1.145.664.787,45,- atau dengan persen-tase capaian sebesar 

103,65% dalam arti melampaui target yang telah ditetapkan. 

(4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

Terkait dengan pengelolaan Pos ini dalam Tahun Anggaran 2008, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok telah 

ditetapkan  Rp 4.975.500.000,- mengalami penurunan pada   

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)  Rp 

25.000.000,- sehingga target penerimaan menjadi  Rp 

4.950.500.000,-.  

Sampai  akhir Desember 2008 dapat direalisasikan pendapatan 

menjadi  Rp 6.277.670.768,60,- atau dengan persentase ca-paian 

sebesar 126,81%. 

b) Bagian Dana Perimbangan 
 

 (1) Bagi Hasil Pajak 

Pada pos bagi hasil pajak ini direncanakan                            Rp 

17.961.412.000,- dan mengalami perubahan dalam APBD-P   

menjadi  Rp 20.421.412.000,-. Adapun penerimaan pada Pos Bagi 

Hasil Pajak ini terealisasi  Rp 20.145.565.675,- atau   98,65%, tidak 

mencapai target. Terdapat tiga sumber penerimaan yang berperan 

penting dalam memberikan kontribusi pada Pos Bagi Hasil Pajak 

ini, yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak  

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta bagi hasil pajak 

penghasilan (PPh 21). 

 

 (2)    Bagi Hasil Bukan Pajak 

Pada Pos Bagi Hasil Bukan Pajak ini direncanakan Rp 

2.133.400.000,- dan mengalami Perubahan pada APBD-P  menjadi   

Rp 2.918.400.000,-. Adapun penerimaan pada Pos bagi Hasil Bukan 
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Pajak ini terealisasi  Rp 2.579.230.753,-   dengan persentase 

capaian sebesar 88,38%, atau tidak mencapai target. Pada Pos ini 

terdapat tiga pos yang realisasinya di bawah target, yaitu Provisi 

Sumber Daya Hutan yang ditargetkan Rp 83.400.000,- hanya 

terealisir  Rp 7.736.424,-, Pungutan Hasil Perikanan yang di 

targetkan Rp   350.000.000,- dengan realisasi  Rp 140.043.762,- 

serta Pemberian Hak Atas Tanah Negara  Rp 585.000.000,- dan 

hingga akhir Desember 2008 tidak ada realisasi.  

 (3)    Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum yang semula ditargetkan sebesar              Rp 

228.255.420.000,-, kemudian dapat terealisasi sebesar                         

Rp 229.446.628.200,- atau dengan persentase capaian sebesar 

100,52% yang berarti  melebihi target. Hal ini  disebabkan oleh 

adanya dana tunjangan pendidikan yang ditransfer melalui 

rekening Dana Alokasi Umum yaitu sebesar      Rp 1.191.208.200,-. 

 (4)    Dana Alokasi Khusus 

Pada Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan Rp 40.963.000.000,- 

yang terealisasi adalah Dana Non Reboisasi yang terdiri atas DAK 

Bidang Kesehatan, DAK Bidang PU Kimpraswil, DAK Bidang 

Pendidikan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang 

Pertanian, DAK Bidang Lingkungan Hidup serta DAK Bidang 

Kependudukan,  yang keseluruhan   terealisasi  Rp 

39.708.000.000,- atau dengan persentase capaian sebesar 96,94% 

dari target. 

c) Bagian Lain Pendapatan yang Sah 
 

       (1)    Dana Darurat 

Pada pos penerimaan ini dalam Tahun Anggaran 2008 dianggarkan  

Rp 4.000.000.000,-, hingga akhir Desember  2008 terealisasi  Rp 

7.500.000.000,- atau dengan persentase capaian sebesar 187,50%. 

       (2)    Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 

Pada pos penerimaan ini dalam Tahun Anggaran 2008 ditargetkan 

Rp  11.084.089.000,- yang bersumber masing-masing dari Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor                Rp 4.734.089.000,-,  
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Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) sebesar                  Rp 5.600.000.000,- serta 

Pajak Penggunaan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah Rp 

750.000.000,-, dan pada akhir tahun 2008 untuk Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor terealisasi  Rp 6.014.481.531,-, sedangkan 

untuk PKB dan BBNKB teralisasi  Rp 7.130.097.069,-   serta Pajak 

Penggunaan dan Peman-faatan Air Bawah Tanah terealisasi Rp 

413.993.607,-.  

       (3) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

Pada pos penerimaan ini dalam Tahun Anggaran 2008 dianggarkan  

Rp 3.882.357.200,- dan pada akhir tahun 2008 terealisasi Rp 

4.005.526.600,- atau dengan persentase capaian sebesar 103,17 %. 

d) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu 
 Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2007 yang jumlahnya  Rp 

54.489.981,47,- yang terdiri dari saldo kas pada akhir tahun 
anggaran  Rp 47.950.393.913,47,- pengembalian Uang Persediaan 
(UP) dan penghematan belanja Tahun 2008 adalah  Rp 
1.105.380.418,- Pengembalian Uang Yang Harus Dipertang-
gungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2007 adalah  Rp 
1.766.133.694,-, Pajak Daerah sebesar Rp 109.816.713,-, Retribusi 
Daerah adalah  Rp 37.462.500,- pelampauan penerimaan lain-lain 
pendapatan yang sah/hasil penjualan kendaraan (dihapuskan, 
dump) adalah  Rp 5.000.000,- dan dana UKMK yang telah disetor 
kembali sebesar Rp 3.515.793.901,- serta dipindahbukukan pada 
awal tahun anggaran 2008 sebagai penerimaan pembiayaan. 

 
 

3. Permasalahan dan Solusi 

  a.  Permasalahan 

  Hambatan dan kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah di 
dalam proses pencapaian target kinerja pengelolaan pendapatan  
daerah antara lain : 

1) 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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2) 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; 

3) 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; 

4) Masih ada beberapa Perda mengenai penetapan tarif objek 
PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi 
objektif masyarakat; 

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

6) Pertumbuhan dan pengembangan usaha sektor riil 
menunjukkan kecenderungan membaik dan meningkat, tetapi 
sumbangan ke peningkatan PAD, masih perlu dioptimalkan; 
dan 

7) Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi 
pendapatan belum digali secara efektif. 

 

 b.  Solusi 

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

1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib 
pajak/retribusi perlu dilaksanakan program dan kegiatan 
pemutakhiran data obyek pajak terutama yang potensial, 
sekaligus perlu dipikirkan adanya semacam penghargaan 
khusus bagi para wajib pajak/retribusi dalam memenuhi 
kewajibannya dengan memperhitungkan besaran pajak yang 
dimasukkan serta ketepatan dalam melakukan 
pembayarannya; 

2) 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 
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sekaligus kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Di samping 
itu pula dibuatkan kontrak kerja sesuai target yang telah 
ditentukan sendiri sebelumnya; 

3) 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; 

4) Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah harus dijadwalkan dan 
mempunyai protap khusus, sebagai upaya menciptakan 
stabilitas dan suasana yang kondusif serta kepastian hukum 
bagi pelaku ekonomi dengan mempertimbangkan potensi dan 
kondisi objektif masyarakat; 

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

6) Pertumbuhan dan pengembangan usaha sektor riil perlu 
didukung dengan fasilitas  penyederhanaan dan kemudahan 
dalam mendapatkan modal dan pengembangan usaha serta 
pemasarannya; dan 

7) Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi perlu digalakkan 
secara maksimal sehingga menjadi daya tarik bagi orang luar 
untuk datang berbelanja dan memberikan peluang terhadap 
potensi pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan. 

 

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 
  

    1.   Kebijakan Umum Keuangan Daerah  

Kebijakan umum keuangan daerah dalam rangka pengelolaan belanja 
daerah Pemerintah Kota Parepare, diarahkan pada hal-hal sebagai 
berikut : 

a) 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; 
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b) 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 serta mengembangkan sistem jaminan sosial; 

c) 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 

d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang 
efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka 
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 Anggaran selanjutnya 
adalah merupakan acuan dalam rangka penyusunan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS). 

 

 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;  
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5) Belanja Bantuan Sosial; dan  

6) Belanja Tak Terduga serta  

b)  Belanja Langsung, terdiri dari;  

 1) Belanja Pegawai;  

2) Belanja Barang dan Jasa; dan  

3) Belanja Modal. 

Penyediaan anggaran belanja daerah apabila dibandingkan dengan 
anggaran belanja pada Tahun 2007, komponen belanja daerah 
mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 
2008 di samping pendapatan daerah mengalami peningkatan, juga 
penerimaan pembayaran khususnya dari Sisa Perhitungan Anggaran 
(SILPA) tahun sebelumnya cukup besar yang  bersumber dari dana 
kegiatan lanjutan dan peningkatan realisasi pendapatan. Setelah 
diakumulasi antara anggaran belanja yang mengalami kenaikan 
dengan anggaran yang mengalami penurunan, maka total anggaran 
belanja daerah diperoleh angka  Rp 418.510.986.139,47,-.  

Apabila belanja modal dalam APBD 2008 dibandingkan dengan total 
anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 yaitu  Rp 381.137.228.106,-, 
maka anggaran belanja modal 2008 mengalami peningkatan yaitu 
sebesar Rp 37.373.758.033,47,- atau dengan persentase capaian 
sebesar 9,80%.  

Pengalokasian anggaran yang dipersiapkan untuk pendanaan 
kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, dapat dijelaskan secara 
sistematis menurut kelompok jenis belanja sebagai berikut  : 

 a.  Belanja Tidak Langsung 
 

 

NO URAIAN 
ANGGARAN  

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

1. Belanja Pegawai  165.606.723.893,47    141.246.059.901,00 

2. Belanja Bunga     8.003.300.000,00        3.747.228.898,33 

3. Belanja Subsidi - - 
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Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung atau 

belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, 

antara lain: i) belanja pegawai (gaji PNS dan tunjangan 

tambahan/tambahan penghasilan); ii) belanja bunga; iii) belanja 

subsidi; iv) belanja hibah; v) belanja bantuan sosial; dan vi) belanja 

tidak terduga, adalah  Rp R189.120.151.943,47,-.  

Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan anggaran sebesar         Rp 

63.426.855.975,47,- atau dengan persentase capaian sebesar 50,46%, 

jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2007 sebesar   Rp 

125.693.295.968,-.  

Bila dicermati secara seksama tabel tersebut di atas memberikan 

gambaran bahwa secara keseluruhan baik kelompok maupun jenis 

Belanja, tidak ada yang melampaui target, sehingga memungkinkan 

terjadinya penghematan di dalam pengelolaan anggaran belanja daerah 

dari rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya 

penghematan belanja ini, bukan berarti akan menurunkan kualitas 

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi lebih 

ditekankan pada aspek prioritas kebutuhan belanja yang memberikan 

kinerja positif dalam merencanakan kegiatan tahun berikutnya untuk 

menjadi lebih berkualitas, efisien dan efektif.  

b.  Belanja Langsung 

 

NO URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

4. Belanja Hibah     3.624.351.450,00        3.624.351.450,00 

5. Belanja Bantuan Sosial   11.577.537.200,00      11.306.547.715,00 

6. Belanja Tak Terduga        308.239.400,00           160.350.000,00 

JUMLAH 189.120.151.943,47    160.084.537.964,33 
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1 

2 

3 

Belanja pegawai  

Belanja Barang & Jasa 

Belanja Modal 

  19.726.373.500,00,- 

  67.426.177.876,00,- 

  42.238.282.820,00,- 

  17.730.928.400,00,- 

  63.014.505.096,00,- 

  92.596.694.111,00,- 

JUMLAH 229.390.834.196,00,- 160.342.127.607,00,- 

 

Jumlah anggaran Belanja Langsung atau belanja yang terkait langsung 

dengan program dan kegiatan, antara lain: i) belanja pegawai; ii) 

belanja barang dan jasa; dan iii) belanja modal, adalah  Rp 

229.390.834.196,- atau terjadi penurunan  Rp 26.053.097.942,- dengan 

persentase capaian sebesar 10,19% jika dibandingkan dengan anggaran 

Tahun 2007 yaitu  Rp 255.443.932.138,-.  

Bila kita cermati secara teliti kelompok dan jenis belanja tersebut di 

atas, memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak ada belanja yang 

melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

c.  Belanja Pembiayaan 

 

NO URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

1 

2 

Penerimaan Pembiayaan   

Pengeluaran Pembiayaan 

 91.716.767.619,47,- 

 12.753.200.000,00,- 

 69.402.868.799,47,- 

 12.101.882.562,37,- 

 

Bahwa belanja pembiayaan yang sumber pendanaannya berasal dari 

penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

lalu, penerimaan pinjaman dan penerimaan hutang pajak sedangkan 

pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal Pemerintah 

Daerah, pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo serta 

pemberian pinjaman daerah. 
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3.  Permasalahan dan Solusi 
 
 

 a.  Permasalahan 
Khusus untuk belanja atau pengeluaran yang membiayai 
program dan kegiatan secara keseluruhan, hambatan dan 
kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerjanya, 
antara lain: 
 
1) Tidak adanya keseimbangan antara kapasitas sumber 

pendanaan dengan kebutuhan pembelanjaan yang diusulkan 
oleh SKPD. Untuk itu, beberapa kegiatan yang diusulkan 
SKPD untuk sementara ditunda pelaksanaanya, kecuali 
kegiatan yang memang betul-betul sifatnya prioritas dan 
mendesak seperti program yang bersumber dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Propinsi; 

2) Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah 
Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang berlaku efektif 
pada saat pelaksanaan APBD. Perubahan ini sangat 
mempengaruhi efektifitas dalam pengelolaan keuangan, 
khususnya pada SKPD yang mengalami perubahan 
penanganan urusan  pemerintahan; 

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. Hal inilah yang menyebabkan terlambatnya proses 
tender dan lainnya, sehingga pelaksanaan kegiatan 
terlambat; dan 

4) Dalam proses pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kegiatan 
yang terlambat dilaksanakan disebabkan karena faktor-
faktor keadaan cuaca, serta bencana alam, hal ini 
mengakibatkan adanya kegiatan luncuran. 

 
 
 
 

 b.  Solusi 
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Berbagai upaya yang telah diusahakan oleh Pemerintah Daerah 
dalam mencari solusi serta titik temu untuk menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi, antara lain: 
1) Perlunya ada keserasian dan keselarasan antara sumber 

pendanaan dengan kebutuhan pembelanjaan yang menjadi 
usulan oleh SKPD/Unit Kerja terkait dengan kegiatan 
tersebut, dengan cara memberikan penekanan kepada para 
Kepala SKPD/Unit Kerja untuk mempedomani penyusunan 
program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD); 

2) Perubahan struktur organisasi perangkat daerah 
Pemerintah Daerah Kota Parepare berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang berlaku efektif 
pada saat pelaksanaan APBD. Hendaknya perubahan yang 
terjadi diantisipasi dengan penetapan tupoksi, wewenang 
dan tanggung jawab yang jelas dan komprehensif serta 
menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab. Penyusunan juknis perubahan tupoksi, 
wewenang dan tanggung jawab mutlak diperlukan, 
sehingga ada pedoman yang menjadi rujukan apabila 
terjadi kesulitan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari 
setiap SKPD; 

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 fatal serta ada solusi apabila terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan; dan 

4) Dalam proses pelaksanaan kegiatan, beberapa kegiatan 
yang terlambat dilaksanakan disebabkan karena keadaan 
cuaca serta bencana alam, hal ini mengakibatkan adanya 
kegiatan luncuran. Perlu diupayakan ada percepatan 
terhadap kegiatan yang memerlukan perlakuan khusus 
seperti pembangunan fisik dengan tetap mengacu pada 
aturan-aturan yang berlaku. 
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BAB IV 

 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 
 

1.  Bidang Pendidikan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan dan pembinaan pendidikan di Kota Parepare adalah Dinas 

Pendidikan Daerah sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah. 

 a. Program dan Kegiatan  

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

1.119.281.500,-. 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 jaminan kesehatan PNS 
(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 alat tulis kantor 
(i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(l) Penyediaan peralatan rumah tangga  
(m) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan 
(n) Penyediaan makanan dan minuman 
(o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 



71 

 

(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 meubeleir 

(f) Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

(a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

(c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 

(d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

4) Program Pendidikan Anak Usia Dini 
Merupakan program yang dilakukan untuk meningkatkan akses 

kelembagaan, sehingga bentuk kegiatannya bersifat bantuan fasilitas 

sarana dan prasarana lembaga PAUD dan Kelompok bermain. Nilai 

anggaran sebesar Rp 82.270.000,- dengan realisasi keuangan 99,71%. 

5) Program  Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 
Program ini tertuang dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

mendukung program tuntas Wajib Belajar 9 tahun. Bentuk 

kegiatannya berupa peningkatan akses dan peningkatan mutu. 

Peningkatan akses dilakukan melalui perbaikan kualitas sarana 

gedung. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana gedung, 

maka akan meningkatkan pula daya tampung (daya serap) sekolah 

terhadap anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan pra 

sekolah Dan Pendidikan Dasar. Dan untuk meningkatkan mutu, 

dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dan 

prasarana pendukungnya. Melalui peningkatan kompetensi guru, 

diharapkan guru dalam hal melaksanakan tugas-tugas mengajar dan 

tugas bimbingan khusus, maupun dalam hal kompetensi manajerial 

yang disesuaikan dengan kurikulum. Begitupula dengan tenaga non 
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guru seperti pengawas sekolah dilakukan bimbingan teknis.   

Anggaran pada program ini adalah sebesar Rp 17.983.636.000,- 

dengan realisasi keuangan 99,83 %.  Kegiatannya terdiri atas : 

(a) Penambahan Ruang Kelas Sekolah; 
(b) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktekum Sekolah; 
(c) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir; 
(d) Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah merupakan Dana 

Alokasi Khusus (DAK); 
(e) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, kegiatannya Bintek 

guru Mata Pelajaran Sekolah Dasar; 
(f) Penyediaan Dana Bantuan Operasional SD / SMP; 
(g) Penyelenggaraan Ujian Nasional; 
(h) Penyelenggaraan Pendukung Pendidikan Gratis; dan 
(i) Rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah merupakan Dana 

Alokasi Umum (DAU) 

6) Program Pendidikan Menengah 
Program ini merupakan program peningkatan mutu dalam hal 

pelayanan pendidikan pada jenjang SMA dan sekolah kejuruan yang 

sederajat. Dengan demikian sasarannya adalah peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta 

peningkatan kesempatan berprestasi bagi siswa dan guru. Jumlah 

anggarannya sebesar Rp 1.839.084.160,- yang kegiatannya terdiri 

atas : 

(a) Pembangunan Taman, Lapangan, Upacara dan Fasilitas Parkir; 
(b) Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa; 
(c) Pengadaan mobelir sekolah; 
(d) Pengadaan Perlengkapan Sekolah; 
(e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah SMA Negeri 5 

Parepare; 
(f) Rehabilitasi sedang / berat gedung Sekolah; 
(g) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik; 
(h) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)  

untuk SMA/SMK Negeri dan Swasta; 
(i) Penyedian beasiswa bagi siswa SMA/SMK yang berasal dari 

keluarga tidak mampu; dan 
(j) Penyelenggaraan Ujian Nasional bagi Siswa SMA / SMK Negeri 

dan Swasta.  

7) Program Pendidikan Non Formal 
Program ini mencakup pada kegiatan pendidikan non formal, seperti 

pembinaan kursus dan kelembagaan, Penyediaan sarana dan 

prasarana Kejar Paket A, B dan C. Nilai anggarannya sebesar Rp 
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301.473.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 98,57%. 

Kegiatannya antara lain : 

(a) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan yang meliputi 
pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kursus 
Kecantikan, bordir, menjahit , Service Elektronik, Komputer, 
Pelatihan Sablon, Fotografi dan Kamera, serta  
Penyelenggaraan Paket A, B dan C; dan 

(b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 
berupa Rehabilitasi Kantor/ Gedung SKB. 

8) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru baik 

dalam hal melaksanakan tugas-tugas mengajar dan tugas bimbingan 

khusus, maupun peningkatan dalam hal kompetensi manajerial. 

Khusus bagi guru, diharapkan akan tepenuhi kompetensi yang ideal 

dalam menerapkan metode mengajar sesuai dengan kurikulum. 

Begitu pula dengan tenaga non guru seperti pengawas sekolah, 

dilakukan bimbingan teknis dan diberi kesempatan untuk 

meningkatkan serta mengembangkan bakat dan kompetensi dalam 

bentuk prestasi. Besaran anggarannya adalah Rp 385.038.100,- 

dengan realisasi keuangan sebesar 99,88%. Kegiatannya terdiri atas : 

(a) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik; 
(b) Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik untuk memenuhi Standar 

Kompetensi; 
(c) Pembinaan kelompok Kerja Guru (KKG) berupa penyelenggaran 

KKG pada SD, MGMP pada SMP dan SMA; dan 
(d) Pengembangan kreatifitas guru, meliputi Pemilihan Guru , 

Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi. 

9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akses pelayanan 

pendidikan, khususnya dalam pelayanan manajemen pendidikan, 

baik dari segi sistem manajemen, sarana pendukung proses 

manajemen, maupun dari segi peningkatan kompetensi SDM 

pengelola manajemen. Besaran dananya adalah Rp 830.215.000,- 

Beberapa kegiatannya antara lain : 

(a) Pembinaan Dewan Pendidikan; 
(b) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan; 
(c) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan; 
(d) Penyediaan dana pengembangan sekolah dalam hal ini adalah 

biaya honor bagi tenaga PTT yang terdiri atas Tenaga Pendidik 
dan Kependidikan; 

(e) Pembinaan Tenaga Pendidik, dan Siswa Berprestasi; 
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(f) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pemuda . Besaran 

dananya adalah Rp 227.171.000,- Beberapa kegiatannya antara 

lain : 

(1) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan; 
(2) Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda; 
(3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 
(4) Program ini bertujuan untuk meningkatkan  kesehatan 

masyarakat pada umumnya, serta Siswa SD, SMP, dan SMA 
pada khususnya. Besarnya dana adalah Rp 34.017.000.-. 

 

b.  Realisasi Program Dan Kegiatan 

Pada dasarnya dari 9 program dengan masing-masing kegiatannya 

terealisasi 99%, kecuali kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan 

Sekolah  yaitu penyediaan belanja makan dan minum Guru Sosial yang 

menjadi kegiatan luncuran pada tahun 2009. Beberapa kegiatan yang 

cukup memberikan hasil diantaranya adalah : 

1) Pada program Wajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, 
melalui kegiatan peningkatan akses (peningkatan prasarana dan 
sarana pendidikan), terlihat adanya capaian daya tampung siswa 
yang meningkat. Pada Tahun Pelajaran 2008/2009 jumlah siswa 
SD/MI sebanyak 17.319 siswa, SMP/MTs sebanyak 7.416 siswa dan 
SMA/MA/SMK sebanyak 7.995 siswa. Peningkatan daya tampung 
tersebut tentunya diikuti dengan peningkatan Angka Partisipasi 
Kasar (APK). Untuk APK tingkat SD mencapai  124,86%, tingkat SMP 
110,25% dan tingkat SMA baru mencapai 99,06%. APK ini memberi 
gambaran perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan 
jumlah anak yang berusia sekolah, sesuai tingkatannya. Artinya, jika 
presentase mencapai nilai 100%, berarti jumlah anak yg bersekolah 
sama dengan anak usia sekolah sesuai tingkatannya. Apabila nilainya 
lebih dari 100%, berarti ada usia anak sekolah yang bersekolah dan 
berasal dari luar daerah Kota Parepare.  

2) Peningkatan APK ini, disebabkan oleh peningkatan kuantitas dan 
kualitas ruang kelas melalui pembangunan ruang kelas baru dan 
rehabilitasi. Kondisi keadaan RK (Ruang Kelas) pada tahun 2008 yang 
lalu adalah sebagai berikut : 
(a) Untuk tingkat TK jumlah RK sebanyak 157 RK dengan kondisi 

Baik 92 RK, rusak ringan 34 RK dan rusak berat 9 RK. Untuk RK 

tingkat SD SD/MI dari dari 624 ruang kelas (RK), yang memiliki 
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kondisi baik sebanyak 527 RK , rusak ringan 78 RK dan yang 

rusak berat 19 RK; 

(b) Pada tingkat SMP/Mts, dari 258 ruang kelas (RK), yang memilki 

kondisi baik 222 RK, rusak ringan sebanyak 25 dan rusak berat 

masih ada sebanyak 11 RK; dan 

(c) Sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK, dari 251 ruang kelas 

(RK), yang memilki kondisi baik sebanyak 200, rusak ringan 

sebanyak 38, dan rusak berat masih ada sebanyak 13 RK. 

3) Pada Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, 
dilakukan kegiatan dalam bentuk pemberian bantuan biaya 
pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi ijazahnya, 
serta bantuan pelayanan admnistrasi dalam bentuk surat izin 
belajar. Rekapitulasi jumlah guru menurut tingkatan dan ijazah yang 
dimiliki adalah sebagai berikut:  
(a)  Untuk tingkat SD, dari 1.107 guru, maka jumlah guru menurut 

ijazah tertinggi adalah S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 458 

orang, D3 sebanyak 35 orang, D2 sebanyak 426 orang, D1 

sebanyak 12 orang dan yang setara SMA sebanyak 174 orang.  

(b) Jumlah guru SMP menurut ijazah tertinggi adalah S2 sebanyak 

9 orang, S1 sebanyak 440 orang, D3 sebanyak 76 orang, D2 

sebanyak 45 orang, D1 sebanyak 19 orang dan setara SLTA 

sebanyak 19 orang. 

4) Pada Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, 
melalui kegiatan Pemilihan guru berprestasi, telah berhasil menjadi 

juara I (pertama) tingkat nasional untuk kategori Kepala TK  
berprestasi.  

 

c. Permasalahan dan Solusi 

     1)  Permasalahan 

(a)  Kegiatan fisik berupa pembangunan maupun rehabilitasi, sering 

terlambat ditenderkan, sehingga dari segi pelaksanaan juga 

terlambat dilakukan. Akibatnya banyak dari kegiatan tersebut 

yang tidak terealisasi sesuai jadwal perencanaan.  

(b)  Terkait dengan pengadaan program jaringan (sistem soft ware), 

masih sering menjadi masalah menyangkut nilai kelayakan 
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harganya. Hal ini disebabkan karena pengadaan sistem seperti 

itu, tidak memiliki standar harga. Panitia tender yang ada saat 

ini, lebih spesifik menguasai hal-hal menyangkut bangunan, 

pengadaan mobeleir dan lainnya. 

(c) Dalam proses tender tidak melibatkan SKPD pengguna barang 

tersebut.  

    2)   Solusi 

                    (a)  Solusi yang kami sarankan, agar pelaksanaan tender dilakukan 

seefisien dan seefektif mungkin. 

(b)  Kegiatan yang bersifat pembangunan/rehabilitasi yang 

ditenderkan, dalam proses tender tersebut sebaiknya tetap 

melibatkan dinas terkait. Hal ini dimaksudkan agar apa yang 

menjadi hasil dari tender tersebut sesuai dengan desain yang 

diinginkan oleh dinas pengguna barang. 

(c)  Solusi yang di tawarkan adalah agar Pemerintah Daerah Kota 

Parepare membentuk tim khusus yang terdiri dari orang-orang 

yang ada di lingkungan pemda dan mampu menilai harga yang 

layak untuk pengadaan suatu program/sistem jaringan lunak. 

2. Bidang Kesehatan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi pengelolaan dan manajemen kesehatan di Kota Parepare adalah 

Dinas Kesehatan Daerah sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan secara langsung 

kepada masyarakat adalah Badan Pelayanan Kesehatan (BPK) RSU A. 

Makkasau sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah. 

 

a. Program dan Kegiatan 

     Dinas Kesehatan 

1)  Program pelayanan administrasi perkantoran  
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

710.144.000,-. 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 peralatan kerja 
(g) Penyediaan alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan 
(k) Penyediaan makanan dan minuman 
(l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 89.500.000,-, Adapun 

kegiatan untuk program ini yaitu : 

(a) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

405.688.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah 

pendidikan dan pelatihan formal.  

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

14.737.500,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, adalah : 

(a) Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

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

5)  Program obat dan perbekalan kesehatan  

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 1.027.590.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. 

6)  Program upaya kesehatan masyarakat  

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 3.025.133.300,-. Dilaksanakan dengan 18 kegiatan 

Anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar                Rp 

2.804.843.705,- atau sebesar 92,71%. 

7)  Program pengembangan obat asli Indonesia  

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 8.028.500,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produk tanaman 

obat. 

8)  Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat  

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 91.173.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 

(b) Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat 

9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular  

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 244.133.300,-. Dilaksanakan dalam 8 bentuk 

kegiatan, dengan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 135.724.500,- 

atau sebesar 55,59% 

10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya  

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 6.596.199.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 
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(a) Pembangunan puskesmas 

(b) Pembangunan puskesmas pembantu 

(c) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 

(d) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 

(e) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 

pembantu. 

(f) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 

keliling 

(g) Peningkatan sarana dan prasarana DAK + Pendamping (lanjutan 

Tahun 2007) 

11) Program pengadaan peningkatan saran dan prasarana rumah 
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 
Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan pengadaan mebeleir rumah sakit. 

 

     BPK RSU. A. Makkasau 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

7.705.984.000,-. Adapun 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 pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

(d) Penyediaan jasa administrasi keuangan 

(e) Penyediaan jasa kebersihan kantor 

(f) Penyediaan alat tulis kantor 
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(g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

(h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 

(i) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perudang-undangan 

(j) Penyediaan makanan dan minuman 

(k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

2)  Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 189.275.000,-, 

Adapun kegiatan untuk program ini, yaitu : 

(a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

(b) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 

(c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

15.000.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah 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 

15.000.000. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, adalah : 

(a) Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

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

5) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Kegiatan 

dalam program tersebut adalah Peningkatan pemanfaatan sarana 

kesehatan dengan anggaran adalah sebesar Rp 15.000.000,- 

6)   Program pelayanan kesehatan penduduk miskin  
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 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

1.000.006.820,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a) Pelayanan kesehatan keluarga miskin 

(b) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin 

7) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar     Rp 

7.699.495.500,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, adalah : 

(a) Pembangunan kamar jenazah 
(b) Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 
(c) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 
(d) Pengadaan alat-alat rumah sakit 
(e) Pengadaan obat-obatan rumah sakit 
(f) Pengadaan mebeuler rumah sakit 
(g) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 
(h) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 
(i) Pengembangan tipe rumah sakit. 

8) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 

sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar     Rp 

147.140.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, adalah : 

(a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah 

sakit 

(c) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir rumah sakit 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 
(f) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 
  

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 

Dinas Kesehatan 

Program obat dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperuntukkan 

bagi kegiatan pelayanan kesehatan pada unit kerja Puskesmas dan  
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puskesmas pembantu se-Kota Parepare, sehingga diharapkan dengan 

tersedianya obat dan perbekalan tersebut akan menjamin kelancaran 

pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Parepare. 

 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya 

pembenahan seluruh sarana dan prasarana pendukung pelayanan 

kesehatan masyarakat terutama fasilitas puskesmas dan puskesmas 

pembantu serta puskesmas keliling dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang membutuhkan. 

 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, diarahkan pada 

upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya  

menjaga kesehatan, baik dari segi pola hidup sehat secara perorangan 

maupun pentingnya kesadaran menjaga lingkungan tempat tinggal agar 

tetap terpelihara dari segala hal yang dapat menjadi sumber penyakit. 

Oleh karena itu diprioritaskan upaya pembinaan kesehatan masyarakat 

melalui kegiatan penyuluhan serta penyebaran informasi melalui 

pengadaan brosur-brosur, pamflet-pamflet yang berisikan imformasi dan 

tata cara prilaku hidup sehat menurut ilmu kesehatan serta prosedur 

penanggulangannya apabila mengalami situasi yang membutuhkan 

segera pertolongan pertama sebelum ditangani oleh tenaga medis dan 

paramedis. 

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular,  adalah 

merupakan upaya kesehatan dalam rangka melakukan pencegahan 

terhadap penularan dan penyebaran bibit penyakit yang berpotensi 

menular dari yang sudah terkena kepada yang belum mengalami atau 

rentan terhadap resiko terkena penyakit yang serupa dengan penderita 

sebelumnya. Oleh karena itu diaktifkan upaya pencegahan dan proteksi 

serta tindakan dini melalui kegiatan penyemprotan/fogging, vaksinasi 

serta imunisasi secara  teratur. Termasuk di dalamnya juga kegiatan 

pelayanan kesehatan haji yang dimaksudkan adalah memberikan bekal 

serta tatacara melakukan tindakan pertolongan dalam kondisi 

melakukan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah. Disamping itu juga 

diberikan bekal obat-obatan terutama bagi para jemaah haji yang 

mempunyai riwayat kesehatan (medical report) dengan catatan khusus.  

 BPK RSU. A. Makkasau 
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan 

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) 

dilakukan untuk menambah hardware dan software Sistem Informasi 

yang sudah ada. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terealisasi anggaran 

sebesar Rp 74.175.000,- atau sebesar 100%. 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dengan 

Kegiatan Pengadaan Neon Box bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai jenis-jenis pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh Badan Pelayanan Kesehatan Daerah. Dalam pelaksanaan 

kegiatan ini terealisasi anggaran sebesar Rp 13.800.000,- atau sebesar 

92%. 

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Kegiatan Pelayanan 

Kesehatan Keluarga Miskin bertujuan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan secara gratis kepada keluarga miskin yang berdomisili di Kota 

Parepare. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terealisasi anggaran sebesar 

Rp 534.281.600,- atau sebesar 71,24%. 

 

Selama Tahun 2008, kegiatan pembangunan serta pembinaan dan 

pelayanan Kesehatan memperlihatkan kinerja yang memuaskan, 

dibuktikan dengan penerimaan penghargaan, yaitu:  

Piagam penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Rumah Sakit Umum (RSU) Andi 

Makkasau berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 346/Kep/M.PAN/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang 

diserahkan oleh Presiden RI dan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara pada tanggal 31 Oktober 2008 di Istana Negara. 

c.   Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

Dinas Kesehatan 

(a) Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan, hal ini dapat 
dilihat dari jumlah dana Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 
2008 (Rp 11.918.406.600,-) menurun 37,76% dibandingkan 
tahun anggaran 2007 (Rp 17.212.687.813,-), akibatnya 
beberapa kegiatan dan program tidak terakomodir. 



84 

 

(b) Beberapa kegiatan yang membutuhkan dana harus segera 
dimulai sejak bulan Januari 2008 sementara penetapan APBD 
pada bulan Maret 2008, akibatnya beberapa kegiatan tersebut 
sedikit tersendat, sebagai contoh adalah penanggulangan 
penyakit DBD dan pembiayaan rutin, belum termasuk 
pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas. 

(c) Padatnya program membuat beberapa kegiatan harus 
dilakukan secara maraton sehingga memerlukan mobilitas SDM 
yang tinggi.    

BPK. RSU. A. Makkasau 

(a) Kegiatan fisik berupa pembangunan maupun rehabilitasi, sering 

terlambat ditenderkan, sehingga dari segi pelaksanaan juga 

terlambat dilakukan. Akibat dari hal tersebut, banyak dari 

kegiatan yang tidak terealisasi sesuai jadwal perencanaan.  

(b)  Terkait dengan pengadaan program jaringan (sistem soft ware), 

masih sering menjadi masalah menyangkut nilai kelayakan 

harganya. Hal ini disebabkan karena pengadaan sistem seperti 

itu, tidak memiliki standar harga. Panitia tender yang ada saat 

ini, lebih spesifik menguasai hal-hal menyangkut bangunan, 

pengadaan mebeleir dan lainnya. 

2) Solusi 

Dinas Kesehatan  

(a) Memberi nilai bobot prioritas kegiatan yang dianggap 
mempunyai nilai ungkit terhadap indikator 

(b) Melakukan pinjaman pada kas daerah walaupun agak terbatas 
(c) Membuat jadwal tentatif yang ketat.  
(d) Belanja pembangunan di dasarkan pada skala prioritas 

BPK. RSU. A. Makkasau 

(a)  Agar pelaksanaan tender dilakukan seefisien dan seefektif 

mungkin. 

(b)  Kegiatan yang bersifat pembangunan/rehabilitasi yang 

ditenderkan, dalam proses tender tersebut sebaiknya tetap 

melibatkan dinas terkait. Hal ini dimaksudkan agar apa yang 

menjadi hasil dari tender tersebut sesuai dengan desain yang 

diinginkan oleh dinas pengguna barang. 
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(c)   Membentuk tim khusus yang terdiri dari orang-orang yang ada di 

lingkungan pemda dan mampu menilai harga yang layak untuk 

pengadaan suatu program/sistem perangkat lunak. 

3. Bidang Lingkungan Hidup 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang lingkungan hidup di Kota Parepare adalah Dinas Kebersihan 

dan pertamanan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah serta Badan Lingkungan hidup daerah Kota Parepare, sebagai 

lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

a.  Program dan Kegiatan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan  

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                  Rp 

2.017.215.360.-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai 

berikut : 

(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/opersional; 
(e) penyediaan jasa administrasi keuanga; 
(f) penyediaan jasa kebersihan kantor; 
(g) penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja; 
(h) penyediaan alat tulis kantor; 
(i) penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 
(j) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor; 
(k) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 
(l) penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan; 
(m) penyediaan makan dan minum; dan 
(n) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

1.729.561.140.-  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai 

berikut : 
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(a) pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor; 
(b) pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional; 

dan 
(c) pemeliharan rutin / berkala mebeleir. 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur  

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

49.680.000.-.  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan 

pakaian kerja lapangan.   

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

20.000.000.- Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan 

pelatihan formal.  

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

15.500.000.-.  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 

(a) penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi 
kinerja SKPD; 

(b) penyusunan pelaporan keuangan semesteran;   
(c) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; dan 
(d) penyusunan anggaran SKPD. 

6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                 Rp 

193.645.000.- Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 

(a) penyediaan  sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; 
dan 

(b) pembersihan lingkungan perkotaan.  
  

7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                 Rp 

97.325.000.-  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 

(a) Penataan ruang terbuka hijau; dan   
(b) pembuatan taman di SMA Unggulan (lanjutan Tahun 2007)    

Badan Lingkungan Hidup Daerah 
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1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

310.220.500,-. Dilaksanakan dalam bentuk 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 Jaminan Kesehatan PNS; 
(e) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 

/Operasional; 
(f) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 
(g) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 
(h) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
(i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan 

Kantor; 
(j) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 
(k) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 
(l) Penyediaan Makanan dan Minuman; dan 
(m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

38.520.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 

(a) Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor; 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;  
(d) Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor. 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Alokasi 
anggaran untuk program ini adalah sebesar                 Rp 
46.000.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Formal 

 

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 
Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

15.500.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 

(a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi 
Kinerja SKPD; 

(b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; 
(c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; dan  
(d) Penyusunan Anggaran SKPD 
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5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Alokasi 
anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 
88.750.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 
(a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana 

Persampahan; dan 
(b) Pelaksanaan Bintek Persampahan 

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan  
Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                 Rp 

518.875.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut 

: 

(a) Koordinasi Penilaian Kota Sehat /Adipura; 
(b) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan; 
(c) Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian 

Lingkungan Hidup. 

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

951.050.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan  Konservasi 

Sumber Daya Air dan pengendalian kerusakan sumber – sumber air 

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya 
alam dan Lingkungan Hidup  
Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                 Rp 

85.000.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengembangan 

data dan informasi lingkungan. 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun anggaran 2008 dimana 

program pengelolaan ruang terbuka hijau, telah mengadakan kegiatan 

penataan taman-taman kota dan pengadaan bibit tanaman hias dan 

penghijauan yang telah dialokasikan pada wilayah-wilayah yang sangat 

urgen dan strategis, sehingga menambah keindahan kota parepare. 

Besaran anggaran yang digunakan pada tahun 2008 pada program 

pengelolaan ruang terbuka hijau telah mencapai 60%, sehingga masih 

sangat dibutuhkan dana yang lebih banyak untuk mencapai Kota 

Parepare yang sejuk, nyaman dan indah. 

Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang lain adalah program 

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yang sampai dengan tahun 

2008 ini telah mencapai 65%, dimana pada program ini telah 
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dilaksanakan kegiatan pengadaan tong sampah dan bak sampah serta 

pembersihan lingkungan perkotaan yang  bertujuan  agar  Kota  

Parepare  menjadi kota terbersih dan masyarakatnya sangat peduli dan 

mencintai kebersihan.  Pengadaan tempat sampah sebagai media 

sampah dimana setiap tahun masih  sangat diperlukan oleh masyarakat.  

  

Badan Lingkungan Hidup Daerah, pada Tahun anggaran 2008 

melaksanakan antara lain :  

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,   Kegiatan ini 

untuk mendukung proses pelaksanaan pengomposan secara mekanik di 

TPA Alappoe, untuk itu diadakan Bahan baku, Zat Kimia, berbagai jenis 

peralatan dan lain-lain. Dilaksanakan juga  bintek persampahan yang 

dibagi 4 angkatan dengan peserta dari Tingkat Kelurahan se-Kota 

Parepare. 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, 

kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan Koordinasi dengan seluruh 

stakeholder, memfasilitasi Tim Penilai Adipura Tingkat Kota dan Tim 

Tingkat Regional Sumapapua, dan Penyiapan Hadiah hasil Penilaian 

Tingkat Kota serta penjemputan Piala Adipura baik di Tingkat Pusat, 

Propinsi dan Kota. Untuk peningkatan pengelolaan lingkungan 

pertambangan, kegiatan ini dimaksudkan untuk pemantauan 

/pengawasan pelaksanaan galian Tambang Golongan C sepanjang DAS 

Karajae, agar tetap terkendali dan tidak merusak lingkungan DAS, 

sebagai sumber utama air baku PDAM. Di samping itu peningkatan peran 

serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup sekaligus untuk 

mewujudkan Parepare Hijau dengan menyiapkan Tanaman Penghijauan, 

pagar (sungkup), pemeliharaan pohon dan memfasilitasi kegiatan 

pembersihan Pantai Mattirotasi, Kegiatan Tim Pemantau Tingkat Kota 

dalam Pemantauan titik Penilaian Adipura serta penyiapan sarana/alat 

kerja bakti. 

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,  dengan kegiatan 

pengadaan berbagai sarana/prasarana antara lain: Kendaraan roda tiga, 

Mesin Caca plastik dan untuk mendukung Parepare Hijau 

(Penananam/pemeliharaan pohon). Pengadaan alat IPAL, Alat 

Laboratorium, pembuatan menara air, pembuatan sumur Resapan dan 

penanaman pohon diluar Kawasan hutan di daerah hulu Sungai karajae, 
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dimaksudkan agar terjaga air bawah tanah dan ketersediaan sumber-

sumber air. 

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, Kegiatan ini dimaksudkan untuk Penyusunan Laporan 

Kualitas air, Volume Persampahan dan status Lingkungan Hidup Daerah 

(SLHD) yang disampaikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

dan Pelaksanaan Pekan Lingkungan dalam rangka Peringatan Hari 

Lingkungan Hidup Nasional.  

Dari pencapaian realisasi kegiatan tersebut, dapat dikemukakan tingkat 

capaian kinerja SKPD sebagai berikut : 

1) Penanganan sampah; sampah produksi masyarakat (perhari) 
sejumlah 485 m3, telah berhasil ditangani /diangkat sebanyak 473 
m3 atau dengan persentase capaian sebesar 97,53%. 

2) Pengawasan AMDAl; terdapat 53 Perusahaan yang seharusnya 
memiliki dokumen AMDAL, namun yang telah memiliki dokumen 
AMDAL sebanyak 18 perusahaan atau dengan persentase sebesar 
33%, hal ini disebabkan karena baru pada Tahun 2008 digencarkan 
sosialisasi untuk hal tersebut. 

3) Ketersediaan TPS; Daya tampung TPS /Kontainer /Ton sampah 
adalah sebanyak 620 m3  

4) Penegakan Hukum, dalam Tahun 2008 jumlah kasus yang 
diselesaikan 3 buah dan jumlah kasus yang ada 3 buah atau 100%. 

Selama periode Tahun 2008, kegiatan pembangunan dan pembinaan 

Lingkungan Hidup memperlihatkan peningkatan kinerja yang 

memuaskan, dibuktikan dengan:   

Anugrah Piala Adipura kategori Kota Sedang yang merupakan 

penghargaan tertinggi atas keberhasilan dalam bidang kebersihan dan 

penataan keindahan kota yang diserahkan oleh Presiden RI pada hari 

Kamis, 5 Juni 2008 di Istana Negara. 

  

 

 

 

 

c. Permasalahan dan Solusi 
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 1)  Permasalahan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

(a) Letak pusat kota berada di bawah perbukitan sehingga secara 

rutin pada musim hujan menerima luapan air yang membawa 

pasir dan sampah yang mengakibatkan pendangkalan saluran 

drainase, genangan air dan  serakan sampah pada beberapa 

tempat dalam kota Parepare. 

(b) Keadaan seperti ini secara bertahap setiap tahun ditanggulangi 

yaitu merehabilitasi saluran drainase, sehingga kondisinya 

sekarang telah mampu diatasi, dengan memperkecil dampak 

yang ditimbulkan dimana pada masa yang akan datang dapat 

ditanggulangi secara tuntas. 

(c) Kota Parepare merupakan Kota Lintas dimana hampir semua 

Daerah Kabupaten yang ada di bagian Utara Sulawesi Selatan 

yang akan menuju Kota Makassar pasti melalui Kota Parepare. 

(d) Kota Parepare juga merupakan kota yang berpantai dan 

mempunyai pelabuhan sehingga timbulan sampah yang 

diakibatkan dari pantai dan pelabuhan sangat sulit diprediksi 

atau diperkirakan, apalagi pada setiap musim hujan/musim 

barat Pantai Kota Parepare akan mendapat kiriman sampah 

dari laut dan terdampar di Pantai bahkan kadang menyumbat 

muara saluran pembuangan kelaut, dan saluran drainase yang 

bermuara kelaut, walaupun sebenarnya tidak berserakan diatas 

jalan-jalan namun sangat mengganggu dan mengakibatkan  

pencemaran lingkungan pantai kota parepare sehingga tidak 

enak dipandang mata dan merepotkan penanggulangannya 

karena setiap saat muncul dimana-mana, dan sangat sulit 

untuk membersihkan, dan hasilnya belum memadai. 

(e) Kota Parepare juga merupakan wilayah kota transit karena 

hampir semua kendaraan, utamanya angkutan umum dapat 

mengakibatkan timbunan sampah yang juga sulit diperkirakan, 

namun kadang muncul secara berserakan pula sehingga jalan-

jalan menjadi kotor. 

(f) kebersihan Pasar khususnya Pasar Sentral Lakessi, dan Pasar 

Gerbang Niaga walaupun secara maksimal telah diupayakan 
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pelayanan kebersihannya dengan menempatkan  enam unit 

kontainer di sekitar pasar dan pengangkutannya dilakukan 

secara teratur setiap hari , namun masih saja terdapat masalah 

yang perlu dituntaskan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 

(g) Kendala yang paling menonjol dalam pengelolaan kebersihan 

pasar tersebut adalah bahwa daya tampung, sehingga banyak 

pedagang atau penjual yang ada tidak berada pada lost-lost 

yang telah disiapkan pemerintah kota parepare.  Dan untuk 

sementara ini pasar masih dalam keadaan yang semraut sebab 

penjual kadang menjual sampai kejalan raya sehingga 

mengganggu arus lalu lintas dan kondisi yang seperti ini jelas 

akan menimbulkan dampak kebersihan yang tidak teratur. 

(h) Kota Parepare juga masih sangat sulit untuk menyiapkan 

Transfer Depo yang berukuran  20 x 30 meter karena 

terbatasnya lahan dalam wilayah kota parepare.  

 

Badan Lingkungan Hidup Daerah 

(a) Terdapat 3 jabatan Eselon IV yang lowong 

(b) Belum adanya tenaga analisis Laboratorium Lingkungan 

(c) Tenaga Analisis Laboratorium Lingkungan belum memiliki 

pengetahuan praktek pemanfaatan alat laboratorium 

(d) Belum adanya tenaga sopir dari kedua kendaraan 

Dinas/Operasional yang ada. 

 2) Solusi 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

(a) Penambahan jumlah container setiap tahun diupayakan untuk 

menanggulangi masalah sampah, tidak hanya pada Daerah 

Pelayanan Pasar, Rumah Sakit Umum, Terminal dan Pelabuhan, 

tetapi juga secara bertahap diupayakan untuk melayani 

Pemukiman yang padat penduduk dan tergolong rawan 

sampah.   
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(b) Untuk meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan sebagai 

salah satu komponen yang mempengaruhi pelaksanaan 

pengelolaan sampah terutama guna menunjang operasional 

kebersihan dan pengembangan ruang terbuka hijau kota secara 

keseluruhan, maka tahun 2006 telah dilakukan penagihan 

langsung pada obyek-obyek tertentu. 

(c) Menyelenggarakan program Jumat bersih yaitu melaksanakan 

Kerja Bakti missal setiap hari jumat dengan melibatkan seluruh 

komponen masyarakat sebagai salah satu upaya untuk 

membudayakan Hidup Bersih, 

(d) Menyelenggarakan Lomba Kebersihan dan keindahan 

Lingkungan yang selama ini diselenggarakan setiap HUT 

Proklamasi Kemerdekaan RI dan HUT Kota Parepare.. 

(e) Mengangkat dan mempekerjakan Tenaga Pekerja Harian 

dilingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare 

sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kebersihan kota 

parepare. 

(f) Memperhatikan tingkat penghasilan /upah para Pekerja Harian 

setiap tahunnya sebagai upaya perbaikan kesejahteraan 

mereka dan sebagai motivasi untuk meningkatkan cara kerja 

serta mencintai pekerjaannya. 

(g) Untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan tenaga 

pekerja harian kebersihan, pertamanan kota  parepare, maka 

pada tahun 2006 ini telah dilakukan kerja sama dengan PT Jasa 

Raharja tentang Asuransi kecelakaan disamping pemberian 

Asuransi Kesehatan dari Pemerintah Kota Parepare. 

(h) Selain penanganan masalah sampah tersebut diatas juga 

penanganan pertamanan yang merupakan bagian dari pada 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Parepare. 

(i) Untuk meningkatkan keindahan kota disamping dilakukan 

perbaikan fisik taman juga dilakukan penanaman tanaman hias 

dan pohon penghijauan. 

(j) Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga melaksanakan 

pelayanan limbah tinja di Kota Parepare, oleh pemerintah kota 

parepare telah menyiapkan 1 unit mobil tinja dengan bangunan 
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Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) yang berlokasi di 

dalam areal TPA. 

 

Badan Lingkungan Hidup Daerah 

(a) menunjuk pelaksana tugas dan menyampaikan hal ini ke BKDD 

(b) mengusulkan pengadaan Formasi Tahun 2009 dan mutasi 
tenaga dari SKPD yang  memiliki tenaga dengan kompetensi 
Pendidikan Formal : Kimia, Fisika dan lain-lain. 

(c) kerjasama dengan Laboratorium Tingkat Propinsi Sul Sel untuk 
bimbingan langsung, secara berkala kepada Tenaga 
Laboratorium Lingkungan di Parepare. 

(d) merekrut tenaga sukarela, dan melaporkan ke BKDD agar dapat 
diperhitungkan pada formasi penerimaan Pegawai. 

   

4. Bidang Pekerjaan Umum      
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Pekerjaan Umum di Kota Parepare adalah Dinas Pekerjaan Umum 

dan Prasarana Wilayah sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah. 

 

a. Program dan Kegiatan 
1)  Program Pelayanan Administrasi 

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                Rp 

674.710.000,- 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 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 Alat Tulis Kantor; 
(j) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
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(k) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan 
Kantor; 

(l) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 
(m) Penyediaan Makanan dan Minuman; dan 
(n) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar                   Rp 

313.710.300,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

(a) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala rutin kantor 
(c) Pengadaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
(e)    Pembangunan kantor dinas PU dan Praswil (lanjutan        tahun 

2007) 
(f) Pengadaan peralatan gedung kantor (lanjutan 2007) 

3)  Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

35.000.000,-, dalam bentuk kegiatan pengadaan pakaian kerja 

lapangan yang diperuntukkan bagi pelayanan kegiatan pemadam 

kebakaran 

4)  Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 

  Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar                   

Rp 110.000.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan  tersebut adalah 

sebagai berikut: 

(a) Pendidikan dan pelatihan formal 
(b) Pra survey dan PHO 

 5)  Program Peningkatan Pembangunan Sistem Laporan Kinerja dan 

Keuangan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

15.500.000,-. Adapun 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 Jalan dan Jembatan 
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  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar  

Rp 4.723.834.250,-. Adapun kegiatan  dalam program ini terdiri dari 

: 

(a) Pembangunan jalan sebanyak 22 paket 
(b) Pembangunan jalan (Lanjutan 2007) paket jalan akses 

pelabuhan LontangngE dan pengawasan teknis 
(c) Pembangunan jembatan (lanjutan 2007) 

Paket pembangunan jembatan pelabuhan LontangngE 

 7)  Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 

  Anggaran yang dialokasikan dalam program ini sebesar                      

Rp 3.199.954.615,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, terdiri dari: 

(a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 
(b) Pembangunan/ saluran drainase (lanjutan tahun 2007) 

 8)  Program  Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 

  Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini addalah 

sebesar Rp 15.606.500 ,-.  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

rehabilitasi  talud/bronjong. 

 9)  Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

sebesar Rp 11.674.613.750.,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 
(b) Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan 

   10) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk kegiatan rehabilitasi/ 

pemeliharaan talud/bronjong melalui program ini adalah sebesar Rp 

15.606.500,- 

   11)  Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar   

Rp 11.674.613.750,- Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, terdiri dari: 
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(a) Dana bantuan penanggulangan pasca bencana alam (lanjutan 
2007) 

(b) Dana bantuan penanggulangan pasca bencana alam   

   12)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar   

Rp 1.323.000.000,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, terdiri dari: 

(a) Pengadaan alat-alat berat 
(b) Rehab/pemeliharaan alat-alat berat 
(c) Pengadaan alat berat (lanjutan 2007) 

   13)  Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan Lainnya 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar   

Rp 4.282.304.370,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) perencanaan pembangunan jaringan irigasi 
(b) Pembangunan jaringan air bersih/air minum 
(c) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (lanjutan tahun 

2007) 

   14)   Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air 

Limbah 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar   

Rp 2.662.613.700,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, terdiri dari: 

(a) Pelayanan sanitasi sederhana  
(b) Renovasi baruga lompoe (lanjutan tahun 2007) 

   15)   Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

47.531.250.350,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, terdiri dari: 

(a) Pembangunan/peningkatan infrastruktur 
(b) Pembangunan pasar lakessi (lanjutan 2007) 
(c) Pembangunan tribun tertutup stadion (lanjutan 2007) 
(d) Pembangunan/peningkatan infrastruktur (lanjutan 2007)  
(e) Pembangunan pasar sentral lakessi (lanjutan 2006) 
(f) Dana pendamping bencana alam (lanjutan 2007) 

   16)  Program pembangunan Infrastruktur Pedesaan 
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  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan  program ini 

adalah sebesar Rp 1.013.950.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

  (a)  penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan 

  (b)  revitalisasi kolam renang ujung lare (lanjutan 2006) 

   17)  Program pemeliharaan jalan umum 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar   

Rp 539.983.165,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, terdiri dari: 

(a) Pemeliharaan rutin penerangan lampu jalan 
(b) Materialisasi jaringan lampu jalan  
(c) Pengadaan dan pemasangan lampu jalan (lanjutan 2007) 

   18) Program pembinaan dan konservasi arsitektur bangunan           

tradisional dan  bersejarah 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar   

Rp 100.000.000,- Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

adalah rehabilitasi bangunan tradisional dan bersejarah, antara lain: 

(a) Rehabilitasi dan pemeliharaan kompleks Kubur Datu 

(b) Rehabilitasi dan pemeliharaan monumen korban 40.000 jiwa 

  

 19) Program penyusunan investasi jangka menengah bidang PU/Cipta 

Karya 

 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar   

Rp 70.000.000,- Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

penyusunan investasi jangka menengah bidang PU Cipta Karya. 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan dalam berbagai 

kegiatan pembangunan jalan maupun jembatan sebagai bagian dari 

pengadaan sarana/fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 
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Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, dilaksanakan pada 

berbagai lokasi dengan target untuk mengantisipasi terjadinya banjir 

ataupun genangan air pada lokasi yang rendah posisinya. Mamfaat lain 

yang diharapkan adalah dengan lancarnya aliran air, akan meminimalisir 

kemungkinan terjadinya sarang penyakit, terutama malaria dan demam 

berdarah serta penyakit menular lainnya. 

     Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, diarahkan pada 

penyediaan anggaran untuk membiayai perbaikan jalan dan jembatan 

yang mengalami kerusakan, baik jalan dan jembatan yang berstatus 

jalan kota, jalan propinsi maupun jalan nasional. 

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 

pengairan lainnya, diarahkan pada pembangunan dan perbaikan jaringan 

irigasi yang fungsi utamanya adalah pengairan pertanian, sehingga 

mampu menjamin kelangsungan hidup para petani untuk mengelola 

sawahnya. Fungsi lain yang diharapkan dapat terwujud adalah terjamin 

pasokan air bagi pengolahan sumber air PDAM untuk mendistribusikan 

kebutuhan air bersih kepada para pelanggan PDAM, baik yang bermukim 

di daerah kota bawah maupun daerah kota atas.  

           

c.   Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

(a) Kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan 
diakibatkan oleh tidak menentunya cuaca. 

(b) Kegiatan yang mengalami pergeseran volume, permasalahan 
lahan, tidak sesuai bestek, lokasinya tumpang tindih dan tidak 
tepat sasaran, serta jumlah sumber daya masih kurang 
maksimal.  

(c) Adanya dana luncuran disebabkan karena biaya pengawasan 
dan biaya perencanaan yang dananya belum cair tetapi 
kegiatan fisik sudah selesai, serta dana retensi (jaminan 
pekerjaan) yang masih tersimpan  

2) Solusi 

(a) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan lebih 
memperhatikan standar suatu perencanaan sehingga dapat 
menghasilkan produk perencanaan yang lebih baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
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(b) Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan pelaksanaan kegiatan. 

(c) Meningkatkan pelaksanaan aturan yang berlaku. 
(d) Diperlukan pembaharuan kontrak pekerjaan agar lebih 

menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik. 
 

5. Bidang Perumahan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang perumahan di Kota Parepare adalah Dinas Tata Kota, 

Perumahan, Permukiman dan Pengawasan Bangunan, sebagai lembaga 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan  

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

487.062.011,- dengan realisasi sebesar Rp 370.512.484,- kegiatan 

seperti dibawah ini : 

(a) Penyediaan jasa surat menyurat 
(b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 
(c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan jasa PNS 
(d) Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(e) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(f) Penyediaan alat tulis kantor 
(g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(i) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
(k) Penyediaan bahan logistik kantor 
(l) Penyediaan makan dan minum 
(m) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar                

Rp 140.493.500,-. Dengan realisasi sebesar Rp 138.566.500,- Adapun 

kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program tersebut, terdiri 

dari : 
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(a) Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
(f) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dinas 
(g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(h) Pemeliharaan rutin/berkala mobilier 

 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

  Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

perlengkapannya melalui Program ini adalah sebesar RP 11.000.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp 10.800.000,- 

  4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

  Alokasi anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 

melalui Program ini sebesar RP 30.000.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp 23.250.000,- 

 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar                

Rp 15.500.000,-. 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 akhir tahun 
(d) Penyusunan anggaran SKPD 

               Bidang Perumahan 

 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar  

Rp 3.488.981.887,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 

3.024.730.300,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a)   Pembangunan jalan 

(b)   Pembangunan jalan (lanjutan Tahun 2007) 
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 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan 

          Anggaran yang disiapkan untuk proram ini adalah sebesar      Rp 

195.242.647,- dengan realisasi sebesar Rp 194.284.500,- 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

(b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (lanjutan Tahun 2007) 

3) Program Penerangan Jalan Umum 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

99.244.835,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan 

rutin jalan umum.   

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan ini, sebelum ada program ini 

masyarakat sangat sulit melakukan aktifitas dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dengan adanya pembangunan 

jalan lingkungan, jalan setapak, gorong gorong dan saluran melalui 

program P2P yang keseluruhannya berjumlah sebanyak 141 paket 

pekerjaan ditambah lagi dengan pemeliharaan lampu jalan umum 

sebanyak 490 titik  mata lampu, telah dilaksanakan sehingga arus 

transportasi masyarakat dari daerah ke daerah tetangga semakin lancar  

dan jalan lingkungan yang menghubungkan dengan jalan poros/jalan 

utama dapat memperlancar pengembangan perekonomian masyarakat 

untuk menuju ke lokasi pemasaran serta dapat mengurangi daerah-

daerah kumuh di Kota Parepare.   

 

c.  Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan ada beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai 

berikut : 

(a) Alat berat khususnya Wals Dinas PU dan Praswil terbatas 
karena banyaknya kegiatan yang bersamaan yang 
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membutuhkan alat tersebut termasuk pengaspalan jalan 
lingkungan P2P Lapadde; 

(b) Proses penetapan APBD Perubahan mengalami keterlambatan, 
yang realisasinya pada akhir November 2008 sehingga 
pelaksanaan Kegiatan juga hanya sekitar 2 (dua) minggu, 
sehingga mengakibatkan pencairan termen dari rekanan 
terlambat serta pencairan termen tersebut dibatasi sampai 
dengan tanggal 20 Desember 2008; 

(c) Ketersediaan Sumber Daya Manusia aparatur dalam rangka 
penegakan aturan dan mekanisme pelayanan kegiatan di 
lapangan sangat terbatas jumlahnya dari segi mutu dan tenaga 
terlatih, sehingga cukup menghambat pelayanan kepada 
masyarakat. 

(d) Sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan di lapangan sangat terbatas jumlahnya serta tidak 
didukung dengan alat bantu sesuai dengan kebutuhan; dan 

(e) Masih terbatasnya dana dalam setiap kegiatan. 

2) Solusi 
(a) Saran tindak lanjut serta kemungkinan pelaksanaan kembali 

kegiatan dengan mempertimbangkan efektifitas kegiatan 
terhadap pencapaian visi dan misi Kota Parepare; 

(b) Perlu dipersiapkan tenaga teknis operasional dilapangan dalam 
jumlah yang mencukupi serta mempunyai kemampuan teknis 
operasional yang bisa diandalkan. 

(c)  Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan; 
(d)  Peningkatan pelaksanaan pengawasan Perlu lebih ditingkatkan 

jumlah anggaran agar lebih banyak kantong-kantong kumuh 
yang dapat diatasi melalui Program P2P di masa yang akan 
datang; dan 

(e)  Menghimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan 
lingkungan perumahan dan permukiman secara berkala agar 
bisa tercipta lingkungan yang sehat. 

 

6. Bidang Penataan Ruang 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang penataan ruang di Kota Parepare adalah Dinas Tata Kota, 

Perumahan, Permukiman dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare, 

sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, sebagai lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

a.  Program dan Kegiatan 
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Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 

 1)  Program Perencanaan Tata Ruang 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar Rp 

98.275.000,-. Dilaksanakan dengan 1 kegiatan dalam bentuk  

penataan jalan kawasan pinggir laut. Realisasi keuangan kegiatan 

tersebut adalah  sebesar Rp 97.574.300,- dan realisasi Fisik sebesar 

100%; 

 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar                

Rp 4.081.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari : 

(a) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam 
pengendalian pemanfaatan ruang (lanjutan Tahun 2007). 

(b) Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 
(lanjutan Tahun 2007). 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan Tata Ruang 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

169.415.000,-, dilaksanakan dengan 1 kegiatan dalam bentuk 

penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan yang telah melaksanakan 

program dan kegiatan, kondisi awal tanggul bermain Lamario sebelum 

dilaksanakan penataan adalah merupakan tempat bermain yang jorok 

dan lantai berpasir sehingga minat masyarakat untuk membawa anak-

anak atau bayinya bermain sangat kurang. sehingga dengan 

dilaksanakannya perbaikan, penataan dan pengecatan Taman bermain 

Lamario yang merupakan juga sebagai aksesories Kota Parepare 

sehingga terjadi peningkatan pengunjung, utamanya diwaktu malam 

hari. Kegiatan ini dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga/rekanan 

selakun pelaksana di lapangan dengan hasil yang cukup memuaskan. 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam 

melaksanakan program perencanaan tata ruang dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Parepare Tahun 2008-2028, menghasilkan Dokumen RTRW Kota 

Parepare Tahun 2008-2028 sebagai pengganti dokumen RTRW Kota 

Parepare Tahun 2002-2011 dengan anggaran sebesar Rp 169.415.000,-. 

Realisasi keuangan adalah sebesar      Rp 164.391.000,- dan realisasi 

fisik sebesar 100%. 

 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tata Kota, Perumahan 

Permukiman dan Pengawasan Bangunan daerah Kota Parepare ada 

beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

(a)  Dalam pelaksanaan kegiatan, biaya masih belum cukup 

dibanding Volume pekerjaan sehingga perencana sangat 

kesulitan dalam membuat desaign; dan 

(b)  Sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan di lapangan sangat terbatas serta tidak didukung 

dengan alat bantu sesuai dengan kebutuhan. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Parepare, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, 

sebagai berikut : 

(a) Penyesuaian peta administrasi pemerintahan, peta tataguna 

lahan dan lain-lain mengalami hambatan karena belum ada 

batas-batas resmi hasil pemekaran Kecamatan dan Kelurahan 

sehingga membutuhkan waktu dan koordinasi yang lebih intens 

dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan; dan 

(b)  Proses penyesuaian RTRW Kota Parepare dengan dokumen 

RPJMD Kota Parepare mengalami proses yang cukup panjang 

karena dokumen RPJMD sementara dalam tahap pembahasan 

ranperda, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan 
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kebijakan-kebijakan pemerintah dalam waktu 5 (Lima) Tahun 

kedepan. 

2) Solusi 
Saran tindak lanjut serta kemungkinan pelaksanaan kembali 

kegiatan dengan mempertimbangkan efektifitas kegiatan terhadap 

pencapaian visi dan misi Kota Parepare: 

Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 

(a)   Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan; 

(b)   Peningkatan pelaksanaan pengawasan; 

(c)  Perlu ditingkatkan jumlah anggaran agar penataan Jalan 

pinggir laut terpenuhi di masa yang akan datang; 

(d) Menghimbau kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan 

aksesories kota setiap saat agar tetap indah sehingga tercapai 

lingkungan yang sehat; 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(a) Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;  

(b) segera ada kajian atau pengukuran lebih lanjut hasil 

pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan; dan  

(c) Agar terjadi singkronisasi perencanaan, maka pembahasan 

ranperda RPJMD harus segera diselesaikan, walaupun sesuai 

aturan dokumen RTRW yang harus menjadi acuan dari semua 

perencanaan di Kota Parepare.  

7. Bidang Perencanaan Pembangunan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang perencanaan pembangunan di Kota Parepare adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare sebagai 

lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

486.600.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 427.525.870,- 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan,  antara lain : 

(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 pemeliharaan 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 alat tulis kantor 
(j) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(k) Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan 

bangunan kantor 
(l) Penyediaan peraltan dan perlengkapan kantor 
(m) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
(n) Penyediaan bahan logistik kantor 
(o) Penyediaan makanan dan minuman; dan 
(p) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar                

Rp 290.435.200,-. Dengan realisasi sebesar Rp 272.844.500,- Adapun 

kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program tersebut, terdiri 

dari : 

(a) Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional 
(b) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
(f) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 
(g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(h) Pemeliharaan rutin/berkala mobilier 

3) Program Peningkatan Sumber Daya aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar                

Rp 60.000.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 51.500.000,- Adapun 

kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program tersebut, terdiri 

dari : 

(a) Pendidikan dan pelatihan formal 
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(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 15.500.000,-. 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 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan perencanaan 

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh,  dengan 

anggaran sebesar Rp 34.865.000,- 

6)  Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan 

Besar 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk koordinasi penyelesaian 

permasalahan transportasi perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp 

148.600.000,- 

7) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan kemampuan teknis 

aparat perencanaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

19.121.000,- 

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pelaksanakan program direalisasikan dalam 10 (Sepuluh) bentuk 

kegiatan,  dengan anggaran sebesar Rp 809.650.500,-. Kegiatannya 

antara lain:  

(a) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan 
Program dan Kebijakan Layanan Publik  

(b) Penetapan RPJPD  
(c) Penyusunan Rancangan RPJMD  
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(d) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD  
(e) Penetapan RPJMD  
(f) Penyusunan Rancangan RKPD 
(g) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 
(h) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah 
(i) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 

Penganggaran Daerah 
(j) Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis Kepala Daerah 

9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

128.934.500,-, dengan realisasi sebesar Rp 126.859.500,- 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan,  antara lain : 

(a) Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah  
(b) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
(c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan 
(d) Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir  

10) Program Perencanaan Sosial dan Budaya 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

278.182.300,-, dengan realisasi sebesar Rp 277.682.300,- 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan,  antara lain : 

(a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan 
Budaya  

(b) Bantuan Propinsi Dalam Gerakan Pembangunan Masyarakat 
(Lanjutan Tahun 2007)  

11) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

95.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 95.000.000,- Dilaksanakan 

dalam bentuk kegiatan,  antara lain :  

  (a)  Penyusunan Masterplan Pengembangan Pariwisata   

(b) Penyusunan Kajian Pengembangan Perikanan Air Deras  

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 

Strategis dan Cepat Tumbuh adalah penyusunan perencanaan 

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, menghasilkan 

dokumen kajian reklamasi pantai Labukkang sebagai kajian awal 

rencana pelaksanaan kegiatan dalam lahan hasil reklamasi pantai di 
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Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung. Untuk kegiatan koordinasi 

penyelesaian permasalahan transportasi menghasilkan dokumen 

penyusunan tataran transportasi lokal (Tatralok). 

 

Khusus dalam program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkait 

dengan tugas pokok BAPPEDA, diantaranya adalah penyelenggaraan 

Musrembang secara berjenjang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, 

Forum SKPD dan Musrembang Kota. Kemudian dari beberapa kajian yang 

telah dilaksanakan menghasilkan berbagai dokumen seperti RPJPD, 

RPJMD, RKPD serta Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran 

Daerah. Di dalam kegiatan Evaluasi Renstra Kepala Daerah 

dititikberatkan pada evaluasi capaian Renstra Kepala Daerah yang telah 

mengakhiri periode pemerintahannya. 

 c.  Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Kondisi ruang kerja dalam gedung belum memenuhi standar 

kebutuhan ruang berdasarkan kebutuhan fungsional jabatan dan 

kebutuhan minimum bagi staf yang bekerja dalam gedung. Luas 

bangunan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada sangat 

kurang sehingga terasa sangat penuh dan padat. 

2) Solusi 
Supaya dilaksanakan penataan kembali suasana ruangan kerja di 

kantor, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman 

bagi para penghuni serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

yang sesuai dengan standard an prosedur kerja yang sebagaimana 

mestinya. 

8. Bidang Perhubungan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang perhubungan, informasi dan Komunikasi di Kota Parepare 

adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Parepare 

sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

a.  Program dan Kegiatan 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
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 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 668.088.000,-. 

Adapun 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 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 
(d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasinal 
(e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
(f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
(g) Penyediaan Alat Tulis Kantor 
(h) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
(i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
(j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang Undangan 
(k) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
(l) Penyediaan Makanan dan Minuman 
(m) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

2) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 61.900.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD. 
(b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 
(c) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun  
(d) Penyusunan Pelaporan Anggaran SKPD 
(e) Pendidikan dan Pelatihan Formal 
(f) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 
 

 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 151.840.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Pengadaan Moubiler 
(b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
(c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
(d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
(e) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor. 
(f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
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(g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Moubiler 
(h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio 

 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 15.500.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

(b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semsteran 
(c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
(d) Penyusunan Anggaran SKPD 

 5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

 Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program Tahun ini sebesar  

Rp 4.160.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Pembangunan sarana dan prasarana Dishubkin dalam 
mendukung kelancaran pelayanan masyarakat baik secara  
Norma, Standar dan Prosedur di Bidang Dishubkin. 

(b) Sebagai wacana Sosialisasi Khususnya Kebijakan Dibidang 
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. 

 6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas LLAJ 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk kegiatan Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas melalui program ini adalah sebesar 

Rp 89.200.000,- 

 7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 31.708.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Penyuluhan bagi para supir/juru mudi untuk peningkatan 
keselamatan berlalu lintas di jalan. 

(b) Pengendalian disiplin dan pengoperasian angkutan umum 
dijalan raya. 

 8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 
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  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 335.908.400,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas (Lanjutan Thn 2007) 
(b) Pengadaan Marka Jalan (Lanjutan Tahun 2007) 
(c) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Pengatur Lalu Lintas 

(Lanjutan Tahun 2006). 
 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dalam bentuk 

kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Pembangunan, terfokus pada kegiatan pelaksanaan survey dan 

pelaporan hasil-hasil survey untuk mengetahui seberapa banyak rambu-

rambu masih dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transportasi di 

Kota Parepare dan menurut hasil survey menjelaskan bahwa rambu-

rambu yang sudah tidak layak ( Kondisi Rusak ) sebesar ± 100 Rambu-

rambu sedangkan yang masih layak sebesar ± 150 Rambu-rambu. 

 

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, 

dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, antara lain:  

1)  Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas. 

Program ini meliputi kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan 

pengadaan rambu-rambu dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

(a) Pembelian bola lampu traffick light sebanyak 100 buah pada 
setiap titik traffic light 

(b) Pengadaan Box Lampu Traffik sebanyak 2 set 
(c) Pengadaan suku cadang traffic sebanyak 1 paket 
(d) Pengecatan tiang traffic light di enam lokasi/titik 
(e) Pergantian daun rambu-rambu sebanyak 50 buah 
(f) Pembuatan garis marka jalan dan garis Zebra Cross sebanyak 

200 kg. 
 

 

2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas (Lanjutan anggaran 

tahun 2007) 
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Program ini meliputi kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan 

pengadaan rambu-rambu dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

(a) Pergantian suku cadang traffic light sebanyak 1 paket. 
(b) Pergantian bola lampu traffic light sebanyak 50 buah. 

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan   

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan 

keselamatan fasilitas LLAJ, bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan kepada para sopir dan pengguna jalan lainnya tentang 

bagaimana cara mengemudi yang baik serta mematuhi dan mengerti 

arti dari setiap rambu-rambu yang ada dijalan sehingga tercipta 

keselamatan dan kenyamanan penumpang dijalan dapat terpenuhi. 

Adapun kegiatan ini diikuti sebanyak 113 orang supir/juru mudi. 

Untuk Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan 

Umum di Jalan Raya. Dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis 

yang diikuti sebanyak 20 orang pegawai dan diharapkan nantinya 

dapat memantau kegiatan-kegiatan yang berlangsung dijalan 

sehingga pelayanan pengoperasian angkutan dijalan dapat 

terakomodir. 

 

Selama Tahun 2008, kegiatan pembangunan dan pembinaan dalam 

bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informasi sebagai representasi Pemerintah Daerah Kota 

Parepare dalam bidang perhubungan telah memperlihatkan peningkatan 

kinerja yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan 

penghargaan, yaitu: 

  

Piala Wahana Tata Nugraha atas Kota Sedang atas keberhasilan 

Penciptaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota yang diserahkan oleh 

Wakil Presiden RI pada tanggal 21 Februari 2008 di Istana Wakil 

Presiden Republik Indonesia.  

 

c.   Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
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Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas 

Perhubungan Kota Parepare, sehingga diperlukannya peningkatan 

SDM Aparatur khususnya bidang teknis perhubungan berupa 

pendidikan Teknis Terminal, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, 

Kualifikasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengawasan dan 

Pengendalian LLAJ, PPNS LLAJ serta pendidikan teknis lainnya. 

2) Solusi 
Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam rangka pelayanan yang 

lebih optimal masih kurang, sehingga diperlukannya pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dan 

bertahap.  

9. Bidang Pertanahan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang pertanahan di Kota Parepare adalah Bagian Tata 

Pemerintahan pada Sekretariat daerah Kota Parepare, sebagai lembaga 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kota dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare. 

a.  Program dan Kegiatan 

 Program Pembangunan di bidang pertanahan diarahkan terutama untuk 

mewujudkan tertib hukum pertanahan melalui perbaikan sistem 

administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum dalam upaya 

penataan dan pemanfaatan tanah. 

 Upaya yang dilaksanakan dalam memberikan kepastian hukum atas 

tanah milik Pemerintah Kota Parepare, antara lain : 

1)  Pembebasan, pengadaan dan pensertifikatan tanah aset milik  

Pemerintah Daerah Kota Parepare (15 paket) 

2) Pembebasan, pengadaan dan pensertifikatan tanah asset pemda 

lokasi sarana kantor (Kecamatan dan Kelurahan) 

3)  Pembebasan tanah untuk lokasi sarana jalan umum (5 paket) 

4)   Pembebasan tanah untuk lokasi sarana pendidikan (1 paket) 

5)   Penyelesaian kasus-kasus tanah antara lain: 
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 (a) Kasus tanah antar masyarakat 

 (b) Kasus tanah antara pemerintah dengan masyarakat 

 (c) Penyelesaian kasus-kasus tanah lainnya, baik ditingkat 

kelurahan, kecamatan, kota maupun kasus-kasus yang 

penyelesaiannya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Parepare. 

    

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

     Adapun asset Pemerintah Kota Parepare pada Tahun 2008 yang telah 

melalui proses pengadaan dan pembebasan lahan adalah sebagai 

berikut: 

 1)  Ganti rugi sebidang tanah Persil Nomor 4 S II Kohir II seluas   912 m2 

untuk sarana jalan umum yang terletak di kel. LumpuE  Kec. 

Bacukiki Barat an. H. A. ADJIL KADIR dengan harga Rp 116.736.000,-

; 

 2)  Ganti rugi sebidang tanah Persil Nomor 12 d III Kohir 674 C1 seluas 

1.552 m2 untuk lokasi SDN 72 Parepare yang terletak di kel. Bukit 

Harapan Kec. Soreang an. LAINRING dengan harga        Rp 

127.264.000,-; 

 3)  Ganti rugi sebidang tanah  seluas 594 m2 untuk sarana jalan umum 

yang terletak di kel. LemoE Kec. Bacukiki  an. LAKADERE dengan 

harga Rp 5.940.000,-; 

 4)  Ganti rugi sebidang tanah seluas 791 m2 untuk sarana jalan umum 

yang terletak di kel. LemoE  Kec. Bacukiki an. LUTHER NAJA dengan 

harga Rp 7.910.000,-; 

 5)  Ganti rugi sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 331 

seluas 6.525 m2 untuk lokasi pembangunan Kantor Kecamatan dan 

Kantor Kelurahan Galung Maloang yang terletak di kel. Galung 

Maloang  Kec. Bacukiki an. HELLEN RUNTU dengan harga  Rp 

456.750.000,-; 

 6)  Ganti rugi sebidang tanah Persil Nomor 16 d III seluas 71 m2 untuk 

sarana jalan umum yang terletak di kel. Lakessi  Kec. Soreang an. 

JUNAIDY AMIN dengan harga Rp 48.280.000,-; dan 
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 7)  Ganti rugi sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas   1.203 

m2 untuk sarana jalan umum yang terletak di kel. LompoE  Kec. 

Bacukiki an. USMAN MUDE dengan harga          Rp 42.105.000,-; 

Adapun Tanah Asset Pemda yang dimohonkan untuk disertifikatkan dan 

ataupun sudah selesai sertifikatnya pada Tahun 2008, adalah sebagai 

berikut : 

1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Tahun 2006 seluas 500 m2 lokasi 
bangunan SDN. 37 yang terletak di Kelurahan LompoE Kecamatan 
Bacukiki. 

2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 Tahun 2007 seluas 679 m2 lokasi 
bangunan SDN. 33, SDN. 68, Bujang Sekolah dan Jalan Umum yang 
terletak di Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat. 

3) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00361 Tahun 2007 seluas 19.897 m2 
lokasi Perumahan PNS yang terletak di Kelurahan Lapadde 
Kecamatan Ujung. 

4) Sertifikat Hak Pakai Nomor 00031 Tahun 2008 seluas 701 m2 lokasi 
tanah kosong yang terletak di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan 
Bacukiki Barat. 

5) Lokasi pembangunan Masjid Raya dengan SHM Nomor 942 seluas 
14.605 m2 yang terletak di Kelurahan Ujung Baru Kecamatan 
Soreang. 

6) Lokasi pembangunan GOR dengan SHM Nomor 770 seluas 11.513 m2 
yang terletak di Kelurahan LompoE Kecamatan Bacukiki. 

7) Lokasi pembangunan GOR dengan SHM Nomor 658 seluas    3928 m2 
yang terletak di Kelurahan LompoE Kecamatan Bacukiki. 

8) Lokasi sarana pelestarian hutan kota dan wisata dengan SHM Nomor 
1377 seluas 1500 m2 yang terletak di Kelurahan Ujung Baru 
Kecamatan Soreang. 

9) Lokasi sarana pelestarian hutan kota dan wisata dengan SHM Nomor 
1378 seluas 2000 m2 yang terletak di Kelurahan Ujung Baru 
Kecamatan Soreang. 

10) Lokasi sarana jalan umum dengan SHM Nomor 1859 seluas   1660 m2 
yang terletak di Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang. 

11) Lokasi sarana kesehatan Puskesmas Pembantu seluas 212 m2 yang 
terletak di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang. 

12) Lokasi SDN. 34 seluas 1026 m2 yang terletak di Kelurahan Watang 
Soreang Kecamatan Soreang. 

13) Lokasi SDN. 52 seluas 972 m2 yang terletak di Kelurahan Watang 
Soreang Kecamatan Soreang. 

14) Lokasi Lapangan Sepak Bola Wekke’E seluas 5004 m2 yang terletak di 
Kelurahan LompoE Kecamatan Bacukiki. 

15) Lokasi Lapangan Sepak Bola LemoE seluas 5146 m2 yang terletak di 
Kelurahan LemoE Kecamatan Bacukiki. 
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c. Permasalahan dan Solusi 

      1)  Permasalahan 

           Tidak adanya kejelasan besarnya biaya yang dikenakan dalam proses 

pensertifikatan, sehingga pengalokasian anggaran kegiatan menjadi 

mengambang/tidak efektif dalam pelaksanaan anggaran kinerja. 

      2)  Solusi 

           Perlu ada kejelasan tarif/biaya dari masing-masing item pembiayaan 

yang harus dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dalam proses 

pensertifikatan, sehingga pengalokasian anggaran menjadi lebih 

efektif serta ada standar dalam proses penyelesaian sertifikat (SPM). 

 

10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Parepare adalah 

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, 

sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Badan KB 

dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan 

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program ini terdiri dari 13 kegiatan dengan  anggaran sebesar Rp 

359.475.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 

(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  
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(f) Penyediaan jasa kebersihan kantor  
(g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan 
(h) Penyediaan alat tulis kantor 
(i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(j) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 
(k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
(l) Penyediaan Makanan dan Minuman 
(m) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah  

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp 138.718.500,-. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

(a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan 
(b) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas 

operasional   

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggaran 

yang dialokasikan untuk Program ini adalah sebesar Rp 15.000.000,-. 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan 

formal   

4) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan. 

Program ini terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dengan anggaran sebesar 

Rp15.500.000,  Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : 

(a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi 
kinerja SKPD; 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  dengan volume 2 
semester; 

(c) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; dan 
(d) Kegiatan Penyusunan anggaran SKPD.  

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan  

Dilaksanakan dengan Alokasi anggaran yang disiapkan adalah sebesar 

Rp 57.075.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari : 

(a) Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) 

(b) Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 
(c) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan kependudukan 
(d) Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi 

Kependudukan 
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(e) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 
(f) Penyusunan Kebijakan Kependudukan 
(g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

 

Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 

Program Penataan Administrasi Kependudukan  

Dilaksanakan dengan Alokasi anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 

310.571.500,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut, terdiri dari : 

 

1) Penyediaan Informasi Yang Dapat diakses Masyarakat 

2)  Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 

3)  Sosialisasi Kebijakan kependudukan 

4) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK 

secara terpadu, realisasi kegiatan ditandai dengan terpasangnya Tower 

setinggi 24 meter dan siap dioperasikan untuk kepentingan online SIAK 

2009. Untuk kegiatan Pelatihan tenaga pengelola SIAK,  telah  tersedia 

pengelola  SIAK sebanyak 7 orang yang dapat difungsikan sebagai 

operator komputer. Terkait dengan kegiatan Koodinasi pelaksanaan 

kebijakan Kependudukan  dialokasikan untuk membiayai penyusunan 

rancangan perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2001 yang 

perampungannya telah mencapai 50%.  

Khusus untuk penyusunan laporan informasi kependudukan yang 

direalisasikan setiap awal bulan selama 1 Tahun Anggaran 2008, adalah 

sebagai berikut: 1) Jumlah Penduduk Kota Parepare sampai dengan 31 

Desember 2008 sebanyak 124.469  jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak  

60.479 orang, Perempuan  sebanyak 63.990 orang; 2) Penduduk lahir 

1.517 orang; 3) Penduduk meninggal dunia sebanyak 548 orang; dan 4) 

Penduduk Pendatang/masuk sebanyak 784 orang dan Penduduk 

Pindah/keluar  sebanyak 1.644 orang.  `   
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Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 

dengan volume 90 % dan biaya sebesar                Rp 2.400.000,- Hal ini 

telah terealisasi 100% dengan hasil meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya dokumen Akte Kelahiran dan 

administrasi Kependudukan yang ditandai dengan meningkatnya realisasi 

PAD melalui restribusi penggantian biaya cetak KTP, KK, dan Akte Capil 

melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2008 

sebesar Rp 350.000.000, meningkat menjadi sebesar Rp 524.276.000,- 

atau dengan persentase capaian sebesar 149%. 

   

     c.   Permasalahan dan Solusi 

               1)  Permasalahan 

(a)  Dana untuk pengadaan blangko dokumen kependudukan/  akta 

catatan sipil terbatas 

(b) Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya data dan 

dokumen kependudukan masih rendah. 

(c) Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan secara 

berkelanjutan belum dilaksanakan secara efektif. 

               2)  Solusi 

               (a) Diperlukan tambahan dana untuk pengadaan blangko   

kependudukan dan akta catatan sipil melalui anggaran 

perubahan. 

(b)   perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyebaran brosur 

ataupun yang sejenisnya, berisikan tentang pentingnya 

dokumen kependudukan dalam segala aspek pemenuhan 

kebutuhan hidup setiap orang ataupun setiap keluarga.   

(c)   Supaya dilaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan dan 

memperhatikan sasaran yang dikunjungi dengan lebih selektif. 

11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota 

Parepare adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
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Perempuan Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah. 

 

a.  Program dan kegiatan   

 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Dilaksanakan  dengan pengalokasian anggaran adalah sebesar Rp 

379.343.800,-. Kegiatannya antara lain: 

(a) Penyediaan jasa surat – menyurat 
(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 
(c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
(d) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(e) Peneyediaan jasa pemeliaharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(f) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(g) Penyediaan alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 
(j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan ( penyediaan jasa 

kebersihan  kantor) 
(k) Penyediaan peralatan rumah tangga 
(l) Penyediaan bahan dan bacaan dan peralihan perundang-

undangan 
(m) Penyediaan bahan logistic kantor 
(n) Penyediaan makanan dan minuman 
(o) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.370.000,-

Adapun kegiatannya antara lain : 

(a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala peraltan gedung kantor 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.600.000,-

Kegiatan yang tertuang didalamnya adalah pendidikan dan pelatihan 

formal. 
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4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 15.500.000,-. Adapun 

kegiatan yang tertuang dalam program ini antara lain : 

(a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

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

5) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak  
Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dan 

jaringan kelembagaan perempuan dan anak, dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 210.000.000,- yang mencakup 2 kegiatan yaitu 

: 

(a) Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu 

pemberdayaan perempuan; dan 

(b)  Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 

6) Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan dalam 

pembangunan  

Program dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp 

129.000.000,- yang mencakup 4 kegiatan yaitu : 

(a) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 
(b) Kegiatan pengukuhan bagi ibu rumah tanggan dalam 

membangun keluarga sejahtera 
(c) Kegiatan bimbingan manajemen usaha 
(d) Monitoring , evaluasi dan pelaporan. 

  

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dari keseluruhan kegiatan yang di programkan untuk tahun anggaran 

2008 telah terlaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah 

ditetapkan baik secara fisik dan nonfisik. 

Adapun program kegiatan penataan Administrasi kependudukan, secara 

administrasi masih tetap di laksanakan oleh Badan Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan sampai bulan Desember 2008 dengan 

kegiatan antara lain pelatihan tenaga pengelola SIAK, dimana telah 
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diutus 3 orang untuk mengikuti  pelatihan di Jakarta selama satu minggu 

dan mereka semua telah berhasil menguasai semua materi yang telah 

diajarkan dan berhasil memperoleh sertifikat sebagai tenaga pengelola 

SIAK. 

 

c.   Permasalahan dan Solusi 

 1) Permasalahan 

(a) Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sangat kecil 
sedangkan dilain pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
menetapkan didalam RKP dan RKPD penanggulangan 
kemiskinan merupakan prioritas utama. 

(b) Adanya tugas pokok yang tumpang tindih dengan instansi lain. 
(c) Sumber Daya Manusia (SDM) sangat terbatas khususnya dari 

segi wawasan, skill, serta attitude. 

 2) Solusi 

(a) Sebaiknya anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 
dinaikkan secara  Signifikan. 

(b) Pemerintah Daerah harus sungguh-sungguh memberi perhatian 
pada penanggulangan kemiskinan. 

(c) Tugas pokok dan fungsi betul-betul dianalisis secara cermat 
sebelum menjadi Perda agar tidak terjadi tumpang tindih. 

12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Parepare 

adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota 

Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah 

 

a.  Program dan Kegiatan 

 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Dilaksanakan  dengan pengalokasian anggaran adalah sebesar Rp 

379.343.800,-. Kegiatan yang tertuang dalam program tersebut 

terdiri dari : 
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(a) Penyediaan jasa surat – menyurat 
(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 
(c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
(d) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(e) Peneyediaan jasa pemeliaharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(f) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(g) Penyediaan alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan (penyediaan jasa 

kebersihan  kantor) 
(k) Penyediaan peralatan rumah tangga 
(l) Penyediaan bahan dan bacaan dan peralihan perundang-

undangan 
(m) Penyediaan bahan logistic kantor 
(n) Penyediaan makanan dan minuman 
(o) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.370.000,- 

Kegiatan yang tertuang dalam program tersebut adalah sebagai 

berikut: 

(a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.600.000,-

Kegiatan yang tertuang didalamnya adalah pendidikan dan pelatihan 

formal. 

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 15.500.000,-. Adapun 

kegiatan yang tertuang dalam program ini antara lain : 

(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 Keluarga Berencana 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar                             

Rp 115.260.000,- Kegiatan yang tertuang dalam program tersebut 

adalah sebagai berikut: 

(a) Penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi 
bagi keluarga  miskin 

(b) Promosi pelayanan khibah 
(c) Pembinaan keluarga berencana. 

6)   Program kesehatan reproduksi remaja  

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,-

Kegiatannya adalah advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi 

remaja. 

7)   Program pelayanan kontrasepsi  

Dilaksanakan dengan pengalokasian anggaran adalah sebesar Rp 

938.155.000,-. Kegiatan yang tertuang dalam program tersebut 

adalah sebagai berikut: 

(a) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 
(b) Pengadaan alat kontrasepsi 
(c) Pelayanan KB medis operasi 

8)  Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR 

yang mandiri  

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83.990.000,-

dengan kegiatan sebagai berikut : 

(a) Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 
(b) Koordinasi pengelolaan program KB 

 

 

9) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konselling 

KRR 

Dilaksanakan dengan alokasi  anggaran sebesar Rp 10.000.000,-

Kegiatannya adalah pendirian pusat pelayanan informasi dan 

konselling KRR. 
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10) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak  

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,-

Kegiatannya adalah pengumpulan bahan informasi tentang 

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

11) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga  

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,-

Kegiatannya adalah pelatihan tenaga pendamping kelompok bina 

keluarga di kecamatan. 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dalam bidang Keluarga Berencana yang kegiatannya antara lain 

penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi 

keluarga miskin dapat juga terlaksana dengan baik dengan pelayanan 

kontrasepsi Bhayangkara KB-KES, TNI Manunggal KB-KES, Hari Kesatuan 

Gerak PKK-KB-KES. Sedangkan mengenai program pelayanan kontrasepsi 

yang kegiatannya antara lain pemasangan Kontrasepsi KB pada pasangan 

usia subur (PUS) khususnya IUD dan Implant sebanyak 367 PUS, 

pengadaan alat kontrasepsi Implant sebanyak 40 set ditujukan kepada 

PUS keluarga miskin serta pelayanan operasi MOW dan MOP sebanyak 

128 PUS. 

 

          c.   Permasalahan dan Solusi 

               1)   Permasalahan 

Persoalan yang sering muncul adalah faktor pendanaan yang belum 

memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai dengan target capaian 

kinerja kegiatan, terutama pada kegiatan pengadaan alat 

kontrasepsi serta proses pendistribusiannya yang sering terkendala 

dengan jumlah yang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan 

jumlah keluarga miskin yang membutuhkan pelayanan pemasangan 

alat kontrasepsi. Hal lain yang juga sering muncul adalah faktor 

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang 

alat kontrasepsi yang masih sangat rendah. Termasuk yang menjadi 
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potensi permasalahan adalah dukungan database keluarga miskin 

yang berhak mendapatkan alat kontrasepsi gratis tidak terdata 

dengan baik, sehingga menyulitkan dalam hal pendistribusiannya.   

              2)   Solusi 

Diperlukan pemahaman dan kebersamaan di dalam upaya untuk 

memikirkan pengalokasian anggaran yang lebih besar, sehingga 

pelayanan terhadap pengadaan alat kontrasepsi dapat terpenuhi 

sesuai dengan jumlah keluarga miskin yang membutuhkan pelayanan 

alat kontrasepsi secara gratis. Di samping itu pelaksanaan sosialisasi 

juga perlu diperbanyak frekuensinya, dengan menyisir pelosok 

pemukiman penduduk sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat 

miskin. 

13.  Bidang Sosial 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang sosial 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 serta Bagian 

Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Parepare, sebagai lembaga 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

a.  Program dan Kegiatan 

Bagian kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota  

1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,-            

dalam bentuk kegiatan pelatihan UKS  

2) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 50.000.000,-, dilaksankaan dalam bentuk kegiatan 
penyuluhan masalah sosial dan kesejahteraan rakyat. 
 
 
 

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

40.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembuatan buku 

Profil Kepahlawanan. 

4) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 194.400.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
(a)  MTQ Tingkat Kota Parepare   

(b)  Pengadaan Kitab suci Al – Qur’an  

     Dinas Sosial 

(i) 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   
dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 203.312.000,-, dilaksanakan 

dalam bentuk kegiatan: 

(a) Penyediaan jasa surat – menyurat 
(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 
(c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
(d) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(e) Peneyediaan jasa pemeliaharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(f) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(g) Penyediaan alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(j) penyediaan jasa kebersihan  kantor 
(k) Penyediaan bahan dan bacaan dan peralihan perundang-

undangan 
(l) Penyediaan makanan dan minuman 
(m) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Dilaksanakan dengan pengalokasian anggaran adalah sebesar Rp 

109.570.500,- Adapun kegiatannya antara lain : 

(a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir 

 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
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Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000,-

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan dan pelatihan formal. 

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 7.750.000,-. Adapun 

kegiatan yang tertuang dalam program ini 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. 

5) Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat  Terpencil ( 

KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )  

Dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp 16.167.000,- dengan Kegiatan 

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin sebanyak 65 

orang. 

6) Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  

Dengan alokasi Anggaran sebesar Rp 39.300.000,- melalui kegiatan 

Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan antara lain : 

(a)  Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Paccekke. 

(b) Pemeliharaan Makam Pahlawan Kesuma. 

(c) Pemeliharaan Tugu Pahlawan Lontangngnge. 

(Satu Taman Makam Pahlawan dan Dua Makam Pahlawan) 

7) Program Pembantuan Anak Terlantar  

Dengan alokasi anggaran Rp 12.575.000,- dengan Kegiatan Pelatihan 

Keterampilan dan Praktek Belanjar bagi Anak Terlantar dengan 

capaian meningkatnya Pengetahuan Usaha Ekonomi Produktif bagi 

anak terlantar 20 orang. 

8) Program pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial Dengan 

alokasi Anggaran Rp 19.658.000,-, melalui pelatihan Dasar 

Kepemimpinan Karang Taruna  sebanyak 30 Orang. 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

     Bagian kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota  

1) Program pemberdayaan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk 
kegiatan pelatihan Usaha kesehatan Sekolah (UKS), diadakan 
dengan 3  (tiga) angkatan dengan target peserta 120 orang 
peserta terdiri dari kepala sekolah dan pengelolah UKS. Dari 
120 orang peserta yang telah mengikuti pelatihan UKS ternyata 
120 orang dapat mengetahui bagaimana cara meningkatkan 
mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan 
meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat 
kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang 
sehat dan mengetahui ruang lingkup program UKS. 
Dilaksanakan juga dalam bentuk kegiatan penyuluhan masalah 
sosial dan kesejahteraan rakyat dengan 4 (empat) kali 
pertemuan/ penyuluhan dengan target peserta 160 orang. Dari 
160 peserta penyuluhan yang telah mengikuti berbagai macam 
materi sehingga dapat menambah pengetahuan dan dapat 
memahami bagaimana peranannya di masyarakat. 

2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan dengan 
kegiatan terdiri dari : 1) MTQ Tingkat Kota Parepare 
diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan 
pemahaman akan isi kandungan Al– Qur’an utamanya bagi 
generasi muda. Dilaksanakan  dengan 6 (enam) cabang lomba 
(Tilawah, Hifdzil Qur’ an,  Tafsir Al – Qur’ an, Fahmil Qur’ an, 
Syarhil Qur’ an dan Khattil Qur’ an (Kaligrafi). Selanjutnya 
juara I dari masing -masing cabang untuk mewakili Kota 
Parepare pada MTQ tingkat Propinsi yang dilaksanakan di 
Belopa, Kabupaten Luwu; dan 2)   pengadaan Kitab Suci Al- 
Qur’an sebanyak 100 buah dan buku agama sebanyak 200 buah   

3) Khusus untuk Pembuatan buku profil kepahlawanan, kerjasama 
dengan Wadah Pencinta Pena (Wacana), dalam bentuk 
pembuatan buku profil, untuk melengkapi perbendaharaan 
sejarah perjuangan Sulawesi Selatan dengan judul ANDI 
MAKKASAU MENAKAR HARGA 40.000 JIWA dengan jumlah 
buku 1 (satu) buah. 

Dinas Sosial 

1) Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil ( 

KAT) dan PMKS melalui Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi 
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Keluarga Miskin, sebanyak 65 orang (KK) dengan Target 65 orang 

atau 100 % dari jumlah keseluruhan yang dilatih. 

2) Program pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui 

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 

Paccekke, makam Pahlawan Kesuma dan Tugu Pahlawan Lontangge, 

sehingga TMP & MP dapat terpelihara / terjaga kebersihan dan 

keindahannya yang dilaksankan tenaga Cleaning Service Non PNS 

dengan Capaian Kinerja 100 %. 

3) Program Pembinaan Anak terlantar melalui kegiatan Pelatihan 

Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar yang 

dilatihkan dengan harapan dari 20 orang anak mendapat 

pengetahuan usaha ekonomi produktif dengan capaian kinerja 100 %. 

4) Program Pemberdayaan kelembangaan Kesejahteraan Sosial melalui 

kegiatan pelatihan Dasar Kepemimpinan Karang Taruna dengan 

jumlah yang dilatih 30 orang dengan tingkat Capaian Kinerja 30 

orang atau 100 %. Sehingga  hasil yang diharapkan terlaksananya 

Bimbingan Sosial bagi Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna. 

 

     c.   Permasalahan dan Solusi 

               1)  Permasalahan 

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota 

(a) Terdapat beberapa kegiatan yang melalui proses 
perubahan sehingga pelaksanaannya harus menunggu 
pengesahan anggaran perubahan yang terlaksana di akhir 
tahun anggaran, akibatnya waktu pelaksanaan kegiatan 
tersebut sangat sempit; 

(b) Ada beberapa rekanan pada kegiatan fisik yang tidak 
melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Bagian 
Kesejahteraan Rakyat sehingga pelaporan realisasi 
kegiatan jadi terhambat. 

Dinas Sosial 
(a) Masih kurangnya perlengkapan kantor pada saat terjadi 

pemisahan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan Dinas 
Sosial. 
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(b) Tidak tersedianya gudang tempat penyimpangan Barang-barang 
terutama bantuan-bantuan peralatan dan bantuan dalam 
rangka penanganan pasca bencana. 

(c) Kurangnya  tenaga staf dalam melaksanakan kegiatan rutin / 
Administrasi. 

               2)  Solusi 

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota 

(a)  Sebaiknya proses perubahan anggaran dilakukan lebih 
cepat sehingga waktu pelaksanaan kegiatan – kegiatan 
yang memerlukan perubahan tidak terlalu sempit 
waktunya. 

(b)  Sebaiknya pihak rekanan lebih sering melaporkan 
kemajuan pelaksanaan pekerjaan maksimal setiap 
bulannya sehingga pelaporan pelaksanaan kegiatan tidak 
terhambat. 

Dinas Sosial 
(a) Mengadakan fasilitas perlengkapan kantor. 
(b) Mengusulkan penambahan / perluasan kantor melalui APBD 

tahun 2009. 
(c) Mengusulkan penambahan tenaga staf dan pengisian jabatan 

Struktural yang lowong melalui Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah (BKDD) dan diupayakan yang sesuai dengan disiplin 
ilmunya. 
 

14.  Bidang Ketenagakerjaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang Ketenagakerjaan di Kota Parepare adalah Dinas Tenaga 

Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, sebagai lembaga 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Kantor Pelatihan Kerja Kota 

Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan 

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
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Program ini terdiri dari 13 kegiatan dengan  anggaran sebesar Rp 

359.475.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 

(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 jasa perbaikan peralatan 
(h) Penyediaan alat tulis kantor 
(i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(j) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 
(k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
(l) Penyediaan Makanan dan Minuman 
(m) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah  

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp 138.718.500,-. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 

(a) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan 
(b) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas 

operasional   

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Anggaran 

yang dialokasikan untuk Program ini adalah sebesar Rp 15.000.000,-. 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan 

formal   

4) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan. 

Program ini terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dengan anggaran sebesar 

Rp15.500.000,  Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : 

(a)  Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi 

kinerja SKPD; 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  dengan volume 2 

semester; 

(c) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun; dan 

(d) Kegiatan Penyusunan anggaran SKPD.  
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5) Program  Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 

     Program ini  terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan  total biaya sebesar 

Rp 127.611.000,  yaitu : 

(a)  Kegiatan Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan 

keterampilan kerja; dan 

(b)  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari 

kerja.  

6)  Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

Program ini  terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan  total biaya sebesar 

Rp 36.238.000,  yaitu :    

(a) Penyebarluasan informasi  bursa tenaga kerja; dan 

(b) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 
kewirausahaan. 

 

7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam program ini adalah 

sebesar Rp 34.149.000. Adapun kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut  terdiri dari: 

(a) Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan  hubungan 
industrian; dan 

(b) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan 
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

Kantor Pelatihan Kerja 

1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

Alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam program ini sebesar Rp 

22.500.000,- Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut  terdiri dari:     

(a) Penyediaan jasa surat menyurat 
(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daya listrik 
(c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 
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(d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan  
 dinas/operasional 

(e) Penyedsiaan jasa adm.keuangan. 
(f) Penyediaan jasa perbaiakn dan peralatan kerja 
(g) Penyediaan jasa kebersihan kantor. 
(h) Penyediaan alat tulis kantor 
(i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 
(j) Penyediaian peralatan perlengkapan kantor 
(k) Penyediaan  bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
(l) Penyediaan  makanan dan minuman  
(m) Rapat koordinasi dan konsultasi serta keluar daerah. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam program ini sebesar Rp 

28.747.000,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program 

tersebut  terdiri dari:  

(a) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor; 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam program ini sebesar Rp 

5.000.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan  Pendidikan dan 

pelatihan formal. 

 

4) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan    

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.000.000,- 

Adapun kegiatan yang tertuang dalam program ini terdiri dari : 

(a) Penyusunan Laporan keuangan semesteran 
(b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(c) Penyusunan anggaran SKPD 

5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 

Anggaran yang dialokasikan dalam program ini adalah sebesar Rp 

174.955.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a) Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari 
kerja 

(b) Pengadaan bahan materi pelatihan 
(c) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 
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b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

     Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil  

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Dilaksanakan 

dalam bentuk kegiatan Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan 

keterampilan kerja dengan volume 4 (empat) paket = 64 orang  hasilnya 

telah tersedia bahan dan materi pendidikan keterampilan bagi 64 Orang 

serta pelaksanaan diklat keterampilan keterampilan bagi pencari kerja 

dengan  volume 2 (dua) paket = 32 orang, dengan hasil telah tersedia 

tenaga kerja terlatih sebanyak 32 orang yang siap kerja   

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan Penyebarluasan informasi  bursa tenaga kerja serta kunjungan 

lembaga pelatihan kerja sebanyak 24 LPK yang aktif dan 6 LPK yang 

kurang aktif. Terkait dengan   Pengembangan kelembagaan 

produktivitas, dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, 

penyelenggaraan pelatihannya sendiri dihadiri sebanyak 20 orang 

Wirausahawan.   

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,     

Dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan  

hubungan industrial sebagai upaya peningkatan peran serta unsur LKS, 

Tripartit dalam penanganan masalah ketenagakerjaan melalui konsultasi 

yang dilaksanakan setiap  triwulan. Upaya yang telah dilaksanakan 

adalah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial  mulai dari Januari 

s/d desember 2008 sebanyak 10 kasus dengan jumlah tenaga kerja 

sebanyak 16 orang yang semuanya adalah kasus Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) serta penyelesaian masalah Pemogokan Kerja yang terjadi 

pada 2 (dua) perusahaan  selama 3 (Tiga) hari  dengan melibatkan 

pekerja sebanyak 165 orang yang diselesaikan melalui mediasi. Dalam 

rangka peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum 

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan melalui kunjungan 

pengawasan pada 503 perusahaan dari 652  perusahaan yang menjadi 

target capaian kinerja, termasuk di dalamnya  mealkukan pemantauan 

pelaksanaan upah dan syarat-syarat kerja.  

Kantor Pelatihan Kerja 
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Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kualitas dan 
produktifitas tenaga kerja dengan melalui pengadaan peralatan 
pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga keluaran diklat 
dapat langsung menerapkan peralatan pendukung tersebut dengan 
sebaik-baiknya sehingga tenaga SDM yang telah dilatih menjadi 
lebih terampil serta siap pakai dan mampu berkompetisi dengan 
pencari kerja yang lainnya. 

 

c.  Permasalahan dan Solusi 

               1)  Permasalahan  

(a) Tenaga fungsional (Instruktur) untuk 5 (lima) tahun tahun 

kedepan sudah hampir lima puluh persen  (50%) memasuki usia 

pensiun 

(b) Masih terdapat banyak barang investaris yang rusak berat / 

ringan / hilang yang terdaftar sebagai barang inventaris dinas 

yang hingga saat ini belum dihapuskan. Hal ini cukup 

memberatkan mengingat barang tersebut memerlukan dana 

pemeliharaan yang cukup tinggi dan juga tidak ada 

tempat/gudang khusus untuk penyimpanan barang-barang 

tersebut. 

(c) Pemanfaatan lembaga pelatihan ketenagakerjaan sangat 
rendah mengingat mesin dan peralatan yang digunakan tidak 
lagi sesuai dengan perkembangan tehnologi; 

(d) Kurangnya pengiriman Tenaga Kerja Terampil ke luar negeri 
khususnya Tenaga Kerja ke Jepang. 

(e) Masyarakat Pencari Kerja kurang berminat bekerja di Luar 
Negeri khususnya Malaysia Timur karena di sana hanya 
dibutuhkan Tenaga Kerja Sektor Informal sedangkan Job Order 
untuk Tenaga Kerja Sektor Formal sangat minim dan 
persyaratannya cukup rumit, serta tingginya biaya pengurusan 
dokumen jati diri dan biaya pemberangkatan Calon TKI ke Luar 
Negeribelum dilaksanakan secara efektif. 

(f) Masalah yang dihadapi dalam penanganan TKI Bermasalah 

(1)  Tidak tersedianya dana operasional Satgas baik yang 
bersumber dari APBD maupun APBN untuk 
mendukung pelaksanaan tugas SATGAS TKI-B. 
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(2)  Belum tersedianya sarana perkantoran tetap untuk 
pelayanan dan Pengamanan di pelabuhan. 

(3)  Kepedulian dari Pemda asal TKI belum optimal 
sehingga tidak tersedia dana khusus untuk 
akomodasi dan transportasi bagi TKI-B untuk 
pemulangan ke daerah asal, maka penanggulangan-
nya dibebankan pada Pemerintah Daerah Kota 
Parepare melalui Dinas Tenaga Kerja, 
Kependudukan dan Catataan Sipil Kota Parepare. 

(4) Pengendalian Pemberangkatan Calon TKI dan 
Pengamanan pemulangan TKI-B di Pelabuhan 
Nusantara Kota Parepare belum berjalan secara 
optimal karena belum adanya kelembagaan dan 
kewenangan yang jelas tentang keberadaan Sentra 
Pelayanan Penempatan TKI Kawasan Timur 
Indonesia di Parepare. 

(5) Banyaknya calo-calo TKI yang sangat berpengaruh 
terhadap TKI untuk berangkat secara Illegal tanpa 
adanya pertimbangan secara manusiawi dan hanya 
mengejar keuntungan. 

               2)  Solusi  

(a) Menyiapkan/merekruit tenaga instruktur secara bertahap 
untuk semua jurusan pelatihan 

(b) Mengusulkan penghapusan barang inventaris yang rusak 
berat/ringan/hilang agar tidak menjadi beban dalam 
pemeliharaan dan tidak tercatat lagi dalam buku 
inventaris barang. 

(c) Membangun citra Pelayanan Prima UPTD Pelatihan 
Ketenagakerjaan dengan cara bertatap muka secara 
langsung dan menyebarkan daftar pertanyaan tentang 
kebutuhan calon siswa pelatihan swadana di kabupaten-
kabupaten terdekat/tetangga. Selain itu telah diusulkan 
Rancangan Perda tentang Ketenagakerjaan (termasuk 
didalamnya tentang PAD pada UPTD Pelatihan 
Ketenagakerjaan. 

(d) Telah diusulkan penyediaan dana untuk biaya operasional 
Satgas TKI-B pada APBD Kota Parepare Tahun 2008 namun 
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hingga saat ini belum terealisasi karena keterbatasan 
dana. 

(e) Memulangkan TKI Bermasalah dari Malaysia ke daerah asalnya 
dengan menggunakan kendaraan umum perorangan. 

  

 

 

15.   Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Parepare adalah 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Koperasi dan Pertambangan 

Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah. 

a.  Program dan Kegiatan 

 1)   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

608.240.100,-. Kegiatan yang tertuang didalamnya, 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 Jaminan Pemeliharaan 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 Alat Tulis Kantor 
(j) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
(k) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan 

Bangunan Kantor 
(l) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(m) Penyediaan peralatan rumah tangga 
(n) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 
(o) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
(p) Penyediaan Makanan dan Minuman 
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(q) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 

 2)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi anggaran untuk Program ini adalah sebesar                  Rp 

98.595.000,-. Kegiatannya, terdiri dari : 

(a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 
(b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 
(c) Pembangunan Rumah Dinas 
(d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 
(e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend. Dinas /operasional 
(f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler 
(g) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor 
(h) Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor 

 3)   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

36.300.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Formal. 

4)  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

 Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program ini adalah sebesar Rp 

18.959.000,-. Kegiatan yang tertuang di dalamnya 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 Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang 

Kondusif 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 114.353.000,-   

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Kecil Menengah. 

6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

82.513.500,-. kegiatan yang dilaksanakan adalah antara lain: 

(a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD; dan 
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(b) Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah  

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

127.380.000,-. kegiatan yang dilaksanakan adalah antara lain: 

(a) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi 
Usaha Mikro Kecil Menengah; dan 

(b) Penyelenggaraan promosi produk UMKM.  

8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

108.562.000,-. kegiatan yang dilaksanakan adalah antara lain: 

(a) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 
koperasi; 

(b) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; 
(c) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi 

berprestasi; dan 
(d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.  

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, ditujukan 

untuk mendukung peningkatan produktifitas daya saing dan akses pasar 

yang lebih luas bagi Usaha Kecil Menengah dalam berbagai sektor dan 

kegiatan usaha, dimana dengan adanya pengembangan secara bertahap 

melalui kegiatan fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah telah 

menunjukkan adanya pertumbuhan sektor usaha UMKM. Secara umum 

untuk tahun 2007 jumlah UMKM di Kota Parepare sebanyak 8.460 unit 

usaha, sementara pada tahun 2008 telah mengalami peningkatan jumlah 

unit usaha UMKM menjadi 10.096 unit usaha atau meningkat sebesar 

83,79 %.  

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah, dengan pelaksanaan program ini diharapkan akan 

mampu membangun keunggulan kompetitif UMKM dalam memanfaatkan 

peluang usaha dan memperkuat struktur jaringan pendukungnya. Hal ini 

dapat dilihat bahwa dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 179 unit 

usaha, 111 unit diantaranya merupakan koperasi aktif dimana jumlah 

tersebut dominan sebesar 62,01 %.  Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan 
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dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang, setelah mengikuti pelatihan 

ini eksistensinya diharapkan dapat menjadi salah satu motor pendorong 

perkembangan UMKM. Kegiatan sosialisasi HAKI kepada Usaha kecil 

Menengah maka akan tercipta pemahaman tentang HAKI dengan 

melibatkan 100 UMKM, diharapkan akan sangat membantu bagi pelaku 

usaha UMKM dalam hal proteksi terhadap produk yang dihasilkan 

terutama untuk mencegah ekses negatif pada saat membuka akses pasar 

dan persaingan usaha. 

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemupukan 

modal dan meningkatkan kemampuan memanfaatkan modal dalam 

rangka menyehatkan struktur permodalan koperasi serta upaya promosi 

produk UKM dalam rangka mendukung akses pasar, dilaksanakan melalui 

2 (dua) kegiatan: i) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana 

pemerintah bagi Usaha Mikro kecil Menengah, dapat diketahui 

perkembangan jumlah modal koperasi hingga tahun 2008 yang 

menggunakan modal sendiri adalah sebesar Rp 37.165.357.000, untuk 

modal luar sebesar Rp 23.851.153.000,- dengan jumlah anggota 

sebanyak 33.164 orang. Jumlah volume usaha koperasi yang berkisar 

pada Rp 56.092.548.000,-. Jumlah dana bergulir yang disalurkan oleh 

kementerian koperasi dan UKM sampai dengan tahun 2008 adalah 

sebesar Rp 2.350.000.000,-. Pada tahun 2008 diusulkan penambahan 

sebanyak 13 koperasi, dimana realisasi penyaluran dana bergulir 

tersebut telah dapat mendongkrak pencapaian SHU koperasi walaupun 

jumlahnya belum cukup signifikan yaitu sebesar Rp 1.324.627.000,-. 

Untuk dana bergulir UKM Pemerintah Kota Parepare yang telah 

disalurkan adalah sebesar Rp 4.563.006.106,-  yaitu pola executing 

sebesar Rp 3.568.006.106,- dan pola chanelling sebesar Rp 

995.000.000,- jumlah orang yang dilayani untuk pola executing adalah 

171 orang, sementara untuk pola chanelling sebanyak 849 orang yang 

terbagi dalam 249 kelompok; dan ii) Melalui kegiatan penyelenggaraan 

promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah diupayakan terciptanya 

jaringan dan promosi produk UMKM di luar daerah melalui keikutsertaan 

dalam kegiatan tersebut untuk tahun 2008 adalah sebanyak 4 (empat) 

kali. 

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,  di laksana-kan dalam 

bentuk koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 

koperasi, melalui kegiatan ini telah dilakukan pendataan/penyusunan 

profil koperasi yang berkualitas sebanyak 77 koperasi dimana hal ini 
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sangat membantu masyarakat dan dunia usaha dalam membangun 

jaringan usaha UKM dan perkoperasian yang memiliki kemampuan 

pengelolaan usaha secara profesional serta sosialisasi prinsip-prinsip 

pemahaman perkoperasian,   sebanyak 50 koperasi sehingga diharapkan 

akan mampu berkembang dalam rangka membantu masyarakat dalam 

menanggulangi kemiskinan, khususnya masyarakat yang menjadi salah 

satu anggota koperasi. Disamping itu tetap dilaksanakan pembinaan, 

pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi serta tetap dilakukan 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

c.   Permasalahan dan Solusi 

               1)  Permasalahan 

(a) Belum tersedianya cukup waktu mengukur indikator yang akan 
ditimbulkan akan manfaat, dampak dan kegiatan yang 
dilaksanakan untuk masyarakat terlebih yang sifatnya strategis 
bagi daerah 

(b) Mengingat situasi keuangan PEMDA yang masih memprihatinkan 
selanjutnya dana yang dialokasikan pada setiap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk kegiatan pokoknya belum berimbang 
dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal 
belum terwujud 

(c) Hal tersebut dapat dirasakan dengan adanya penambahan ratio 
kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana setiap 
SKPD dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD sendiri. 

 2) Solusi 

(a) Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi dan mencari 
kebenaran manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan 

(b) Menyusun perencanaan yang lebih matang, terpadu dan 
memiliki Program dan sasaran yang sangat prioritas dan 
memiliki kontribusi yang tinggi pada visi dan misi serta 
mengalokasikan dana yang merujuk pada pencapaian hasil yang 
diharapkan 

(c) Memacu peningkatan kualitas SDM, termasuk pengadaan Sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan  

 

  16.   Bidang Penanaman Modal 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Penanaman modal daerah di Kota Parepare adalah Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Parepare, 

sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.  

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Penanaman modal daerah di Kota Parepare adalah Bagian 

Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah Sekretariat Daerah Kota 

Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat DPRD. 

a.  Program dan Kegiatan 

Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah Sekretariat 

Daerah Kota 

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-Usaha Daerah dan 

Usaha-Usaha yang ada di Daerah 

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 107.000.000,-. Dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan: 

(a)   Pertemuan Walikota dengan kalangan dunia usaha 

(b)   Pendirian Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

2)  Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah   

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 189.140.000,-. Dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan: 

(a)   Penyaluran beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) 

(b)   Pameran promosi dan potensi pembangunan daerah 

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian 

Daerah 

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 52.500.000,-. Dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan: 

(a) Pemamfaatan dan pemberdayaan informasi bisnis dan pasar 
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(b) Peningkatan SDM dan pola pikir para pelaku usaha-usaha yang 

ada di daerah. 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan 

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Dialokasikan 

dengan anggaran sebesar Rp 74.889.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal 

dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; 

2) Penyelenggaraan pameran investasi; dan 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.  

   b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Bagian Ekonomi  dan Penanaman Modal Daerah Sekretariat 

Daerah Kota 

Terkait dengan peningkatan SDM dan pola pikir pelaku usaha-usaha yang ada 

di daerah, dilaksanakan kegiatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat yang 

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2008 di gedung Islamic Centre 

Parepare yang diikuti oleh 40 orang peserta dengan narasumber Kanwil 

BRI Wilayah Makassar. Dalam rangka meningkatkan minat dan 

ketertarikan para calon investor untuk menanamkan modal dan 

investasinya di Kota Parepare, maka digalakkan keikutsertaan Kota 

Parepare dalam setiap kegiatan pameran promosi dan potensi 

pembangunan daerah Kota Parepare baik dalam skala lokal, regional, 

nasional maupun internasional. Pameran yang telah diikuti selama 

Tahun 2008, adalah sebagai berikut: 

1) Pameran pembangunan tingkat propinsi Sulawesi Selatan di Benteng 

sombaopu, diikuti oleh Tim Penggerak PKK, Bagian Ekonomi Setdako 

serta para SKPD/ Kantor se- Kota Parepare. 

2) Pameran Dekranasda bertempat di Hotel Sahid Makassar, diikuti oleh 

Tim Penggerak PKK, Bagian Ekonomi Setdako serta Dinas 

Prindagkoptam Kota Parepare. 

3) Pameran Jakarta Fair di Jakarta.  
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Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan 

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dilaksanakan dengan 

tujuan untuk menarik calon investor agar berminat melakukan investasi 

di Kota Parepare yang ditempuh melalui kegiatan : 

1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal 
dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, diwujudkan dalam 
bentuk pelayanan kegiatan Badan Pengelola Kawasan Industri 
Parepare (BP-KIPAS) sebagai salah satu lembaga/institusi yang 
bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan industri dalam 
rangka peningkatan fungsi kawasan industri untuk tahun 2008 selama 
12 bulan; 

2) Penyelenggaraan pameran infestasi sebagai salah satu upaya 
penyebaran informasi dan promosi investasi untuk menarik minat 
investor menanamkan modal di Kota Parepare, melalui kegiatan ini 
untuk tahun 2008 telah diwujudkan dalam 3 paket, yaitu 
keikutsertaan dalam kegiatan pameran pembangunan, promosi 
investasi dan misi dagang didaerah maupun luar daerah; 

3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bentuk monitoring SITU 
sebagai upaya penertiban data investasi dan sebagai sarana 
informasi penanaman modal dalam bentuk informasi potensi daerah 
Kota Parepare untuk mempercepat adanya realisasi penanaman 
modal, dilaksanakan selama 12 bulan pada tahun 2008. 

 

c.   Permasalahan dan Solusi 

 1) Permasalahan 

(a) Kewenangan perizinan di bidang penanaman modal masih 
terpusat 

(b) Lembaga penanaman modal didaerah masing-masing tidak 
seragam 

(c) Kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota 
Parepare 

(d) Kerjasama bidang investasi belum efektif 
(e) Belum optimalnya promosi investasi dunia usaha di daerah 
(f) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

bidang penanaman modal di Kota Parepare 
(g) Masih kurangnya dana promosi yang tersedia di Bidang 

Penanaman Modal 
(h) Masih terbatasnya SDM pengelola penanaman modal dibidang 

tersebut di Kota Parepare 
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2)  Solusi 

(a) Kewenangan Perizinan penanaman Modal, Peraturan/ 
kemudahan dituangkan dalam PERDA 

(b) Perlunya keseragaman kewenangan penanaman modal di 
daerah 

(c) Perlunya informasi/promosi investasi dituangkan di Kota 
Parepare 

(d) Perlunya kerjasama di Bidang investasi yang lebih efektif 
(e) Perlunya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 

promosi dan informasi di Bidang Penanaman Modal 
(f) Perlunya peningkatan dana promosi di Bidang Penanaman 

Modal 
(g) Perlunya peningkatan SDM aparat pengelola penanaman modal 

di Kota Parepare 
 

17. Bidang Kebudayaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Kebudayaan di Kota Parepare adalah Dinas Olahraga, 

Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah. 

a.  Program dan Kegiatan 

 1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

Menyerap dana sebesar Rp 254.915.000,-. Dengan realisasi sebesar 

Rp 236.863.900,- atau sebesar 92,92%, 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 jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 

(e) penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 

dinas/operasional 

(f) penyediaan jasa administrasi keuangan 
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(g) Penyediaan jasa kebersihan Kantor 

(h) penyediaan alat tulis kantor 

(i) penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan 

(j) penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 

(k) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

(l) penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 

(m) penyediaan bahan logistik Kantor 

(n) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

menyerap dana sebesar Rp 69.446.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

66.716.000,- atau sebesar 96,07%, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) pengadaan meubeleur 

(b) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

(c) pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 

 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

  menyerap dana sebesar Rp 12.843.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

10.900.000,- atau sebesar 84,87%, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan pendidikan dan pelatihan formal  

4)  Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

menyerap dana sebesar Rp 15.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

15.339.500,- atau sebesar 98,96%, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan : 

(a) penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 
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(b) penyusunan pelaporan keuangan bulanan, semesteran, RKA dan 

DPA 

(c) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

(d) penyusunan anggaran SKPD. 

5) Program pengelolaan kekayaan budaya  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

48.250.000,-,  dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengelolaan 

karya cetak dan karya rekam. 

 

 b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dalam bentuk kegiatan 

pengelolaan karya cetak dan karya rekam, tidak dapat direalisasikan 

sesuai dengan jadwal, karena penyedia/ rekanan/pihak ketiga 

mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian waktu yang sangat 

sempit, oleh karena beberapa item dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) mengalami penyesuaian pada saat perubahan anggaran, 

dimana kita ketahui bersama bahwa perubahan anggaran APBD 

terealisasi pada bulan Nopember 2008. 

c.   Permasalahan dan Solusi 

1)  Permasalahan 

(a) Masih perlu pembenahan dan peningkatan khususnya      kendala 

sumber daya, baik itu anggaran maupun sumber daya manusia. 

(b) Pelaksanaan perubahan anggaran hendaknya dapat lebih 

dipercepat sehingga kegiatan yang belum terselesaikan dan 

mengalami perubahan dapat diproses dan diselesaikan sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati. 

2)  Solusi    

 (a) Perlunya pengembangan sumber daya manusia, khususnya 

terkait dalam bidang pariwisata,seni dan budaya 
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(b) di dalam penetapan alokasi anggaran hendaknya 

mempertimbangkan aspek urgensi kegiatan, sehingga betul-

betul mencerminkan kebutuhan masyarakat serta pemerintah.  

18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Parepare adalah Dinas 

Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare dan Dinas Pendidikan 

sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Bagian 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Parepare, sebagai lembaga 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

a.  Program dan Kegiatan 
Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata  

     1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

Menyerap dana sebesar Rp 254.915.000,-. Dengan realisasi sebesar 

Rp 236.863.900,- atau sebesar 92,92%, 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 jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 

(e) penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 

dinas/operasional 

(f) penyediaan jasa administrasi keuangan 

(g) Penyediaan jasa kebersihan Kantor 

(h) penyediaan alat tulis kantor 

(i) penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan 
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(j) penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 

(k) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

(l) penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 

(m) penyediaan bahan logistik Kantor 

(n) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

menyerap dana sebesar Rp 69.446.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

66.716.000,- atau sebesar 96,07%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) pengadaan meubeleur 

(b) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

(c) pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 

 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

  menyerap dana sebesar Rp 12.843.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

10.900.000,- atau sebesar 84.87%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan pendidikan dan pelatihan formal  

4)  Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan  

menyerap dana sebesar Rp 15.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

15.339.500,- atau sebesar 98,96%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan : 

(a) penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

(b) penyusunan pelaporan keuangan bulanan, semesteran, RKA dan 

DPA 

(c) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

(d) penyusunan anggaran SKPD 
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5) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga  

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar  Rp 

11.325.000,- Dengan realisasi keuangan sebesar                  Rp 

11.325.000,- atau 100%. diwujudkan dalam bentuk kegiatan 

Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan 

daerah.  

 

      Dinas Pendidikan 

1)  Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pemuda . Besaran 

dananya adalah Rp 227.171.000,-. Kegiatan yang tertuang 

didalamnya, antara lain: 

(a)  Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan 

(b)  Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda 

2)  Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan  kesehatan masyarakat 

pada umumnya, serta Siswa SD, SMP, dan SMA pada khususnya. 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 34.017.000,-.  

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota 

1) Program Pembinaan dan Pemasayarakatan olah raga 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah 
sebesar Rp 187.377.000,-, direalisasikan dalam bentuk 
kegiatan pembangunan pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
olah raga. 

2) Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 33.986.000,-, dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan 
Pembinaan Anak Remaja. 

3) Program lanjutan 2007 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 100.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana olah 
raga. 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, dilaksanakan 

sebagai upaya pengakurasian data sarana olahraga dan atlit berprestasi 

serta menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam rangka 

pengembangan olahraga kedepan. Untuk sarana olahraga diperoleh data 

: Lap.Bola 10 buah, Lap. Volli 17 buah, Lap.Basket 11 buah Tenis 32 

buah, Lap. Bulu Tanggkis 19 buah, Lap.Takraw 78 buah, Tenis Meja 71 

buah, Biliard 6 buah, Panjat tebing 1 buah dan Gedung Olahraga 1 buah. 

Sedangkan Atlit berprestasi untuk pembinaan olahraga unggulan dan 

diminati masyarakat adalah cabang olahraga Karate, Bulu Tangkis, 

Sepak Bola, Bola Volli, Futsal, Basket, Tenis Meja dan Tenis. 

Program Pembinaan dan Permasyarakatan olah raga, dengan kegiatan 

pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga 
dilaksanakan dengan maksud untuk terpeliharanya sarana olah 
raga yang ada di Kota Parepare antara lain : 
1) Lapangan Andi Makkasau 
2) WC Umum lapangan Andi Makkasau 
3) Stadion Gelora Mandiri 
4) Lapangan Tennes Jati Diri 
5) Lapangan Tennes Rumah Jabatan Walikota 
6) Menara Panjat Tebing 
7) gedung olah raga mini Mario Pulana  
 
Dengan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga tersebut, akan 

dapat dipergunakan secara berkesinambungan dalam waktu yang 

relative lama oleh seluruh warga masyarakat Kota Parepare dalam 

rangka peningkatan prestasi para atlet dan pembinaan calon atlet. 

Kegiatan ini dikerja samakan dengan pihak ketiga.  

Program pengembangan dan keserasian kebijakan, dalam bentuk 

kegiatan pembinaan anak remaja. Pelaksanaan kegiatan ini 
diadakan dengan 3 kali tingkatan dengan target peserta 120 orang 
terdiri dari remaja mesjid dan remaja komunitas radio sekota 
Parepare. Berbagai macam materi pembekalan yang telah 
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dilaksanakan dalam pembinaan anak remaja tersebut, sehingga 
diharapkan dapat menghasilkan minimal 100 remaja yang sudah 
mengetahui atau memahami tentang bagaimana pergaulan yang 
baik dan buruk serta mengetahui sejauhmana peranannya dalam 
masyarakat. 
 

 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
(a) Kewenangan di Bidang Olahraga dan Kepemudaan belum 

diserahkan sepenuhnya. 
(b) Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral pada berbagai 

kegiatan sehingga penanganan pekerjaan menjadi rancu. 
(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 bangunan dibanding dengan jumlah pegawai yang ada 
sangat kurang sehingga terasa sangat penuh dan padat. 

(d) Pengelolaan PAD di sector Kepariwisataan belum diserahkan 
sepenuhnya ke Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata. 

(e) Terkadang tidak ada satu bahasa dalam menentukan kegiatan 
prioritas dalam upaya pengembangan keolahragaan, pemuda 
dan pariwisata antara Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata 
sebagai unsur teknis dengan legislatif sebagai penentu 
kebijakan. 

(f) Diperlukan wadah yang khusus memfasilitasi dan mengurus 
segala bentuk kebutuhan dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan organisasi olahraga maupun kegiatan 
kepemudaan, sehingga dampak yang bisa dihasilkan adalah 
meningkatnya kualitas dan prestasi dibidang olahraga serta 
terbinanya organisasi kepemudaan menjadi sebuah wadah 
untuk belajar berorganisasi dalam rangka menyiapkan generasi 
penerus yang lebih berkualitas dimasa yang akan datang.  

(g) SDM sangat terbatas khususnya dari segi wawasan, skill, serta 
attitude. 

(h) Masih terdapat beberapa asset pemerintah daerah yang 
merupakan wilayah pengelolaan Dinas Olahraga, Pemuda dan 
Pariwisata belum diserahkan pengelolaaannya. 

2) Solusi 
(a) Penguatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka mendukung 

kinerja penanganan kegiatan dilapangan. 
(b) Supaya dilaksanakan penataan kembali suasana ruangan kerja 

di Kantor, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman 
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dan aman bagi para penghuni serta dilengkapi dengan sarana 
dan prasaran yang sesuai dengan standard prosedur kerja yang 
sebagaimana mestinya. 

(c) Pengembangan sektor kepariwisataan hendaknya diimbangi 
dengan penyerahan kewenangan pengelolaan PAD di sector 
pariwisata sehingga output dan autcome dari upaya dilakukan 
dapat diukur. 

(d) Perlu dukungan dan back up dari semua pihak khususnya 
penentu kebijakan dalam upaya pengembangan keolahragaan, 
kepemudaan dan kepariwisataan. 

(e) Segera dibentuk lembaga daerah yang menggabungkan model 
pembinaan organisasi pemuda dan olahraga dalam arti yang 
lebih luas. 

(f) Penempatan pegawai betul-betul sesuai dengan kompetensi 
dan latar belakang pendidikannya. 

(g) Pemerintah daerah dalam hal ini membuat aturan tentang 
penguasaan asset untuk dikelola dan dipelihara oleh instansi 
yang berwenang. 

 

19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kota Parepare 

adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Parepare serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, sebagai 

lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

   

a. Program dan Kegiatan 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

1)  Program pelayanan administrasi perkantoran 

 Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar 

Rp 268.292.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, antara lain: 

(a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

(b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

(c) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 
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(d) Penyediaan Jasa Pelayanan Pemeliharaan dan Perizinan 

Kendaraan Dinas / Operasional 

(e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

(f ) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

(g) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

(h) Penyediaan Alat Tulis Kantor 

(i) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

(j) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor 

(k) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

(l) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – 

undangan. 

(m) Penyediaan Makanan dan Minuman 

(n) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 

2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar 

Rp 160.761.500,-  dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, antara lain: 

(a) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. 

(b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

(c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend. Dinas/ Operasional 

(d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengk. Gedung Kantor 

(e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 

(f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur. 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
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  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

18.500.000,-, 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,- 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 sistem pengelolaan keuangan daerah 
(e) Penyusunan anggaran SKPD 

5) Program Peningkatan Kumpulan dan Kenyamanan Lingkungan 

Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 

Rp 14.500.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan   Pengendalian 

Keamanan Lingkungan. 

6) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal 

 Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar 

Rp 407.200.500,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, antara lain: 

 (a) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik 

Pencegahan Kejahatan. 

 (b) Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan 

Siskamswakarsa di Daerah. 

 (c) Pelatihan Hansip Pengamanan Pilkada Kepala Daerah Kota 

Parepare 2008. 

 (d) Pengadaan Pakaian Hansip Lengkap PAM Pilkada KDH Kota 

Parepare. 

7) Program Pendidikan Politik Masyarakat 

 Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar 

Rp 198.543.250,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, antara lain: 
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(a) Penyuluhan Kepada Masyarakat. 

(b)  Penyusunan Data Base Partai Politik. 

(c) Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang 

Mendapatkan Kursi di DPRD. 

(d) Desk Pilkada KDH Kota Parepare. 

(e) Pengadaan Logistik Bagi Hansip / Linmas PAM Pilkada KDH Kota 

Parepare. 

(f)  Pengamanan dalam Pilkada KDH Kota Parepare 

8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Alam 

 Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar 

Rp 49.136.000,-  dilaksanakan dalam bentuk kegiatan simulasi 

Penanganan Bencana dan Pengungsi. 

               Satuan Polisi Pamong Praja 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 

Rp 649.961.000,- Adapun 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 Jaminan Pemeliharaan 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 dan Peralatan Kerja 
(i) Penyediaan Alat Tulis Kantor 
(j) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
(k) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor 
(l) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
(m) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-Undangan 
(n) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
(o) Penyediaan Makanan dan Minuman 
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(p) Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.  

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

57.315.000,-. Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain: 

(a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 
Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 

Rp 65.240.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan 

pakaian dinas beserta kelengkapannya. 

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

30.000.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan 

pelatihan formal. 

5) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  
Alokasi Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 

Rp 15.500.000,-. Adapun kegiatan dalam program ini 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 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
Alokasi Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp 
45.984.900,-. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan 
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Penyiapan 
Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 

7) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Alokasi 
Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 
14.700.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pentas Seni dan 
Budaya Festival, Lomba Cipta dalam rangka Peningkatan Wawasan 
Kebangsaan. 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Program Pemeliharaan Ketertiban dan Pengamanan Tindak Kriminal,   

Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam bentuk Pencegahan 

Kejahatan untuk meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
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melalui Sosialisasi dengan peserta sebanyak 50 orang. Hasilnya tersedia 

tenaga trantib yang lebih trampil dan berkualitas. Dalam rangka 

pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah, diwujudkan dengan 

pembentukan Panitia Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Kota 

Parepare yang berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor: 411 

Tahun 2008. Terkait dengan pelatihan hansip pengamanan pilkada 

kepala daerah kota parepare 2008, diwujudkan dalam bentuk Sosialisasi 

yang dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta sebanyak 178 orang 

Target utama kegiatan adalah tersedianya Tenaga Linmas dalam 

Pengamanan Pilkada KDH Kota Parepare. 

Program Pendidikan Politik Masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk 

sosialisasi selama 6 (enam) hari dengan jumlah peserta 50 orang setiap 

pelaksanaan. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menciptakan suasana 

yang kondusip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait 

dengan kegiatan pengamanan dalam pilkada KDH Kota Parepare, 

dilaksanakan sosialisasi dengan peserta sebanyak 75 orang setiap hari 

selama 3 (tiga) hari. Sehingga mampu menghasilkan pelaksanaan 

pengamanan yang lebih kondusip dalam pelaksanaan pilkada KDH Kota 

Parepare. 

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, 

dilaksanakan dalam bentuk Simulasi Penanganan Bencana dan 

Pengungsi, tujuan utamanya adalah dalam rangka meningkatkan 

Pemahaman Masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan terhadap 

Bencana sekaligus pelaksanaan Sosialisasi Penanganan Bencana dan 

Pengungsi selama 3 (tiga) hari dengan Peserta 75 orang perhari.  

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,   Kegiatan 

dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Pengendalian Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan dan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan 

dan Kenyamanan Lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1) Meningkatnya SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 
2) Meningkatnya pengetahuan tentang Perda; dan 
3) Meningkatnya kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 
 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
(a) Keterbatasan sarana dan prasarana 
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(b) Keterbatasan anggaran 

(c) Keterbatasan staf baik kuantitas maupun kualitas 

(d) Dianggap sebagai tempat pembuangan 

(e) Masih adanya gejolak yang sering timbul di masyarakat, akibat 

informasi yang kurang jelas yang dapat memicu timbulnya 

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

(f) Masih kurangnya tingkat koordinasi 

(g) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok 

(h) prosedur tetap pengamanan dan perlindungan masyarakat 

masih kurang dipahami dan dihayati dalam pengamalan tugas 

dan tanggungjawab sehari-hari. 

2) Solusi 
(a) Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar setiap 

informasi yang berkembang dalam masyarakat perlu dicermati 
dari dicek kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan dampak 
negatif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. 

(b) Perlunya disosialisasikan berapa pentingnya peningkatan 
koordinasi. 

(c) Kontingensi plan penanggulangan bencana dan pengungsi perlu 
ditindak lanjuti dengan program pelatihan dan keterampilan 

(d) Melakukan perbaikan gedung kantor dan melengkapi sarana 

dan    perlengkapan kerja 

(e) Usulan anggaran Prioritas sedapat mungkin diakomodir. 

(f) Menambah Staf dan juga memberi kesempatan untuk 

menambah wawasan serta promosi. 

(g) Menciptakan suasana yang lebih harmonis, dan berupaya untuk 

menghilangkan issu / image tersebut. 

(h) Mekanisme Bimbingan teknis maupun diklat fungsional perlu 

lebih dimantapkan terutama dalam hal prosedur tetap 

pengamanan dan perlindungan masyarakat. 

(i) dalam proses rekruitmen anggota perlu memperhatikan sikap, 

prilaku dan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang 

telah dilakukan sebelumnya. 
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20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

 

Sekretariat Daerah Kota 

 

Sekretariat Daerah Kota adalah merupakan salah satu Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang 

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. 

     

Dalam Tahun Anggaran 2008, Sekretariat Daerah Kota mendapatkan alokasi 

dan realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan adalah 

sebesar Rp 31.004.127.873,- mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 

3.430.892.542,- atau dengan persentase capaian sebesar 12,45% jika 

dibandingkan dengan anggaran Tahun 2007 sebesar        Rp 

27.573.235.331,-, termasuk dana yang diluncurkan dari Tahun 2006 dan 

Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 6.662.665.202,-. Alokasi anggaran program dan 

kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota, terbagi kedalam 10 (sepuluh) 

bagian sebagai unit kerja pelaksana teknis, sebagai berikut : 

1)  Program dan kegiatan yang seragam pada setiap SKPD,   terdiri dari 5 

program 76 kegiatan dengan menyerap anggaran sebesar  Rp 

22.604.909.863,-; 

2) Program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan,   terdiri dari 

13 program 62 kegiatan dengan menyerap anggaran sebesar Rp 

6.292.898.960,-; dan 

3) Program dan kegiatan berdasarkan urusan pertanahan, adalah sebesar 

Rp 2.106.319.050,-. 

 

Unit kerja pelaksana teknis program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah 

Kota, adalah sebagai berikut: 

Bagian Tata Pemerintahan 
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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 Tata Pemerintahan 

sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

  

a.  Program dan Kegiatan 

1) Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 2.061.844.050,-. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan, antara lain : 

(a) Pembebasan, pengadaan dan pensertifikatan tanah asset 
Pemerintah Daerah 

(b) Pembebasan, pengadaan dan pensertifikatan tanah asset 
pemda (Lanjutan Tahun 2007) 

2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 842.165.600,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan, antara lain: 

(a) Pembangunan kantor Kecamatan Bacukiki 
(b)  Pembangunan kantor Kelurahan Galung Maloang  
(c) Pembangunan Kantor Kelurahan (Lanjutan Tahun 2007). 

3) Program penataan daerah otonomi baru  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 525.130.200,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan, antara lain: 

(a) Pemekaran kecamatan dan kelurahan (Lanjutan Tahun 2007) 
(b) Pembuatan tapal batas wilayah Parepare-Sidrap (Lanjutan 

Tahun 2007) 
(c) Pembuatan tapal batas wilayah Parepare-Pinrang (Lanjutan 

Tahun 2007) 

4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 
pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 
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Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyusunan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 

2007 dan Akhir Masa Jabatan 2003-2008, Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) serta Memori Serah 

terima Jabatan Penjabat Walikota Parepare, menggunakan anggaran 

sebesar Rp 190.000.000,-. 

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
dengan alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar 

Rp 131.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, antara lain: 

(a) Bimbingan Teknis Administrasi dan Pelayanan Kecamatan dan 
Kelurahan 

(b) Bimbingan Teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) 

(c) Sosialisasi Masalah-masalah pertanahan 
 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban 

(LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2007 dan Akhir Masa 

Jabatan 2003-2008, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (ILPPD) serta Memori Serah terima Jabatan Penjabat Walikota 

Parepare, sebagai bentuk realisasi kewajiban seorang Kepala Daerah 

dalam melakukan pertanggungjawaban administrasi fisik dan keuangan 

setiap Tahun Anggaran atau akhir masa jabatan. 

c.   Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
(a)  Tidak adanya kejelasan besarnya biaya yang dikenakan dalam 

proses pensertifikatan, sehingga pengalokasian anggaran 

kegiatan menjadi membengkak/tidak efektif dalam 

pelaksanaan anggaran kinerja. 

(b)  Dengan adanya sikap tidak konsisten terhadap aturan 

penegasan batas wilayah oleh Kabupaten/Kota yang 

bersebelahan menyebabkan proses realisasi program dan 

kegiatan menjadi kendala dalam menetapkan kebijakan 
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pengelolaan kegiatan pembangunan khususnya pada wilayah 

perbatasan. 

(c)  Adanya berbagai kendala realisasi pelaksanaan kegiatan yang 

disebabkan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) 

pengelola yang kurang mendukung kegiatan. 

(d) Terjadi tumpang tindih tugas pokok. 

2) Solusi 
               (a)  Perlu ada kejelasan tarif/biaya dari masing-masing item 

pendanaan yang harus dikeluarkan dalam proses 

pensertifikatan, sehingga  alokasi anggaran menjadi lebih 

efektif serta ada standar waktu dalam proses penyelesaian 

sertifikat (SPM). 

 (b)  Agar supaya ada penegasan oleh pihak Pemerintah propinsi 

Sulawesi Selatan selaku fasilitator bagi daerah Kabupaten/Kota 

yang bermasalah dengan batas-batas wilayah, dan sikap 

tersebut didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dalam 

bentuk aturan main/juklak/ juknis kegiatan, sehingga 

kebijakan pengelolaan kegiatan pembangunan khusus pada 

wilayah perbatasan menjadi lebih terarah dan 

berkesinambungan penetapannya. 

(c)  Supaya terus diupayakan peningkatan sumber daya manusia 

(SDM) aparat melalui diklat teknis dan fungsional serta 

keterampilan pendukung lainnya. 

Bagian Humas Dan Protokol  

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 Hubungan Masyarakat 

sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

 

a.  Program dan kegiatan  
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1) Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 50.115.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a) penyediaan Tunjangan Kompensasi Kerja Petugas Sandi dan 
Telkom 

(b) Peningkatan Pelayanan Administrasi Sandi dan Telekomunikasi   

2) Program Penyediaan Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Majalah  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 171.960.000,- dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan langganan media massa berupa koran, majalah, tabloid, 

bahan bacaan  lainnya.  

3) Program Pengadaan Fasilitas SDM Kehumasan dan Keprotokoleran 
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

154.299.200,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a)  pemberian Honorarium Satgas Protokol Pemkot Parepare  

(b) pengadaan Pakaian Seragam Satgas Protokol Pemkot  Parepare 

(c) Pemeliharaan Sarana Komunikasi pada Sub Bagian Sandi dan 

Telekomunikasi     

4) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

417.678.660,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Pengadaan bahan penunjang pelayanan keprotokoleran & 
kehumasan dalam bentuk Plakat 

(b) Penerbitan Buletin/Majalah Bandar Madani 
(c) Kontrak Halaman Parepare Bandar Madani 
(d) Operasionalisasi Website Pemerintah Kota Parepare 

(www.pareparekota.go.id) 
(e) Visualisasi Kegiatan Pemerintah Kota Parepare 
(f) Publikasi Kehumasan 
(g) Pengadaan Sarana Pengaduan Masyarakat (SMS Center) 
(h) Pembuatan Buku Kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare 

Tahun 2009. 

5) Program Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi 

Masyarakat 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

58.002.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Tudang Sipulung. 

http://www.pareparekota.go.id/
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6) Program Pengembangan Kegiatan Bapor Korpri 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

97.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan  Keikutsertaan 

Bapor Korpri Kota Parepare dalam Porseni Bapor Korpri tingkat 

Sulwesi Selatan di Makassar   

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi,   

pelaksanaannya  telah berjalan baik, dan telah berdampak pada 

peningkatan kinerja dan optimalisasi operasionalisasi persandian 

pemerintah daerah.  

Program Penyediaan Bahan Bacaan, Surat Kabar dan Majalah, Tujuan adalah 

tersedianya bahan informasi (bacaan) bagi pemerintah daerah. 

Kebijakan koran langganan pemerintah daerah pada dasarnya juga 

dimaksudkan sebagai bentuk pemberdayaan dan kemitraan Pemerintah 

Kota Parepare dengan media massa.  

Program Pengadaan Fasilitas SDM Kehumasan dan Keprotokoleran,  melalui 

Pemberian Honorarium Satgas Protokol serta pengadaan Pakaian 

Seragam Satgas Protokol  dalam bentuk PSR, dan Pakaian Batik yang 

diharapkan dapat menunjang performance satgas Protokol dalam 

menjalankan tugas-tugas keprotokoleran.  

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, diantaranya:  

1) Penerbitan Buletin/Majalah Bandar Madani, media ini telah 
mengambil peran positif sebagai wadah penyebarluasan informasi 
pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota 
serta menjadi wadah informasi dan komunikasi laporan pencapaian 
kinerja secara tertulis instansi dinas kepada pimpinan (walikota).  

2) Kegiatan Kontrak Halaman Parepare Bandar Madani  Dimaksudkan 
untuk lebih mensosialisasikan berbagai pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota 
Parepare di media lokal (Parepos). 

3) Kegiatan Operasionalisasi Website Pemkot Parepare 
(www.pareparekota.go.id). Dimaksudkan sebagai media publikasi 
potensi daerah serta publikasi kegiatan pemerintahan dan 
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kota. 
Keberadaan website ini juga telah memudahkan Bagian Humas 
melakukan distribusi informasi yang melibatkan langsung Walikota 
Parepare, Wakil Walikota Parepare  serta Sekretaris Daerah Kota 

http://www.pareparekota.go.id/


169 

 

Parepare di upload di situs ini dalam bentuk berita (press release). 
Berita-berita tersebut selanjutnya menjadi bahan pemberitaan 
media yang ada, terutama media harian (lokal, regional  dan 
nasional). Pada   tanggal 28 Agustus 2008, dalam rangka Kegiatan 
Bakohumas Pusat yang diselenggarakan di Pulau Batam Provinsi Riau, 
Departemen Komunikasi dan Informartika RI menganugerahkan 
peringkat II (Dua)  nasional dalam Anugerah Humas Award 2008 
Kepada Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare  untuk kategori 
website.  

4) Kegiatan Visualisasi Kegiatan Pemkot Parepare sebagai salah satu 
sarana penyebarluasan informasi pembangunan  Pemerintah Kota 
Parepare berupa buku kumpulan foto kegiatan dan kliping yang 
dibukukan, serta kalender Pemerintah Daerah Kota Parepare. 

5) Kegiatan Pengadaan Sarana Pengaduan Masyarakat (SMS Center)(081 
4135 0077) dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat 
menyampaikan informasi dan masukan-masukan positif kepada 
pemerintah daerah sekaitan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan. Setiap minggu, semua SMS yang 
masuk ke SMS Centre  Pemkot Parepare diprint out selanjutnya 
dilaporkan kepada Bapak Walikota Parepare sebagai bahan evaluasi 
dan pengambilan kebijakan selanjutnya.  

Program Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 

melalui kegiatan Tudang Sipulung,  Pemerintah Kota Parepare (Walikota)  

dapat memperoleh masukan langsung dari lapangan (masyarakat) 

sekaitan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sebaliknya, 

masyarakat dapat memperoleh penjelasan dan informasi  dari walikota 

mereka, atau nara sumber (pimpinan SKPD) yang dihadirkan sebagai 

pembicara dalam kegiatan tersebut. Kegiatan yang didesain dalam 

bentuk talkshow interaktif, disiarkan secara langsung (live) oleh radio 

lokal, serta   lebih dikembangkan  lagi melalui pelibatan televisi lokal 

(CTV Pare) yang menyiarkan kegiatan tersebut secara langsung kepada 

masyarakat Parepare.  

Selama Tahun 2008, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah 

Kota telah memperlihatkan peningkatan kinerja yang memuaskan.  Hal 

ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaan, antara lain: 

1) Peringkat II Nasional Anugrah Humas Award 2008 Kategori 

Website Versi Bakohumas Depkominfo yang merupakan penghargaan 

terhadap kretivitas Humas Pemerintah dan diserahkan pada hari 

Sabtu, 28 Agustus 2008 di Hotel Goodway Kota Batam Propinsi 

Kepulauan Riau. 
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2) Penghargaan Ujung Pandang Ekspres (UPEKS) Award Tahun 2008 

kepada H. Mohammad Zain Katoe, Walikota Parepare Kategori 

Walikota merakyat Tahun 2008 yang diserahkan pada tanggal 27 

Desember 2008 di Gedung Graha Pena Fajar Makassar.  

 

c.  Permasalahan dan Solusi 

  1)   Permasalahan 

(a)  Kegiatan pembuatan Master Plan Pemerintah Kota Parepare 

yang diprogramkan oleh Bagian Humas tidak dapat 

direalisasikan. Selaian factor keterlambatan pihak PPTK dalam 

merampungkan semua proses pencaiaran dana dan administrasi 

proyek lainnya, juga dikarenakan kondisi proses pekerjaan 

proyek ini membutuhkan waktu lama (perlu ada kajian 

mendalam), sehingga memasuki akhir tahun anggaran belum 

bisa  dilaksanakan. 

(b) Sarana untuk kegiatan pendokumentasian kegiatan (kamera) 

kurang memadai. 

(c) Kegiatan peliputan belum terlaksana secara maksimal, 

terutama kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu dan 

Minggu, karena pada hari tersebut pegawai yang ada 

sementara libur. 

  2)   Solusi 

(a) Diprogramkan ulang pada tahun 2009 

(b) Perlu pengadaan kamera untuk kegiatan peliputan dengan 

spesifikasi yang baik yang memungkinkan pelaksanaan tugas-

tugas pendokumentasian kegiatan bisa maksimal. 

(c) Agar staf melaksaakan tugas-tugas lembur pada hari 

Sabtu/Minggu harus diprogramkan anggaran pengganti kegiatan 

operasional mereka dalam bentuk honorarium kegiatan 

peliputan yang terprogramkan secara jelas dalam bentuk mata 

anggaran sendiri pada DPA Humas. 

Bagian Pembangunan 
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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 Pembangunan sebagai 

unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  

 1)  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

4.839.971.595,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Pengadaan Jaringan Listrik Perumahan PNS 
(b) Pembangunan Gedung Kantor Arsip 
(c) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Walikota dan Wakil 

Walikota 
(d) Pengadaan Meubeler Asrama HIPMI  
(e) Pembangunan rumah dinas (lanjutan tahun 2007) 
(f) Pembangunan gedung kantor (lanjutan tahun 2007) 
(g) Pembangunan asrama putri HIPMI di Makassar Tahap II 

(lanjutan tahun 2007) 
(h) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Peribadatan (Lanjutan 

Tahun 2007) 

     2)  Program Peningkatan disiplin aparatur  

Alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar                  Rp 

309.987.500,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Sertifikasi nasional pemimpin kegiatan dan panitia pengadaan 
barang dan jasa (lanjutan tahun 2007) 

(b) Sertifikasi nasional pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 
panitia pengadaan barang dan jasa  

(c) Operasional pengelolaan sumbangan pihak ketiga 
(d) Pembinaan administrasi, pelaporan, pemantauan, dan 

pengendalian kinerja kegiatan. 

3)  Program penataan daerah otonomi baru 
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 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.250.000,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pembangunan monument 

telapak Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie (lanjutan tahun 2006). 

4)  Program peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

5.195.000.000,-. Adapun kegiatan yang tertuang dalam program ini 

adalah Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan. 

5)  Program mengintensipkan penanganan pengaduan masyarakat 

 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 35.000.000,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Operasional Tim Pembaharuan 

Pengadaan Barang/Jasa (PAU). 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Sertifikasi nasional pejabat pelaksana teknis kegiatan dan panitia pengadaan 

barang dan jasa, Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan perubahan keempat atas 

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang kewajiban bersertifikat bagi 

Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 

Kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan telah menghasilkan 

lulusan sebanyak ± 200 orang.    

Operasional pengelolaan sumbangan pihak ketiga, kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya 

pungutan bagi rekanan yang mengerjakan proyek-proyek APBD. Hal ini 

didasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 1994 tentang penerimaan 

sumbangan pihak ketiga, untuk Tahun 2008 penerimaan melampaui 

target yaitu sebesar             Rp 500.835.729,- dari target yang telah 

ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 350.000.000,- atau sebesar 143% 

Pembinaan administrasi, pelaporan, pemantauan, dan pengendalian kinerja 

kegiatan, Kegiatan ini dimaksudkan untuk melancarkan fungsi koordinasi 

dengan SKPD khususnya mengenai administrasi pengadaan barang dan 

jasa dan fungsi pengendalian proyek dalam hal monitoring realisasi fisik 

dan bangunan.   

Operasional Tim Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa (PAU), Kegiatan ini 

merupakan salah satu program Urban Sector Development Reform 
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Project (USDRP), kaitannya dengan reformasi/pembaharuan pengadaan 

barang/jasa dalam rangka upaya transparansi semua proses pelelangan 

c.  Permasalahan dan Solusi 

 1)  Permasalahan 

(a) Laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan dari tiap SKPD 
selalu terlambat bahkan ada yang tidak menyetor sehingga 
bagian pembangunan tidak bisa memberikan data secara 
akurat kepada pimpinan. 

(b) Kurangnya tenaga/pegawai negeri sipil baik dari segi kualitas 
SDM maupun kuantitas yang bertugas pada bagian 
pembangunan sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai. 

 2)  Solusi 

(a)   Tiap SKPD seharusnya menyetor laporan realisasi fisik dan 

keuangan setiap bulan kepada bagian pembangunan agar 

laporan bisa akurat dan semua data bisa terakomodir, sehingga 

pihak yang membutuhkan seperti Bapeda dan BPKD dapat 

mengsinkronkan data pada akhir tahun anggaran. 

(b)  Perlu penambahan tenaga pada bagian pembangunan 

khususnya yang ilmunya relevan dengan tugas pokok dan 

fungsi. 

Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

 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 Organisasi dan Tata 

Laksana sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota 

Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran  

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 68.065,000,-. Adapun kegiatannya terdiri dari : 
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(a) Peningkatan kualitas administrasi  kepegawaian 

(b) Pembuatan buku diary tahun anggaran 2008 

2) Program peningkatan Kapasitas Sumber daya 

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 150.000.000,-. dituangkan dalam bentuk kegiatan: 

(a) Penyusunan tufoksi organisasi Perangkat Daerah 
(b) Pembinaan kelompok budya kerja 

3) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

Alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 268.120.000.-. yang tertuang dalam bentuk kegiatan  

yaitu: 

(a) Penyusunan Profil manajemen Kinerja 
(b) Pelatihan Analisis Jabatan 
(c) Penyusunan Lakip dan RKT Pemerintah Kota Pareparep 
(d) Peningkatan Karya Prestatif aparat Pelayanan Pemerintah Kota 

Parepare. 
 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

Kegiatan penyusunan profil manajemen kinerja Pemerintah Kota Parepare, 

dengan target capaian program adalah meningkatnya sistem laporan 

capaian kinerja Pemkot parepare, dalam bentuk    ketersediaan buku 

Profil manajemen Kinerja Pemkot Parepare sebanyak 200 buku. Hasilnya 

adalah  manajemen kinerja Pemkot Parepare mengalami peningkatan 

sebesar 50%. 

Kegiatan pelatihan analisis Jabatan, dengan target capaian program adalah 

meningkatnya kinerja kualitas pejabat, dengan keluaran tersedianya 

tenaga terampil sejumlah 40 0rang  serta mampu meningkatkan kualitas 

dan kinerja para pejabat dan aparat pemerintah Kota Parepare. 

Kegiatan penyusunan Lakip dan RKT, capaian programnya adalah 

pengembangan sistem pelaporan kinerja mampu berjalan secara 
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sistematis dan tepat waktu, dengan keluaran tersedianya buku Lakip 

dan RKT sejumlah 60 Examplar, sedangkan hasil yang diharapkan adalah 

meningkatnya Informasi hasil kerja kegiatan dan keuangan secara 

berkesinambungan. 

Kegiatan peningkatan Karya Prestatif Aparat Pemerintah Kota Parepare, 

dengan tingkat capaian program adalah meningkatnya kualitas 

kepemimpinan para pejabat lingkup pemerintah Kota Parepare.  adapun 

keluaran yang diharapkan yaitu terlaksananya training Peningkatan 

Karya Prestatif 1 (satu) Paket sejumlah 32 orang, dengan hasil 

meningkatnya keterampilan dan pengetahuan aparat Pemkot Parepare. 

c.  Permasalahan dan Solusi 

     1)  Permasalahan 

Kegiatan pembuatan buku diary Tahun 2008 dan kegiatan 

penyusunan Lakip dan RKT pemerintah kota parepare selalu 

terlambat dibuat atau disusun karena data yang diterima dari unit 

kerja terkait terlambat diterima oleh TIM Penyusun, sehingga tidak 

terealisasi sesuai jadwal perencanaan pembuatan. 

Pada kegiatan penyusunan tupoksi organisasi banyak ditemukan 

uraian tugas dan kewenangan yang tumpang tindih (Overlapping) 

atau Duplicatting(Pekerjaan serupa). 

2) Solusi 

Kami sarankan bahwa data yang di kirim ke unit kerja yang terkait, 

dapat diterima oleh Tim Penyusun secara cepat dan akurat sesuai 

rencana jadwal pembuatan agar efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. 

Solusi yang ditawarkan pada Penyusun tupoksi organisasi perangkat 

daerah pada masa yang akan datang sebaiknya di pihak ketigakan 

dengan tim yang profesional dan dianggap layak dan kompeten, agar 

tersusun tupoksi yang akuntable efisien dan efektif serta berdaya 

saing sesuai dengan aturan dan kebutuhan organisasi. 

 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 
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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 Kesejahteraan Rakyat 

sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  

1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,- 
dalam bentuk kegiatan pelatihan UKS 

2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan 
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar  Rp 50.000.000,- 
dalam bentuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana 
peribadatan 

3) Program Pembinaan dan Pemasayarakatan olah raga 
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah 
sebesar Rp 187.377.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
pembangunan pemeliharaan Sarana dan Prasarana olah raga. 

4) Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 33.986.000 dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan 
Pembinaan Anak Remaja 

5) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 125.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan 
Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA 

6) Program Upaya Pencegahan HIV/ AIDS 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 125.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Penanggulangan bahaya HIV/ AIDS 

7) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 194.400.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
(a) MTQ Tingkat Kota Parepare   
(b) Pengadaan Kitab suci Al – Qur’an  

8) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 50.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
penyuluhan masalah sosial dan kesejahteraan rakyat. 

9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 40.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
pembuatan buku Profil Kepahlawanan. 

10) Program lanjutan 2007 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 100.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana olah 
raga. 
 
 

11) Program lanjutan 2007 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 
sebesar Rp 8.956.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
pemeliharaan sarana dan prasarana peribadatan 

12) Program lanjutan 2007 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini adalah 
sebesar RP 16.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA. 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, dalam bentuk kegiatan 
pelatihan Usaha kesehatan Sekolah (UKS), diadakan dengan 3  
(tiga) angkatan dengan target peserta 120 orang peserta terdiri 
dari kepala sekolah dan pengelolah UKS. Dari 120 orang peserta 
yang telah mengikuti pelatihan UKS ternyata 120 orang dapat 
mengetahui bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan dan 
prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku 
hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan 
menciptakan lingkungan yang sehat dan mengetahui ruang lingkup 
program UKS. Dilaksanakan juga dalam bentuk kegiatan 
penyuluhan masalah sosial dan kesejahteraan rakyat dengan 4 
(empat) kali pertemuan/ penyuluhan dengan target peserta 160 
orang. Dari 160 peserta penyuluhan yang telah mengikuti berbagai 
macam materi sehingga dapat menambah pengetahuan dan dapat 
memahami bagaimana peranannya di masyarakat. 
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Program pengembangan dan keserasian kebijakan, dengan kegiatan 

terdiri dari : i) MTQ Tingkat Kota Parepare diselenggarakan 
dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman akan isi 
kandungan Al– Qur’an utamanya bagi generasi muda. Dilaksanakan  
dengan 6 (enam) cabang lomba (Tilawah, Hifdzil Qur’ an,  Tafsir 
Al – Qur’ an, Fahmil Qur’ an, Syarhil Qur’ an dan Khattil Qur’ an 
(Kaligrafi). Selanjutnya juara I dari masing -masing cabang untuk 
mewakili Kota Parepare pada MTQ tingkat Propinsi yang 
dilaksanakan di Belopa, Kabupaten Luwu; dan ii)   pengadaan 
Kitab Suci Al- Qur’an sebanyak 100 buah dan buku agama 
sebanyak 200 buah   

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pembuatan buku profil 
kepahlawanan kerjasama dengan Wadah Pencinta Pena (Wacana), 
dengan konsep biografi sejarah, untuk melengkapi 
perbendaharaan sejarah perjuangan Sulawesi Selatan dengan 
judul ANDI MAKKASAU MENAKAR HARGA 40.000 JIWA dengan 
jumlah buku 1 (satu) buah. 

 

c.  Permasalahan dan Solusi 

 1)  Permasalahan 

(a)  Terdapat beberapa kegiatan yang melalui proses 
perubahan sehingga pelaksanaannya harus menunggu 
pengesahan anggaran perubahan yang terlaksana di akhir 
tahun anggaran, akibatnya waktu pelaksanaan kegiatan 
tersebut sangat sempit. 

(b) Ada beberapa rekanan pada kegiatan fisik yang tidak 
melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Bagian 
Kesejahteraan Rakyat sehingga pelaporan realisasi 
kegiatan jadi terhambat. 

 2)  Solusi 

(a) sebaiknya proses perubahan anggaran dilakukan lebih 
cepat sehingga waktu pelaksanaan kegiatan – kegiatan 
yang memerlukan perubahan tidak terlalu sempit. 

(b) sebaiknya pihak rekanan lebih sering melaporkan 
kemajuan pelaksanaan pekerjaan maksimal setiap 
bulannya sehingga pelaporan pelaksanaan kegiatan tidak 
terhambat 
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Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah 

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 Ekonomi dan 

Penanaman Modal Daerah sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat 

Daerah Kota Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-Usaha Daerah dan 

Usaha-Usaha yang ada di Daerah 

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 107.000.000,-. Dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan: 

(a)   Pertemuan Walikota dengan kalangan dunia usaha 

(b)   Pendirian Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

2)  Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah   

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 189.140.000,-. Dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan: 

(a)   Penyaluran beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) 

(b)  Pameran promosi dan potensi pembangunan daerah 

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian 

Daerah 

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 52.500.000,-. Dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan: 

(a) Pemamfaatan dan pemberdayaan informasi bisnis dan pasar 

(b) Peningkatan SDM dan pola pikir para pelaku usaha-usaha yang 

ada di daerah. 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 



180 

 

Terkait dengan peningkatan SDM dan pola pikir pelaku usaha-usaha yang ada 

di daerah, dilaksanakan kegiatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat yang 

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2008 di gedung Islamic Centre 

Parepare yang diikuti oleh 40 orang peserta dengan narasumber Kanwil 

BRI Wilayah Makassar. Dalam rangka meningkatkan minat dan 

ketertarikan para calon investor untuk menanamkan modal dan 

investasinya di Kota Parepare, maka digalakkan keikutsertaan Kota 

Parepare dalam setiap kegiatan pameran promosi dan potensi 

pembangunan daerah Kota Parepare baik dalam skala lokal, regional, 

nasional maupun internasional. Pameran yang telah diikuti selama 

Tahun 2008, adalah sebagai berikut: 

1) Pameran pembangunan tingkat propinsi Sulawesi Selatan di Benteng 

sombaopu, diikuti oleh Tim Penggerak PKK, Bagian Ekonomi Setdako 

serta para SKPD/ Kantor se- Kota Parepare. 

2) Pameran Dekranasda bertempat di Hotel Sahid Makassar, diikuti oleh 

Tim Penggerak PKK, Bagian Ekonomi Setdako serta Dinas 

Prindagkoptam Kota Parepare. 

3) Pameran Jakarta Fair di Jakarta. 

  

c.  Permasalahan dan Solusi 

 1)   Permasalahan 

(a)  Sarana dan prasarana pameran yang masih terbatas, misalnya 

tidak ada program presentase serta data base potensi 

wilayah/investasi kota Parepare. 

(b)  Tidak tersedianya bahan pameran yang akan dipamerkan, 

seperti : 

(1)  Buku profil potensi Kota Parepare 

(2)  Sampel produk komoditi Kota Parepare 

(3)  Foto-foto pembangunan dan obyek wisata 

(c) Jumlah keluarga sasaran raskin lebih banyak dibandingkan 

jumlah pagu raskin yang ditetapkan.  
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 2)  Solusi 

(a)  Pengadaan data base potensi wilayah, buku profil dan foto-foto 

pembangunan dan obyek wisata. 

(b) Melakukan perubahan pagu alokasi penyaluran raskin di tingkat 

atas dan mengupayakan penambahan jatah raskin untuk 

masyarakat Kota. 

 

 

 

Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam (PSDA) 

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 Pengembangan Sumber 

Daya Alam sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota 

Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  

Selama masa transisi pembentukan organisasi, Bagian Pengembangan 

Sumber Daya Alam (PSDA) yang terdiri dari Sub Bagian Pengelolaan Dan 

Pemamfaatan Sumber Daya Alam, Sub Bagian Pengembangan Potensi 

Sumber Daya Alam Dan Sub Bagian Pengendalian Dan Pelestarian Fungsi 

Lingkungan, belum melaksanakan program dan kegiatan sama sekali. 

Namun proyeksi awal pembentukan unit kerja ini diarahkan pada 

tupoksi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merumuskan, 

merencanakan, membina dan mengawasi kegiatan pada bidang 

Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan 

energi, Lingkungan Hidup, Kelautan, Perikanan serta penyuluhan yang 

terkait dengan bidang tugas tersebut. 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
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Selama Tahun 2008, Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) 

belum sama sekali melaksanakan program dan kegiatan. 

 

c.  Permasalahan dan Solusi 

       1)   Permasalahan 

Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam merupakan bagian yang 

baru terbentuk, maka prioritas kebutuhan adalah sarana dan 

prasarana perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran tugas-

tugas.  

2)  Solusi 

Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan dan 

kelancaran tugas-tugas dimasa yang akan dating diupayakan dalam 

proses pengusulan. 

Bagian Hukum dan Perundang-undangan 

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 Hukum dan Perundang-

Undangan sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota 

Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan Kegiatan 

1)  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

20.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan Perundang-undangan.  

2)  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH  

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

192.503.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, antara lain:  
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(a) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 
(b) Publikasi Peraturan Perundang-undangan/Penyelesaian 

Rekomendasi 
(c) Publikasi Peraturan Perundang-undangan/SJIDH 
(d) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan/Penanganan Masalah 

Hukum Pemda  

     3)  Program Penataan Peraturan Perundang-undangan  

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

255.328.900,-, dilaksanakan dalam bentuk  Kegiatan, antara lain: 

(a) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-
undangan 

(b) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 
(c) Publikasi Peraturan Perundang-undangan/Penyelesaian TPTGR  
(d) Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap 

Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan 
keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah 

(e) Himpunan Publikasi Peraturan Perundang-undangan/ Peraturan 
Daerah 

(f) Himpunan Publikasi Peraturan Perundang-undangan 
(g) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 
(h) Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Regulasi Daerah  

 4) Penyusunan Buku Himpunan Perundang-undangan dan 

Pengembangan Referensi Otonomi Daerah  

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

10.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk  Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Referensi 

Otonomi Daerah. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-undangan 

dilaksanakan dengan maksud memberikan pengetahuan kepada aparat 

Pemda Kota Parepare dalam menghadapi masalah/perkara hukum. 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari diikuti oleh 80 orang 

peserta yang terdiri dari pejabat eselon III dan IV dengan Narasumber 

dari Universitas Hasanuddin, Pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan 

Dosen STIH Amsir Parepare. Dalam pelaksanaannya terealisasi anggaran 

sebesar    Rp 19.909.000,- atau sebesar 99,5% dengan capaian kinerja 

100%. 
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 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dilaksanakan dengan kegiatan : 

1) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dilaksanakan untuk 

menindaklanjuti hasil temuan instansi pengawasan (BPK, BPKP, Itjen 

Dept/Non Dept., Bawasda Provinsi dan Bawasda Kota) tahun 

pemeriksaan 2008. Dalam pelaksanaannya telah diterima dan 

ditangani hasil temuan oleh Tim Tindak Lanjut hasil temuan sebagai 

berikut : 

(a) BPK :        15  temuan 
(b) BPKP :   -  temuan 
(c) Itjen Departemen :   4 temuan 
(d) Bawasda Provinsi :      109  temuan 
(e) Bawasda Kota :        54  temuan 
           Jumlah : 182 temuan 

 Dari LHP yang telah ditindaklanjuti tersebut diantaranya 5 LHP BPK 

masih dalam proses, 11 LHP dari Bawasda Provinsi masih dalam 

proses, dan 7 LHP dari Bawasda Kota masih dalam proses. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini  terealisasi anggaran  Rp 29.883.000,- atau 

100% dengan capaian kinerja 100%. 

2) Publikasi Peraturan Perundang - undangan/Penyelesaian 

Rekomendasi dilaksanakan dengan maksud untuk  memberi-kan 

kemudahan kepada stake holder memperoleh izin prinsip dalam 

melakukan investasi atau kegiatan ekonomi dan sosial lainnya di 

Kota Parepare serta pemberian keterangan bebas temuan bagi 

rekanan yang akan melaksanakan kegiatan/proyek dalam lingkup 

Pemda Kota Parepare. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah 

dikeluarkan rekomendasi izin prinsip sebanyak 48 izin dan 306 

keterangan bebas temuan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini 

terealisasi anggaran               Rp 29.883.000,- atau sebesar 100% 

dengan capaian kinerja 100%. 

3) Publikasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk 

operasional Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum 

(SJDIH) melalui internet. Dengan operasional sistem ini akan dapat 

memberikan kemudahan kepada anggota jaringan (instansi 

pemerintah) dan masyarakat umum memperoleh akses informasi 

mengenai produk hukum daerah (Perda, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota) yang diterbitkan sejak tahun 1975 sampai 



185 

 

dengan 2008, termasuk mempermudah dalam mendapatkan akses 

produk-produk hukum dari luar Kota Parepare . Dalam pelaksanaan 

kegiatan ini telah terealisasi anggaran Rp 8.997.666,- atau sebesar 

17% dengan capaian kinerja 75%. 

4)  Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan/Penanganan 

Masalah Hukum Pemda dilaksanakan untuk menunjang efektivitas 

dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan 

Pembangunan serta penyelesaian masalah-masalah hukum yang 

dihadapi oleh Pemerintah Daerah/aparat Pemda dengan menunjuk 2 

(dua) orang pakar hukum dari Universitas Hasanuddin dan 1 (satu) 

orang praktisi hukum dari Kota Parepare selaku Konsultan/Penasihat 

Hukum Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah 

diberikan konsultasi hukum kepada beberapa orang aparat Pemda 

terkait dengan kasus/perkara dugaan penyimpangan pelaksanaan 

kegiatan (proyek). Kegiatan ini terealisasi anggaran              Rp 

87.920.000,- atau sebesar 97% dengan capaian kinerja 100%.  

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan Kegiatan yaitu : 

1) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan 

dilaksanakan dalam bentuk konsultasi rancangan peraturan daerah 

(Ranperda) yang sedang dibahas di DPRD kepada Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah 

dikonsultasikan sebanyak 10 Ranperda. Dalam pelaksanaan kegiatan 

ini terealisasi anggaran Rp 22.679.600,- atau sebesar 76% dengan 

capaian kinerja 100%. 

2) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan dilaksanakan 

dalam bentuk penyuluhan hukum/perda, penyebarluasan 

ranperda/perda melalui media cetak dan radio, pembuatan leflet 

dan banner. Penyuluhan hukum/-perda dilaksanakan pada 4 (empat) 

kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 640 orang, dimana 

dalam penyuluhan tersebut disajikan materi antara lain : Perda No. 

6 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,  Perda No. 6 

Tahun 2007 tentang Pendidikan, UU tentang Tindak Pidana Korupsi, 

UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU 

tentang Perlindungan Anak, dengan pemateri masing-masing dari 

DPRD Kota Parepare, Kejaksaan Negeri Parepare, Pengadilan Negeri 

Parepare dan Polresta Parepare. Dalam pelaksanaan kegiatan ini 
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terealisasi anggaran Rp 104.920.000,- atau sebesar 100% dengan 

capaian kinerja 100%. 

3) Publikasi Peraturan Perundang-undangan/Penyelesaian TPTGR 

dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kerugian keuangan dan 

barang daerah baik yang dilakukan oleh PNS (Bendaharawan dan 

bukan Bendaharawan) maupun oleh Pihak Ketiga. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini Majelis Pertimbangan Tuntutan 

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) telah melakukan 

proses sidang penyelesaian tuntutan kerugian daerah sebanyak 3 kali 

sidang.  Adapun realisasi anggaran kegiatan ini adalah Rp 

16.883.000,- atau sebesar 94% dengan capain kinerja 100%. 

4) Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan 

Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar 

Peraturan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan dengan 

melakukan asistensi terhadap setiap rancangan Perda  (Ranperda) 

yang akan diserahkan ke DPRD dengan Panitia Ranham agar setiap 

Ranperda tidak melanggar norma-norma HAM.  Dalam pelaksanaan 

kegiatan ini terealisasi anggaran Rp 10.006.200,- atau sebesar 100% 

dengan capaian kinerja 100%. 

5) Himpunan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan 

dalam bentuk penyusunan buku Himpunan Peraturan Daerah,  

Keputusan Walikota, Peraturan Wali-kota dan Sambutan Walikota 

dengan rincian : 

(a)  Perda : 40 buah 

(b) Peraturan Walikota  :      35 buah 

(c)  Keputusan Walikota : 40 buah 

(d) Sambutan Walikota : 40 buah  

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 16.883.000,- atau 94% dengan 

capain kinerja 100%. 

6) Himpunan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan 

dengan membentuk tim penyusun/pembuat naskah sambutan 

Walikota. Dalam pelaksanaannya terealisasi anggaran Rp 

18.000.000,- atau sebesar 100% dengan capain kinerja 100%. 
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7) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam 

bentuk seminar sehari Penegakan Hukum dan Pemberantasan 

Korupsi  dengan tema ”Melalui Penerapan Good Governance Kita 

Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Kegiatan ini 

diikuti 65 orang peserta yang berasal dari unsur PNS, LSM dan tokoh 

masyarakat, dengan pemateri masing-masing dari Universitas 

Hasanuddin, BPKP Makassar, Kejaksaan Negeri dan Polresta. Dalam 

pelaksanaannya terealisasi anggaran Rp 44.775.000, - atau sebesar 

98% dengan capain kinerja 100%. 

8) Kajian Persepsi masyarakat Terhadap Regulasi Daerah. Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga 

untuk melakukan survey dan kajian terhadap persepsi masyarakat 

terhadap peraturan daerah yang masih berlaku. Dalam 

pelaksanaannya terealisasi anggaran             Rp 49.090.000,- atau 

sebesar 98% dengan capaian kinerja 100%. 

Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan Himpunan 

Publikasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk 

pengadaan buku bacaan hukum dan referensi otoda sebanyak 74 buah 

buku dengan berbagai judul.  Dalam pelaksanaannya terealisasi 

anggaran Rp 9.775.000, - atau sebesar 98% dengan capain kinerja 100%. 

          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 yaitu terbatasnya tenaga 

pegawai dan peralatan penunjang terutama Laptop.    

2)  Solusi 

perlu adanya penambahan tenaga pegawai dan sarana penunjang 

berupa laptop. 

Bagian Umum  

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, 
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Kepegawaian dan Persandian, membawahi Bagian Umum sebagai unit kerja 

pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  

 1)  Pelayanan administrasi perkantoran 

  Anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 

6.934.351.756,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :  

(a) Penyediaan jasa surat menyurat 
(b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
(c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengakapan kantor 
(d) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(e) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 
(f) Penyediaan jasa pelayanan pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional 
(g) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(h) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
(i) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
(j) Penyediaan alat tulis kantor 
(k) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(l) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(m) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(n) Penyediaan peralatan rumah tangga 
(o) Penyediaan makanan dan minuman 
(p) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
(q) Penyediaan jasa penerangan umum (PJU) 

 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

  Alokasikan anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 3.168.725.575,- Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 
(b) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 
(c) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(d) pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 
(e) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 
(f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/ 

dinas 
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(g) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(h) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rujab/dinas 
(i) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(j) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 
(k) Penataan halaman kantor Walikota 
(l) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 
(m) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 
(n) Pengadaan mebeleir Mess Pemda Parepare di Jakarta 
(o) Pengadaan mebeleur rujab Walikota/Wakil Walikota 
(p) Pengadaan peralatan gedung kantor bagian umum setdako 
(q) Pengadaan perlengkapan rujab/dinas bag.umum setdako 

 3) Program peningkatan disiplin aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 74.700.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pakaian Walikota dan pakaian Wakil Walikota 
(b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kerumahtanggaan 

 4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

250.000.000,-  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan 

pelatihan formal. 

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

19.000.000,-  Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: (a)

 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

(c) Penyusunan anggaran SKPD 

6) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil 

Kepala Daerah  

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

2.363.400.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:     

(a) penerimaan kunjungan kerja para pejabat Negara/ 

Departemen/Lembaga pemerintahan non departemen/ luar 

negeri 
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(b) Rapat koordinasi unsur Muspida 

(c) Honorarium satgas kerumahtanggaan Pemerintah Kota 

Parepare 

(d) Penyediaan logistik rumah jabatan 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dalam 

bentuk 6 (enam) kegiatan pengadaan yang terdiri dari pengadaan 

perlengkapan rumah jabatan/dinas, yakni pengadaan mesin pompa air, 

water hot dan Ac pada rumah jabatan Walikota, Wakil Walikota dan 

Sekda. Untuk pengadaan meubiler pada mess pemda parepare di 

Jakarta yakni Ac 13 (tiga belas) unit, Tv 13 (tiga belas) unit, 1 (satu) 

lemari buku, 12 (dua belas) lemari pakaian, peralatan dan perlengkapan 

mess. Kemudian 7 (tujuh) kegiatan pemeliharaan rutin/berkala, yakni 

pengecetan pagar tembok, kusen, pintu, jendela, plafond an atap, 

pemeliharaan taman dan pot kembang serta balon lampu untuk rumah 

jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda serta gedung kantor 

Walikota Parepare. Sedangkan untuk rehabilitas sebanyak 2 (dua) 

kegiatan yang terdiri dari rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dan 

rehabilitasi sedang/berat rumah dinas diperuntukkan untuk jembatan 

penyeberangan pada rujab Walikota Parepare dan rehabilitas Wc pada 

kantor Walikota Parepare. Serta 1 (satu) kegiatan Penataan halaman 

kantor Walikota Parepare. 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan  

Persoalan yang sering muncul adalah factor miskoordinasi dalam 

suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, sering terjadi kegiatan 

berjalan begitu saja akan tetapi penanggungjawab kegiatan baru 

dilaporkan setelah acara berlangsung sehingga sangat rawan terjadi 

perdebatan apabila kegiatan tersebut sudah harus 

dipertanggungjawabkan administrasi fisik dan keuangannya.  

2) Solusi 

 Salah satu solusi yang disampaikan adalah bahwa apabila akan 

melakukan suatu kegiatan supaya dikoordinasikan terlebih dahulu 



191 

 

supaya pada saat akan dipertanggungjawabkan akan jelas alur 

administrasi fisik dan keuangannya. 

Bagian Keuangan 

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 Keuangan sebagai unit 

kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  

Selama masa transisi pembentukan organisasi, Bagian Keuangan yang 

terdiri Dari Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan dan 

Verifikasi serta Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset, belum 

melaksanakan program dan kegiatan sama sekali. Namun proyeksi awal 

pembentukan unit kerja ini diarahkan pada tupoksi pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan dan 

mengkoordinasikan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan 

keuangan dan asset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Sekretariat Daerah Kota   

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Selama Tahun 2008, Bagian Keuangan belum sama sekali melaksanakan 

program dan kegiatan. 

c.   Permasalahan dan Solusi 

       1)   Permasalahan 

Permasalahan yang sering muncul adalah faktor 

pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan, 

khususnya kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengunakan 

Tambahan Uang (TU), dimana penanggungjawab kegiatan sering 

terlambat melaporkan dokumen atas bukti-bukti 

pertanggungjawaban belanja kepada Pejabat Penatausahaan 

Keuangan. Seharusnya dokumen tersebut dilaporkan setelah 

melakukan belanja, sehingga pengelola keuangan dalam menyusun 
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laporan keuangan tidak mengalami keterlambatan dalam melakukan 

pelaporan.  

2)  Solusi 

Menghimbau kepada masing-masing penanggungjawab kegiatan agar 

memperhatikan dokumen atau bukti-bukti pertanggungjawaban 

belanja dan melaporkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan 

setelah melakukan pembelanjaan, sehingga dengan demikian 

penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan tepat pada 

waktunya. 

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Parepare 

adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

a.  Program dan kegiatan  

 1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 1.419.778.700,-. Dengan realisasi sebesar Rp 

1.403.383.885,- atau 98,85%, dilaksanakan dalam bentuk 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 perijinan kendaraan 

dinas/operasional 

(e) penyediaan jasa administrasi keuangan 

(f) penyediaan alat tulis kantor 

(g) penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan 
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(h) penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 

(i) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

(j) penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 

(k) penyediaan makanan dan minuman 

(l) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

(m) Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas 

LHP yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian 

negara/daerah 

(n) koordinasi/rekonsiliasi data dan pendukung kegiatan bidang 

pembiayaan (lanjutan Tahun 2007) 

 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 545.200.000,- dengan realisasi adalah sebesar Rp 

544.471.685,- atau 99,87%. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a) pengadaan kendaraan dinas/operasional 

(b) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

(c) pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 

(d) pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

(e) pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

menyerap dana sebesar Rp 228.987.500,- dengan realisasi sebesar 

Rp 228.037.500,- atau 99,59%. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

(a) pendidikan dan pelatihan formal 

(b) pelatihan penatausahaan keuangan daerah dan pendukung 

kegiatan bidang pembukuan dan verifikasi 

4) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 
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menyerap dana sebesar Rp. 11.500.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp. 11.500.000,- atau 100%. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

(a) penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

(b) penyusunan pelaporan keuangan bulanan, semesteran, RKA dan 

DPA 

5) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah 

kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 3.965.496.600,- dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp 3.368.998.000,- atau 85,80%. 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

(a) Reevaluasi/appraisal asset/barang daerah 
(b) Penomoran dan inventarisasi barang, pengurus barang dan 

pemeriksaan 
(c) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 
(d) penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 

APBD 
(e) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan 

APBD 
(f) penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 

perubahan APBD 
(g) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
(h) penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
(i) sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 
(j) bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang 

pengelolaan keuangan daerah 
(k) intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan 

daerah (lanjutan Tahun 2007) 
(l) bimbingan teknis PBB dan BPHTB (penyuluhan PBB dan BPHTB) 
(m) penyusunan sistem komputerisasi pengelolaan PBB 
(n) Penyusunan harga satuan barang dan jasa Tahun 2009 
(o) Perda pengelolaan barang daerah 
(p) bintek perbendaharaan 
(q) bintek tata cara penetapan PBB dan BPHTB 
(r) bintek penyusunan keuangan SKPD 
(s) penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah 
(t) monitoring dan evaluasi PAD dan PBB 
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(u) penyusunan laporan keuangan semesteran 
(v) pendataan penilaian obyek dan subyek PBB 
(w) pemberian hadiah/stimulus kepada pembayar awal PBB 
(x) penelitian potensi pajak daerah dan retribusi daerah 
(y) evaluasi perda pajak dan retribusi daerah 
(z) Pengelolaan UPTD Islamic Centre 
(aa) Pembinaan dan peningkatan wawasan para kolektor PBB 
(bb) Pemutakhiran data tunggakan PBB 
(cc) Intensifikasi PAD 
(dd) Intensifikasi PBB, BPHTB dan pendapatan lainnya 
(ee) Penyuluhan tentang pajak penghasilan (PPh 21)  
(ff) Rekonsiliasi penyusunan dan pelaporan keuangan daerah 
(gg) Pengelolaan administrasi utang dan penyertaan saham 
(hh) Penyusunan ranperda tentang APBD (lanjutan Tahun 2007) 
(ii) Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran 

APBD (lanjutan Tahun 2007) 
(jj) Bintek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan 

keuangan daerah (lanjutan Tahun 2007)  

6) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan 

Kabupaten/Kota 

 Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 25.000.000,- dengan 

realisasi anggaran sebesar Rp 19.445.000,- atau sebesar 77,78% yang 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Evaluasi Ranperda tentang 

APBD Kabupaten/Kota.  

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan telah dapat dilaksanakan 

sesuai dengan target capaian kinerja yaitu terwujudnya dokumen 

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

dan dokumen penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pemerintah 

Kota Parepare sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebanyak masing-

masing 1 paket dokumen yang kemudian diperbanyak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi serta kewajiban pelaporan yang harus menjadi 

lampiran tersendiri dari dokumen tersebut.      

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, 

dilaksanakan dengan 35 kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai 

dengan target capaian kinerjanya dimana capaian realisasi fisik dan 

keuangan dari masing-masing item kegiatan hampir seluruhnya diatas 

rata-rata 50%. 
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c.   Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terlalu sering 

mengalami perubahan oleh pemerintah pusat, terkadang 

membingungkan untuk diikuti oleh pemerintah daerah, karena 

belum sempat dilaksanakan bimbingan teknis untuk menjadi acuan 

bagi Satuan Kerja Perangkat D, selanjutnya mengalami lagi revisi 

yang untuk kesekian kalinya. Hal ini sangat menghambat proses 

pelayanan baik dalam administrasi pemerintahan umum, 

pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. 

Disatu sisi masyarakat menghendaki pelayanan yang prima, namun 

disisi lain aparat pengelola mengalami ketakutan untuk melakukan 

proses pengurusan, apalagi kalau terkait dengan aspek keuangan 

yang cenderung sangat rawan untuk menjadi bahan temuan oleh 

aparat pemeriksa, baik oleh bawasda, BPK, BPKP maupun oleh 

Bawasda Propinsi.  

2) Solusi 
Agar supaya di dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah, seyogyanya sudah dilengkapi dengan petunjuk 

teknis dan petunjuk pelaksanaan maupun bimbingan teknis kepada 

aparat pengelola, sehingga akan lebih memudahkan untuk proses 

transfer ilmu pengetahuan dan alih teknologi yang membantu proses 

pembelajaran dan pelaksanaan aturan-aturan yang akan diterapkan 

tersebut. 

      

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Parepare 

adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai lembaga 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. 

a.  Program dan kegiatan  
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 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar               

Rp 2.951.036.000,-, 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 jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(e) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 
(f) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

Dinas/Operasional 
(g) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(h) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
(i) Penyediaan alat tulis kantor 
(j) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(k) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(l) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(m) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
(n) Penyediaan makanan dan minuman 
(o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.   

 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar               

Rp 4.763.053.350,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Pembangunan gedung kantor 
(b) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/ dinas 
(g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

  Alokasi anggaran untuk program ini sebesar  Rp 115.822.000,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan pakaian dinas 

beserta perlengkapannya. 

 4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

  Alokasi anggaran untuk program ini sebesar  Rp. 176.856.000,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:   

(a) Pendidikan dan Pelatihan Formal 
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(b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

 5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

  Alokasi anggaran untuk program ini sebesar  Rp. 38.000.000,-, 

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 

 6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah 

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

2.892.612.100,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Pembahasan rancangan peraturan daerah 
(b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah 

Daerah 
(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) Kilas balik tahun ke-4 DPRD Kota Parepare 
(k) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan  
(l) Publikasi peraturan perundang-undangan 
(m) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap 

peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan 
keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah. 

(n) Penyusunan program kerja DPRD  
 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah, 

dilaksanakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada di 

dalam masyarakat sebanyak 20 kali pertemuan. 
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Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dilaksanakan dalam bentuk: i) rapim 

dewan sebanyak 23x; ii) rapim dewan dengan ketua-ketua fraksi 

sebanyak 5x; iii) rapim dewan dengan ketua-ketua komisi sebanyak 3x; 

iv) rapim dewan dengan ketua-ketua fraksi dan komisi sebanyak 3x; v) 

rapat fraksi sebanyak 680x; vi) rapat komisi sebanyak 39x; vii) rapat 

gabungan ketua-ketua fraksi sebanyak 1x; viii) rapat gabungan komisi 

sebanyak 15x; ix) rapat gabungan ketua-ketua komisi dengan ketua-

ketua fraksi sebanyak 1x; x) rapat panmus sebanyak 28x; xi) rapat 

panggar sebanyak 33x; xii) rapat pansus sebanyak 16x; xiii) rapat 

penerima unjuk rasa sebanyak 19x; xiv) rapat dengar pendapat 

sebanyak 38x; xv) rapat badan kehormatan sebanyak 5x; dan xvi) rapat 

konsultasi sebanyak 4x.  

Rapat-rapat paripurna, dilaksanakan dalam bentuk: i) rapat paripurna 

sebanyak 47x; dan ii) rapat paripurna istimewa sebanyak 21x. 

Kegiatan reses, merupakan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk 

pertemuan dengan konstituen pada dapil masing-masing anggota dewan 

yang dilaksanakan sebanyak 3x 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. 

 

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, dilaksanakan 

oleh dewan pada saat pembahasan RAPBD maupun pembahasan 

ranperda lainnya. 

 

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kegiatan adalah 

merupakan upaya pengembangan Sumer Daya Manusia (SDM) bagi 

pimpinan dan anggota DPRD baik itu dilaksanakan diluar propinsi 

maupun dalam Propinsi SulawesiSelatan. 

Kilas balik tahun ke-4 DPRD Kota Parepare, adalah merupakan kegiatan 

evaluasi kinerja DPRD selama 4 tahun masa bakti. 

Publikasi peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dalam bentuk 

publikasi seluruh Perda yang dihasilkan oleh DPRD. Pada tahun ini Perda 

yang dihasilkan adalah sebanyak 10 Perda dan dipublikasikan dalam 
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bentuk buku-buku kumpulan Perda yang kemudian diberikan kepada 

warga masyarakat yang membutuhkan. 

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-

undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-

undangan daerah, merupakan pengkajian Perda-perda yang telah 

dihasilkan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik itu merupakan 

undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen, Permen dan 

lain-lain.  

Penyusunan program kerja DPRD, merupakan kegiatan rapat kerja DPRD 

dalam rangka merumuskan program kerja tiap tahunnya.     

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

 Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, masih ada peraturan 

pengelolaan pengalihan yang tidak simetris denganperaturan yang 

lainnya, di samping itu pengalihan aturan lama ke aturan baru, 

sehingga masih ada perangkat daerah yang belum memahami 

sepenuhnya mekanisme dan data-data yang mendukung. Hal inilah 

yang menyebabkan terlambatnya proses penyusunan sampai dengan 

pengesahan APBD, yang menimbulkan proses lainnya terlambat 

seperti proses tender dan lainnya, sehingga pelaksanaan kegiatan 

terhambat. Kinerja dan akuntabilitas aparat sebagian masih perlu 

dioptimalkan, sistem informasi dan pengawasan yang masih sangat 

lemah serta kurangnya staf yang memiliki sertifikasi pengadaan 

barang danjasa. 

2) Solusi 

 Dari seluruh permasalahan yang ada di atas, kesemuanya dapat 

teratasi. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperbanyak 

sosialisasi aparat pengelola kegiatan dalam berbagai bentuk bintek 

fungsional serta melakukan pembenahan sistem informasi pada 

sekretariat DPRD dalam bentuk hot spot area fasilitas internet 

protokol sehingga segala bentuk kebijakan dan berbagai perubahan 

terjadi dapat segera diketahui dan dipelajari dengan cepat. 

Termasuk pula dilakukan berbagai pengenalan teknologi informasi 

kepada para anggota dewan, sehingga ada bekal dalam melakukan 
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pengkajian aturan yang lebih komprehensif dalam rangka 

peningkatan regulasi yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

Inspektorat Daerah Kota Parepare 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Parepare 

adalah Inspektorat Daerah Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

a.  Program dan kegiatan  

 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar  Rp 411.604.200,-, dilaksanakan dalam bentuk 

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 pelayanan pemeliharaan dan perizinan 

kendaraan dinas/operasional 
(e) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(f) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
(g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
(h) Penyediaan alat tulis kantor 
(i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
(m) Penyediaan bahan logistik kantor 
(n) 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 25.400.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
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 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

15.500.000,-, 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 

 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 352.550.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 
(b) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 

 5) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pengawasan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 108.400.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas 

kinerja 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai selama kurung 

waktu satu tahun anggaran (T.A. 2008) adalah sebagai berikut : 

1)  Pelaksanaan pemeriksaan: 

(a)  Dugaan pelanggaran PP.30 Tahun 1980 sebanyak 14 kasus, dan 

menerbitkan 14 LHP; 

(b) Dugaan pelanggaran PP.10 Tahun 1983 sebanyak 12 kasus, dan 

menerbitkan 12 LHP; 

(c) Mutasi jabatan sebanyak 11 kali, dan menerbitkan 11 LHP; 
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(d) Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 23 kasus, dan 

menerbitkan 23 LHP. 

 

2)  Pelaksanaan rapat koordinasi: 

Dalam rangka menindak lanjuti hasil temuan pengawasan telah 

dilaksanakan rapat koordinasi sebanyak 8 kali, baik Tingkat Kota, 

Propinsi maupun Tingkat Pusat. 

 

3)  Peningkatan profesionalisme: 

Sebagai upaya guna peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa, 

telah mengikutsertakan staf/tenaga pemeriksa untuk mengikuti 

Bimbingan Teknis sebanyak 22 kali baik dalam propinsi maupun luar 

propinsi. 

 

Selama Tahun 2008, kegiatan pembinaan dan pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai representasi Pemerintah 

Daerah Kota Parepare di bidang pengawasan, evaluasi dan monitoring 

kegiatan telah memperlihatkan peningkatan kinerja yang memuaskan. 

Hal ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaan, yaitu: 

Kota Terbaik Ke-IV versi Transparancy Internasional Indonesia (TII) 

dalam hal komitmen pemberantasan korupsi. Pemerintah Kota Parepare 

dinilai telah melakukan langkah-langkah strategis dalam pemberantasan 

praktek korupsi yang merupakan pendalaman hasil survey Tahun 2006, 

dengan nilai IPK 5,66. “IPK adalah representasi dari kepercayaan pelaku 

bisnis terhadap dua hal, yaitu tingkat korupsi dalam institusi publik di 

daerahnya dan tingkat komitmen Pemerintah Daerah terhadap 

penanggulangan korupsi. Sementara kisaran (range) IPK adalah dari 0 

yang berarti sangat korup hingga 10 yang berarti sangat tidak korup.   

 

c. Permasalahan dan Solusi 

1)   Permasalahan 
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(a) Kurangnya tenaga akuntan/teknik 
(b) Kurangnya SDM Aparat Pengawasan 
(c) Sulitnya persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional 

  2) Solusi 

(a) Pengadaan tenaga akuntan/teknik sebanyak 4 orang 
(b) Perlunya mengikutsertakan bintek bagi aparat pengawasan 
(c) Perlunya peninjauan kembali aturan yang mengatur 

persyaratan kenaikan pangkat bagi aparat fungsional. 
 

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Parepare 

adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kota 

Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan 

1)  Program Pelayanan administarasi perkantoran 

 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

381.481.500,-, dilaksanakan dalam bentuk 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 alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(k) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
(l) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
(m) Penyediaan makanan dan minuman 
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(n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

22.308.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Pengadaan mebeleur 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

986.590.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah 
(b) Pendidikan dan pelatihan structural bagi PNS Daerah 
(c) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS 

Daerah 
(d) Pendidikan dan pelatihan formal 

4) Program pembinaan dan pengembangan aparatur 

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

678.594.900,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Seleksi penerimaan calon PNS 
(b) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 
(c) Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian  
(d) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 
(e) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 
(f) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 
(g) Tim peneliti penganugerahan tanda kehormatan satya lencana 

karya satya 
(h) Penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT 

5) Program peningkatan / pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan 

  Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 15.500.000,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi 
kinerja SKPD 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran  
(c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(d) Penyusunan anggaran SKPD 
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6) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 

  Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 85.000.000,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Pemulangan pegawai yang pensiun 
(b) Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Realisasi program dan kegiatan prioritas dapat diuraikan sebagai berikut 

:   

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, program ini 

dilaksanakan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan dengan alokasi anggaran 

Rp 986.590.000,- dan realisasi Rp. 946.640.000,- atau setara dengan 

95,95%, antara lain: i) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD, 

capaian kinerjanya adalah CPNSD golongan I sebanyak 34 orang, 

golongan II sebanyak 248 orang dan golongan III sebanyak 121 orang 

telah memenuhi syarat lulus diklat prajabatan untuk dapat diangkat 

menjadi PNSD (100%); ii) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD, 

dengan capaian kinerja adalah meningkatnya pengetahuan/ wawasan 

kepemimpinan PNS eselon II yang telah mengikuti diklatpim tingkat II 

sebanyak 2 (dua) orang; iii) Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan 

fungsi bagi PNSD, dengan capaian kinerja adalah meningkatnya 

pengetahuan/ wawasan PNS dibidang teknis sertifikasi bendahara 2 

orang, sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah 1 orang, tata 

naskah dinas 2 orang, peningkatan kinerja prestatif (PKP) 1 orang, 

aplikasi system informasi kepegawaian 2 orang, raker (manajemen) 

kepegawaian 2 orang dan manajemen diklat 1 orang; dan iv) Pendidikan 

dan pelatihan formal, dengan kinerja adalah terealisasinya bantuan 

biaya tahap penyelesaian studi pendidikan formal PNSD yang mendapat 

izin belajar dengan S1 sebanyak 59 orang dan S2 sebanyak 7 orang.  

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, program ini dilaksanakan 

dalam 8 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 678.594.900,- dan 

realisasi Rp 441.108.000,- atau sebesar 65%, antara lain: i)  Seleksi 

penerimaan CPNS, dengan capaian kinerja adalah terlaksananya proses 

rekrutmen CPNSD terdiri dari 93 orang tenaga honorer daerah dari 93 

formasi (100%) dan sebanyak 227 orang pelamar umum dari 237 formasi 

(95,78%); ii) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis 
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PNS, dengan capaian kinerja adalah terprosesnya kenaikan pangkat 

PNSD golongan III ke bawah sebanyak 465 orang dan golongan IV 

sebanyak 142 orang; iii) Pembangunan/ pengembangan sistem informasi 

kepegawaian, dengan kinerja adalah tersedianya data/ informasi PNSD 

yang dikelola secara komputerisasi sistem informasi kepegawaian 

sebanyak 100% dari jumlah PNSD yang ada sehingga mampu mendukung 

kelancaran proses pelayanan administrasi kepegawaian; iv) Proses 

penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, dengan kinerja 

adalah terbitnya surat keputusan pejabat berwenang tentang tindak 

lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) pelanggaran disiplin PNS senyak 

21 surat keputusan yang terdiri dari hukuman disiplin ringan 8 orang, 

hukuman disiplin sedang 8 orang dan hukuman disiplin berat 5 orang; v) 

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas,  dengan kinerja 

adalah meningkatnya jenjang pendidikan formal PNSD ke S1 sebanyak 5 

orang dan S2 sebanyak 11 orang; vi)  Pemberian bantuan 

penyelenggaraan penerimaan praja IPDN,   dengan kinerja adalah 

terlaksananya proses rekrutmen/ pendaftaran calon praja IPDN 

sebanyak 32 orang pelamar dan semuanya (100%) didampingi dalam 

proses seleksi di tingkat propinsi; vii) Tim peneliti penganugerahan 

tanda kehormatan satya karya satya, dengan capaian kinerja adalah 

terealisasinya penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya 

satya dari Presiden RI sebanyak 53 orang dari 53 yang diusulkan (100%) 

dengan rincian kriteria masa pengabdian 30 tahun sebanyak 6 (enam) 

orang, pengabdian 20 tahun sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dan 10 

tahun sebanyak 14 (empat belas) orang; viii)  Penyelenggaraan rapat 

BAPERJAKAT, dengan capaiaan kinerja adalah tersedianya keputusan-

keputusan tentang pertimbangan jabatan dan kepangkatan sebanyak 12 

kali rapat dari 12 kali yang direncanakan (100%). 

 

 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

(a) Belum adanya regulasi pemerintah Daerah berupa peraturan 
Walikota yang mengatur tentang Pendidikan dan pelatihan 
(Diklat) PNS. 

(b) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD mengenai formasi 
penerimaan CPNSD yang dibutuhkan. 
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(c) Kurang memadainya sarana (komputerisasi) system informasi 
kepegawaian 

(d) Belum adanya tenaga analis kepegawaian di SKPD 

2) Solusi 

(a) Dirumuskannya peraturan Walikota tentang Diklat PNS. 
(b) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD yang terkait 
(c) Mengembangkan komputerisasi system informasi kepegawaian, 
(d) Melaksanakan diklat analis kepegawaian. 

 

 

 

Kecamatan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Parepare 

adalah Kecamatan (Bacukiki, Ujung, Soreang dan Bacukiki Barat) Kota 

Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan. 

 

a.  Program dan kegiatan  

 1) Kecamatan Bacukiki 

(a)    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 598.050.650,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(1) Penyediaan jasa surat menyurat 
(2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 
(3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
(4) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(5) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(6) Penyediaan jasa administrasi keuangan  
(7) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
(8) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
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(9) Penyediaan alat tulis kantor 
(10) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(11) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 
(12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 
(13) Penyediaan bahan logistik kantor 
(14) Penyediaan makanan dan minuman 
(15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

(b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 299.669.500,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(1) Pembangunan gedung kantor 
(2) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(4) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 

operasional 

(c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 26.250.000,- dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.  

(d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan   

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.500.000,-  dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan : 

(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

(2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
(3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(4) Penyusunan Anggaran SKPD 

(e) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 205.139.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan:   
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 (1)  Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan 

masyarakat 

(2)  Pembinaan IMTAQ dan organisasi kemasyarakatan. 

 2)  Kecamatan Ujung 

(a)    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 420.623.500,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(1) Penyediaan jasa surat menyurat 
(2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 
(3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
(4) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(5) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(6) Penyediaan jasa administrasi keuangan  
(7) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
(8) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
(9) Penyediaan alat tulis kantor 
(10) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(11) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 
(12) Penyediaan peralatan rumah tangga 
(13) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 
(14) Penyediaan bahan logistik kantor 
(15) Penyediaan makanan dan minuman 
(16) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

(b)   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 487.031.500,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(1) Pembangunan gedung kantor 
(2) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(3) Pengadaan mebeleur 
(4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 
(6) Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan. 

(c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 25.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 

(d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.500.000,-  dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan : 

(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

(2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
(3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(4) Penyusunan Anggaran SKPD 

(e) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 217.200.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan:   

 (1)  Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan 

masyarakat 

(2)  Pembinaan IMTAQ dan organisasi kemasyarakatan 

 3)  Kecamatan Soreang 

(a)    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 441.849.500-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(1) Penyediaan jasa surat menyurat 
(2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 
(3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(4) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(5) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
(6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
(7) Penyediaan alat tulis kantor 
(8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
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(9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

(10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 

(11) Penyediaan bahan logistik kantor 
(12) Penyediaan makanan dan minuman 
(13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

(b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 501.075.800-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

 

(1) Pembangunan rumah Jabatan 
(2) Pembangunan gedung kantor 
(3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 
(4) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(5) Pengadaan mebeleir 
(6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(7) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 
(8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 

(c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 16.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 

(d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.500.000,- dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan : 

(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

(2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
(3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(4) Penyusunan Anggaran SKPD 

(e) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

  Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

266.100.000-, dalam bentuk kegiatan:   
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(1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan 

masyarakat 

(2) Pembinaan IMTAQ dan organisasi kemasyarakatan 

4) Kecamatan Bacukiki Barat 

(a)    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 260.872.050-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(1) Penyediaan jasa surat menyurat 
(2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 
(3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 
(4) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS  
(5) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 
(6) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(7) Penyediaan alat tulis kantor 
(8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 
(10) Penyediaan bahan logistik kantor 
(11) Penyediaan makanan dan minuman 
(12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

(b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 162.260.500-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(2) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 
(3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 
(4) Pemelihaaraan rutin/berkala meubeleir kantor 

(c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 8.750.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan Formal. 

(d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 2.500.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

(1) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
(2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(3) Penyusunan Anggaran SKPD 

(e) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah 

sebesar Rp 28.500.000-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:   

(1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan 
masyarakat 

(2) Pembinaan IMTAQ dan organisasi kemasyarakatan 
 

c.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Kecamatan Bacukiki 

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, 

realisasinya berupa pembayaran honorarium beberapa tim yang 

berkaitan langsung dengan penerimaan pengaduan masyarakat dan 

tindaklanjutnya yang berada di Kecamatan Bacukiki seperti : 

(a) Tripika  :    2   orang 

(b) Babinsa / Babinkantibmas  :   18   orang 

(c) Ketua RW / RT  :  183  orang 

(d) Imam Mesjid/Imam Kelurahan :   24   orang 

(e) Tim Verifikasi Pengaduan PBB :     4  Tim 

(f) Tim Pra Musrenbang  :     1  Tim 

Dengan adanya tim – tim tersebut, masalah yang terjadi di 

masyarakat dapat diatasi dengan baik, tidak memerlukan waktu 

yang lama dalam penyelesaian, disebabkan oleh banyaknya tugas 

aparat di Kecamatan dan Kelurahan.      Program-program yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah dapat disosialisasikan melalui Ketua 

RW/RT. Usulan – usulan program dari masyarakat yang disampaikan 

melalui musrenbang, mendapatkan pengawalan/pendampingan dari 
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Tim Pra Musrenbang dari perencanaan sampai pada realisasi program 

tersebut.   

Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan, realisasinya berupa 

Operasional PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan sebanyak 5 

unit dan Pembinaan Imtaq melalui MTQ. Selain itu, Ibu – ibu yang 

ada di wilayah Kecamatan Bacukiki juga mempunyai wadah untuk 

berapresiasi dan berkreasi melalui organisasi PKK yang ada di 

kecamatan dan kelurahan. Untu menunjang kegiatan dan 

administrasi PKK, maka Pemerintah Daerah memberikan anggaran 

untuk peningkatan kualitas dari PKK yang ada di kecamatan dan 

kelurahan. Begitupun dengan Pembinaan IMTAQ melalui MTQ dapat 

dilaksanakan setiap tahunnya melalui lomba MTQ.  

Dalam rangka menciptakan aparat yang profesional, diikutkan dalam 

pendidikan dan latihan ( diklat ) ataupun bimbingan teknis ( bimtek 

) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama 

dengan organisasi lain. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan 

kualitas dan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat,  terkait dengan prosedur dan tata cara dalam 

pemberian layanan tersebut.   

2) Kecamatan Ujung 

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, 

realisasinya berupa pembayaran honorarium beberapa tim yang 

berkaitan langsung dengan penerimaan pengaduan masyarakat dan 

tindaklanjutnya yang berada di Kecamatan Ujung seperti : 

(a) Tripika  :    3   orang 

(b) Babinsa / Babinkantibmas  :   10   orang 

(c) Ketua RW / RT  :  150  orang 

(d) Tim Verifikasi Pengaduan PBB :     6  Tim 

(e) Tim Pra Musrenbang  :     6  Tim 

Dengan adanya tim – tim tersebut, masalah yang terjadi di 

masyarakat dapat diatasi dengan baik, tidak memerlukan waktu 

yang lama dalam penyelesaian, disebabkan oleh banyaknya tugas 

aparat di Kecamatan dan Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan 
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fungsi yang telah ditetapkan.    Program-program yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah dapat disosialisasikan melalui Ketua 

RW/RT. Usulan – usulan program dari masyarakat yang disampaikan 

melalui musrenbang, mendapatkan pengawalan/pendampingan dari 

Tim Pra Musrenbang dari perencanaan sampai pada realisasi program 

tersebut. 

Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan, realisasinya berupa 

pembayaran honorarium Imam Kelurahan dan Imam Mesjd sebanyak 

25 orang serta Operasional PKK yang ada di kecamatan dan 

kelurahan sebanyak 6 unit. Selain itu, Ibu – ibu yang ada di wilayah 

Kecamatan Ujung juga mempunyai wadah untuk berapresiasi dan 

berkreasi melalui organisasi PKK yang ada di kecamatan dan 

kelurahan. Untu menunjang kegiatan dan administrasi PKK, maka 

Pemerintah Daerah memberikan anggaran untuk peningkatan 

kualitas dari PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan. Begitupun 

dengan Pembinaan IMTAQ melalui MTQ dapat dilaksanakan setiap 

tahunnya melalui lomba MTQ.  

Dalam rangka menciptakan aparat yang profesional, diikutkan dalam 

pendidikan dan latihan ( diklat ) ataupun bimbingan teknis ( bimtek 

) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama 

dengan organisasi lain. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan 

kualitas dan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat,  terkait dengan prosedur dan tata cara dalam 

pemberian layanan tersebut.   

3) Kecamatan Soreang 

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, 

realisasinya berupa pembayaran honorarium beberapa tim yang 

berkaitan langsung dengan pengaduan masyarakat yang berada di 

Kecamatan Ujung seperti : 

(a) Tripika  :    2   orang 

(b) Babinsa / Babinkantibmas  :   14   orang 

(c) Ketua RW / RT  :  198  orang 

(d) Tim Verifikasi Pengaduan PBB :     8  Tim 

(e) Tim Pra Musrenbang  :     8  Tim 
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Dengan adanya tim – tim tersebut, masalah yang terjadi di 

masyarakat dapat diatasi dengan baik, tidak memerlukan waktu 

yang lama dalam penyelesaian, disebabkan oleh banyaknya tugas 

aparat di Kecamatan dan Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi yang telah ditetapkan.    Program-program yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah dapat disosialisasikan melalui Ketua 

RW/RT. Usulan – usulan program dari masyarakat yang disampaikan 

melalui musrenbang, mendapatkan pengawalan/pendampingan dari 

Tim Pra Musrenbang dari perencanaan sampai pada realisasi program 

tersebut. 

Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan, realisasinya berupa 

pembayaran honorarium Imam Kelurahan dan Imam Mesjd sebanyak 

42 orang serta Operasional PKK yang ada di kecamatan dan 

kelurahan sebanyak 8 unit. 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. Untu menunjang kegiatan dan administrasi PKK, maka 

Pemerintah Daerah memberikan anggaran untuk peningkatan 

kualitas dari PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan. Begitupun 

dengan Pembinaan IMTAQ melalui MTQ dapat dilaksanakan setiap 

tahunnya melalui lomba MTQ.  

Dalam rangka menciptakan aparat yang profesional, diikutkan dalam 

pendidikan dan latihan ( diklat ) ataupun bimbingan teknis ( bimtek 

) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama 

dengan organisasi lain. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan 

kualitas dan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat,  terkait dengan prosedur dan tata cara dalam 

pemberian layanan tersebut.   

4) Kecamatan Bacukiki Barat 

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, 

realisasinya berupa pembayaran honorarium beberapa tim yang 

berkaitan langsung dengan pengaduan masyarakat yang berada di 

Kecamatan Bacukiki Barat seperti : 

(a) Tripika  :     2  orang 

(b) Babinsa / Babinkantibmas  :   12   orang 



218 

 

(c) Ketua RW / RT  :  127  orang 

(d) Imam Mesjid/Imam Kelurahan :     6  orang 

(e) Tim Verifikasi Pengaduan PBB :     4  Tim 

(f) Tim Pra Musrenbang  :     1  Tim 

Dengan adanya tim – tim tersebut, masalah yang terjadi di 

masyarakat dapat diatasi dengan baik, tidak memerlukan waktu 

yang lama dalam penyelesaian, disebabkan oleh banyaknya tugas 

aparat di Kecamatan dan Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi yang telah ditetapkan.    Program-program yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah dapat disosialisasikan melalui Ketua 

RW/RT. Usulan – usulan program dari masyarakat yang disampaikan 

melalui musrenbang, mendapatkan pengawalan/pendampingan dari 

Tim Pra Musrenbang dari perencanaan sampai pada realisasi program 

tersebut. 

Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan, realisasinya berupa 

Operasional PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan sebanyak 5 

unit dan Pembinaan Imtaq melalui MTQ. Selain itu, Ibu – ibu yang 

ada di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat juga mempunyai wadah 

untuk berapresiasi dan berkreasi melalui organisasi PKK yang ada di 

kecamatan dan kelurahan. Untu menunjang kegiatan dan 

administrasi PKK, maka Pemerintah Daerah memberikan anggaran 

untuk peningkatan kualitas dari PKK yang ada di kecamatan dan 

kelurahan. Begitupun dengan Pembinaan IMTAQ melalui MTQ dapat 

dilaksanakan setiap tahunnya melalui lomba MTQ.  

Dalam rangka menciptakan aparat yang profesional, diikutkan dalam 

pendidikan dan latihan ( diklat ) ataupun bimbingan teknis ( bimtek 

) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama 

dengan organisasi lain. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan 

kualitas dan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat,  terkait dengan prosedur dan tata cara dalam 

pemberian layanan tersebut.   

 

 

c. Permasalahan dan Solusi 



219 

 

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 

 

 

Kantor Pelayanan Perizinan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kota Parepare 

adalah Kantor Pelayanan Perizinan (KPP-SINTAP) Kota Parepare, sebagai 

lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 

9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.  

 

 

a.  Program dan Kegiatan 
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1) Program pelayanan administrasi perkantoran 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

281.993.200,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, antara lain: 

(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 alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(j) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang – undangan 
(k) Penyediaan makanan dan minuman 
(l) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

415.820.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:  

(a) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  
alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

45.610.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a) Pendidikan dan pelatihan formal 
(b) Pelatihan “Service Exelence” bagi staf kantor pelayanan 

perizinan 

4) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan   
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.500.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

 

(a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relasasi 
kinerja SKPD 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
(c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(d) Penyusunan anggaran SKPD 
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5) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 63.718.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 
(b) Penyusunan sistem manajemen pelayanan publik (ISO 9001 – 

2000). 

6) Program peningkatan pelayanan perizinan satu atap  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 122.546.250,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Penyediaan jasa pelayanan pada bidang perizinan 

(b) Penyediaan jasa pelayanan pada bidang non perizinan 

  

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi,   dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 

dengan capaian kinerja terpenuhinya sistem informasi layanan gerak 

dan pengaduan terhadap masyarakat serta Penyusunan sistem 

manajemen pelayanan publik (ISO 9001 - 2000) dengan capaian kinerja 

terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001 - 2000) di 

kantor pelayanan perizinan. 

 

Program peningkatan pelayanan pelatihan satu atap,   dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan penyediaan jasa pelayanan pada bidang perizinan 

dengan capaian kinerja meningkatkan pelayanan jasa perizinan 

terhadap masyarakat serta Penyediaan jasa pelayanan pada bidang non 

perizinan dengan capaian kinerja meningkatkan jasa pelayanan non 

perizinan. 

 

Selama Tahun 2008, kegiatan pembangunan dan pembinaan pelayanan 

satu atap yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan dan perijinan (KPP-

SINTAP) sebagai representasi Pemerintah Daerah Kota Parepare dibidang 
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pelayanan dan perijinan telah memperlihatkan peningkatan kinerja yang 

memuaskan, dibuktikan dengan penerimaan penghargaan dari: 

1) Perpanjangan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 oleh 

Sucofindo International Certification Services kepada Kantor 

Pelayanan Perizinan Parepare Nomor QSC 00612 yang dianggap telah 

menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi has 

implemented a quality management system complying with ISO 

9001:2000/SNI19-9001:2001 yang diserahkan pada HUT Kota 

Parepare ke-48 di Gedung Islamic Centre Parepare. 

  

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kota Parepare 

sebagai kota percontohan dalam pengelolaan Pelayanan Publik 

Terbaik di Indonesia di Gedung KPK Jakarta, Rabu 3 Desember 2008. 

pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan 

KPK, serta diikuti sekitar 50 Orang Kepala Badan atau Kantor 

Lembaga Pelayanan Publik se-Indonesia. Parepare terpilih mewakili 

Pemerintah Kota, maka Kabupaten Sragen ditetapkan mewakili 

Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Percontohan. Sementara 

untuk daerah percontohan Pemerintah Propinsi ditetapkan sebagai 

percontohan adalah Pemerintah propinsi Yogyakarta, ketiga daerah 

ini berhasil menyisihkan sekitar 489 Kabupaten atau Kota di 

Indonesia setelah Tim KPK melakukan studi mendalam terhadap tata 

kelola pemerintahan yang mereka terapkan, terutama dalam hal 

penerapan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan satu pintu, dan implementasi 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Kelembagaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

Terbatas SDM yang ada pada kantor pelayanan perizinan khusus yang 

menangani pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan 

sehingga jumlah dana yang terserap pada Tahun 2008, hanya sekitar 

92% sehingga sedikit mempengaruhi jumlah dana yang ada pada 

Tahun 2008, akibatnya beberapa kegiatan tidak terakomodir, karena 

keterbatasan SDM membuat beberapa kegiatan harus dilakukan 

secara marathon sehingga memerlukan mobilitas SDM yang tinggi.  
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2) Solusi 

(a)  Memberi nilai bobot prioritas kegiatan yang dianggap 

mempunyai nilai ungkit terhadap indicator kegiatan. 

(b) Pengadaan tenaga akuntan/administrator sebanyak 4 orang 

(c) Membuat jadwal yang relatif otentif 

(d) Memperhatikan ketetapan waktu pelaksanaan kegiatan 

 

21.   Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan di Kota Parepare 

adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Parepare, 

sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

a.  Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 301.785.388,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan:    

(a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
(b) Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya 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 alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(j) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
(k) Penyediaan makanan dan minuman 
(l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
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2) Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 39.200.000,-. Adapun 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 perlengkapan gedung kantor 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(e) Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas operasional 

 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 7.500.000,- 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 

37.000.000,-. 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 akhitr tahun 
(d) Penyusunan system pelaporan keuangan daerah 
(e) Penyusunan Anggaran SKPD 

 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah  sebesar 

Rp 75.172.000,-. Adapun kegiatan - kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari : 

(a) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaaan 

(b) penyelenggaraan desiminasi dan informasi bagi masyarakat 

desa 

 6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 
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  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 158.096.500,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang 

tertuang dalam program tersebut, terdiri dari : 

(a) Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan 

menengah di pedesaan 

(b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan  

 

 7) Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun 

desa 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 

227.420.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberian 

stimulasi pembangunan desa. 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, dilaksanakan 

dalam bentuk kegiatan lomba kelurahan terpadu yang dilakukan secara 

berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Nasional. Tujuannya 

adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan 

dengan mengukur kinerja beberapa lembaga seperti lembaga ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, sosial budaya, agama, keamanan dan ketertiban 

serta partisipasi masyarakat. Untuk kegiatan penyelenggaraan 

desiminasi dan informasi bagi masyarakat pedesaan, kegiatannya adalah 

penyediaan buku-buku bacaan masyarakat yang dialokasikan pada 13 

(Tigabelas) taman baca masyarakat (TBM) se-Kota Parepare. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan minat baca serta pengetahuan masyarakat.   

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan 

menengah di pedesaan serta pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan 

pelaporan. Kegiatan fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil 

dan menengah di pedesaan, intinya adalah keikutsertaan pada Gelar 

Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan, wawasan dan mitra usaha bagi 

masyarakat pengguna TTG. Sementara untuk kegiatan monitoring, 

evaluasi dan pelaporan inti kegiatannya adalah pembinaan keluarga 
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miskin dan pengkajian kelembagaan Ketahanan pangan keluarga miskin. 

Tujuannya adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan SKPD 

terkait dengan penanggulangan kemiskinan. 

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa,   

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberian stimulasi pembangunan 

desa. Inti kegiatannya adalah pemberian hak-hak dasar keluarga miskin 

seperti perbaikan rumah, pemberian pakaian seragam anak sekolah SD 

dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Secara fisik 

realisasinya adalah sebesar 99%, disebabkan adanya komponen belanja 

yang tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya eskalasi harga 

meskipun sudah dilakukan perubahan anggaran.   

 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

(a) Anggaran untuk pemberdayaan masyarakat khususnya kegiatan 

penanggulangan kemiskinan sangat kecil sedangkan dilain pihak 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan di dalam RKP 

dan RKPD penaggulangan kemiskinan merupakan prioritas 

utama. 

(b) Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kelurahan masih minim baik kuantitas maupun 

kualitas.  

 2) Solusi 

(a) Sebaiknya anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat 

khususnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dinaikkan 

secara  signifikan. 

(b) Menempatkan pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Kelurahan betul-betul sesuai dengan kompetensi dan latar 

belakang pendidikannya serta jumlahnya cukup sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

 

22. Bidang Statistik 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang    melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi Bidang statistik di Kota Parepare adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.  

 

a.  Program dan Kegiatan 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini sebesar    Rp 

486.600.000,-, dengan realisasi sebesar Rp 427.525.870,- 

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan,  antara lain : 

(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 pemeliharaan 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 alat tulis kantor 
(j) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(k) Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan 

bangunan kantor 
(l) Penyediaan peraltan dan perlengkapan kantor 
(m) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 
(n) Penyediaan bahan logistik kantor 
(o) Penyediaan makanan dan minuman; dan 
(p) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar                

Rp 290.435.200,-. Kegiatannya terdiri dari : 

(a) Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional 
(b) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
(f) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 



228 

 

(g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(h) Pemeliharaan rutin/berkala mobilier 

3) Program Pendidikan dan Pelatihan 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini sebesar                

Rp 60.000.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 51.500.000,- 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 15.500.000,-. 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/statistik Daerah 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan Program ini 

adalah sebesar Rp 94.000.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 

93.500.000,- Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari : 

(a) Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 

(b) Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

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 
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informasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi kegiatan rutin setiap 

tahun anggaran berjalan. 

Data dan statistik daerah kemudian dituangkan dalam dokumen 

Parepare Dalam Angka yang dikerjasamakan dengan lembaga pendataan 

resmi yaitu Badan Pusat Statistik Kota Parepare. Data yang ditampilkan 

adalah data resmi yang di data pada Tahun sebelumnya, karena 

menunggu sensus dan pendataan secara resmi.   

 

c.   Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 
Kondisi ruang kerja dalam gedung belum memenuhi standar 

kebutuhan ruang berdasarkan kebutuhan fungsional jabatan dan 

kebutuhan minimum bagi staf yang bekerja dalam gedung. Luas 

bangunan apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada 

sangat kurang sehingga terasa sangat penuh dan padat. 

2) Solusi 
Supaya dilaksanakan penataan kembali suasana ruangan kerja di 

kantor, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman 

bagi para penghuni serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

yang sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang sebagaimana 

mestinya. 

 

23.   Bidang Kearsipan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Kearsipan di Kota Parepare adalah Kantor Perpustakaan, 

Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 229.886.000,-. Adapun kegiatan dalam program 

ini, sebagai berikut : 

(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 jasa perbaikan peralatan kerja 

(h) Penyediaan alat tulis kantor 

(i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

(j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 
kantor 

(k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

(l) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 

(m) Penyediaan makanan dan minuman 

(n) 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 117.573.000,-. Adapun kegiatan dalam program 

ini, sebagai berikut : 

(a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

(b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

(c) Pengadaan peralatan gedung kantor 

(d) Pengadaan mebeleur 

(e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

(f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

(g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
 

3) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan formal (Bimbingan Teknis). 

4) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
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Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 6.000.000,-. Adapun kegiatan dalam program ini, 

sebagai berikut : 

(a) Penyusunan keuangan semesteran 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

(c) Penyusunan Anggaran SKPD 

5) Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.230.000,-. Adapun kegiatan dalam program ini, 

sebagai berikut : 

(a) Pengumpulan data 

(b) Pengklasifikasian data 

(c) Penyusunan system katalog 

(d) Pengadaan sarana penyimpanan    

6) Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 
kearsipan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 6.000.000,-. Adapun kegiatan dalam program ini, 

sebagai berikut : 

(a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan 
penyimpanan arsip 

(b) Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 

(c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi data   

7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 7.775.000,-. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi Pemerintah. 

 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan, melalui kegiatan 

Pengumpulan data, pengklasifikasian data, dan penyusunan sistem 

katalog data Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota 

Parepare. Mampu menangani arsip dengan mekanisme pengarsipan yang 

telah memadai. Adapun pada kegiatan Pengadaan sarana penyimpanan 

telah diadakan penambahan lemari untuk penyimpanan arsip sebanyak 1 

(satu) unit sehingga mampu mengakomodir bertambahnya jumlah arsip 

yang harus dikelola. 
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Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi, melalui kegiatan 

sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah. 

Pada kegiatan ini mengikutsertakan 40 orang yang terdiri dari beberapa 

SKPD se-Kota Parepare yang dilaksanakan selama sehari diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman arsiparis pada masing-masing SKPD.   

 

c.   Permasalahan dan Solusi 

  1)  Permasalahan 

(a) Kegiatan fisik berupa pembangunan maupun Pengadaan, sering 

terlambat ditenderkan, sehingga dari segi pelaksanaan juga 

terlambat dilakukan  

(b) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan suatu 

lembaga baru yang terbentuk sesuai dengan Perda Kota 

Parepare No. 9 Tahun 2008, sehingga untuk sementara waktu 

anggarannya belum ada, menunggu pembahasan anggaran 

perubahan 2008 yang baru disahkan pada tanggal 17 Nopember 

2008, sehingga ada beberapa kegiatan yang belum sempat 

terealisasi hingga akhir periode anggaran 2008 sesuai dengan 

jadwal. 

(c) Jumlah pegawai yang belum memadai khususnya yang 

berkompetensi dalam bidang kearsipan dan pengolahan data. 

 2)  Solusi 

(a) Agar Kegiatan fisik (Belanja Modal) pelaksanaan tender 

dilakukan secara efektif dan efisien, serta melibatkan instansi 

terkait.  

(b) Membuat jadwal pelaksanaan program, serta membaginya 

sesuai dengan prioritas perencanaan yang ketat, sehingga 

seluruh Kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan jadwal. 

(c) Menambah jumlah pegawai melalui perekrutan CPNSD 

sebagaimana mestinya, serta meningkatkan kompetensi PNSD 

yang telah ada 
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24. Bidang Perpustakaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Perpustakaan di Kota Parepare adalah Kantor Perpustakaan, 

Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.  

 

a.  Program dan Kegiatan 

1) Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 229.886.000,-. Adapun kegiatan dalam program 

ini, sebagai berikut : 

(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 jasa perbaikan peralatan kerja 

(h) Penyediaan alat tulis kantor 

(i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

(j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 
kantor 

(k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

(l) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 

(m) Penyediaan makanan dan minuman 

(n) 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 117.573.000,-. Adapun kegiatan dalam program 

ini, sebagai berikut : 

(a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

(b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

(c) Pengadaan peralatan gedung kantor 

(d) Pengadaan mebeleur 

(e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

(f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
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(g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 

3) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan formal (Bimbingan Teknis) 

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 6.000.000,-. Adapun kegiatan dalam program ini, 

sebagai berikut : 

(a) Penyusunan keuangan semesteran 

(b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

(c) Penyusunan Anggaran SKPD 

5) Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembangunan Perpustakaan 
(Program dan Kegiatan dinas Pendidikan) 
Program ini bertujuan untuk memasyarakatkan budaya baca dengan 

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk 

menyediakan buku bahan bacaan dan Mobiler. Jumlah anggarannya 

sebesar Rp 447.145.000,- dana tersebut termasuk luncuran tahun 

2007 dengan realisasi keuangan sebesar 94.33 %, kegiatannya terdiri 

atas : 

(a) Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, 
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan 
Masyarakat 

(b) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 
(c) Pengadaan Mobiler Perpustakaan Daerah 
(d) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 

(Lanjutan Tahun 2007) 
 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembangunan Perpustakaan, 

bertujuan untuk memasyarakatkan budaya baca dengan menyediakan 

sarana dan prasarana yang memadai, termasuk menyediakan buku 

bahan bacaan dan Mobiler. Disamping itu dalam tahun anggaran 2008, 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan juga telah membantu upaya 

peningkatan minat baca masyarakat melalui pengadaan buku-buku 

bacaan yang diserahkan penggunaannya kepada 13 (Tigabelas) Taman 

Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar diseluruh Kota Parepare.  Khusus 
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untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan dari berbagai jenis 

perpustakaan yang ada, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan supervisi, 

Pembinaan dan stimulasi terhadap pengelolaan perpustakaan. Termasuk 

di dalamnya penyediaan bahan pustaka berupa pembelian buku-buku 

dari berbagai kategori sebanyak 240 judul dan 689 eksemplar buku, 

dengan harapan memberikan banyak pilihan dan ragam ilmu 

pengetahuan yang berkualitas serta mampu menarik minat masyarakat 

termasuk kalangan para pelajar untuk senangtiasa menggunakan 

perpustakaan sebagai sumber rujukan dalam melakukan pendalaman 

materi yang didapatkan di sekolah mereka. Khusus dalam penyediaan 

bahan pustaka Tahun Anggaran 2007 yang sebagian dananya meluncur 

pada Tahun 2008, jumlah buku yang diadakan adalah sebanyak 1436 

Judul dengan 2608 Eksemplar buku. Dalam rangka menjangkau 

pemukiman masyarakat yang berada pada tempat terpencil telah 

diadakan 1 (satu) unit mobil perpustakaan keliling merupakan bantuan 

dari pusat (Kantor Perpustakaan Nasional di Jakarta) melalui kegiatan 

pengadaan 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 tersebut.   

c.   Permasalahan dan Solusi 

  1)  Permasalahan 

(a) Kegiatan fisik berupa pembangunan maupun Pengadaan, sering 

terlambat ditenderkan, sehingga dari segi pelaksanaan juga 

terlambat dilakukan  

(b) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan suatu 

lembaga baru yang terbentuk sesuai dengan Perda Kota 

Parepare No. 9 Tahun 2008, sehingga untuk sementara waktu 

anggarannya belum ada, menunggu pembahasan anggaran 

perubahan 2008 yang baru disahkan pada tanggal 17 Nopember 

2008, sehingga ada beberapa kegiatan yang belum sempat 

terealisasi hingga akhir periode anggaran 2008 sesuai dengan 

jadwal. 

(c) Jumlah pegawai yang belum memadai khususnya yang 

berkompetensi dalam bidang kearsipan dan pengolahan data. 

 2)  Solusi 
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(a) Agar Kegiatan fisik (Belanja Modal) pelaksanaan tender 

dilakukan secara efektif dan efisien, serta melibatkan instansi 

terkait.  

(b) Membuat jadwal pelaksanaan program, serta membaginya 

sesuai dengan prioritas perencanaan yang ketat, sehingga 

seluruh Kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan jadwal. 

(c) Menambah jumlah pegawai melalui perekrutan CPNSD 

sebagaimana mestinya, serta meningkatkan kompetensi PNSD 

yang telah ada 

 

25.   Bidang Komunikasi dan Informatika 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi bidang Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informasi Kota Parepare sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan 

1)  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 668.088.000,-. 

Adapun 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 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 
(d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasinal 
(e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
(f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
(g) Penyediaan Alat Tulis Kantor 
(h) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
(i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
(j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang Undangan 
(k) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
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(l) Penyediaan Makanan dan Minuman 
(m) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

2) Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 61.900.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD 
(b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 
(c) Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun  
(d) Penyusunan Pelaporan Anggaran SKPD 
(e) Pendidikan dan Pelatihan Formal 
(f) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 151.840.000,-. Kegiatannya terdiri dari: 

(a) Pengadaan Moubiler 
(b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
(c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 
(d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
(e) Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor. 
(f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 
(g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Moubiler 
(h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio 

 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini sebesar              

Rp 15.500.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 

(a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

(b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semsteran 
(c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 
(d) Penyusunan Anggaran SKPD 

5) Program Kerja Sama Dengan Mass Media 

 Alokasi anggaran yang disiapkan dalam program ini adalah sebesar 

Rp 172.318.000,-. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam 

program tersebut, terdiri dari: 



238 

 

(a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 
(b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(c) Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi 

Masyarakat 
(d) Penyebarluasan Informasi dalam Bentuk Profil dan Pertunjukan 

Media Tradisional 
(e) Penyebarluasan Informasi Hasil-hasil Pembangunan Daerah/ 

Kota. 
 

b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung realisasi 

kegiatan bidang komunikasi dan informatika, capaian kinerjanya lebih 

diarahkan pada upaya mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan yang 

telah dicapai oleh pemerintah Kota Parepare dengan mengunakan 

berbagai sarana dan prasarana yang tersedia/dimiliki oleh Dinas 

Perhubungan, komunikasi dan Informasi yang merupakan tempat 

meleburnya Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Parepare sebagai 

bagian dari dampak penerapan PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 

Perangkat daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota 

Parepare. 

c. Permasalahan dan Solusi 

 1) Permasalahan 

(a) Adanya siaran TV yang tidak sesuai dengan aturan, jumlah 
siaran dan kualitas siaran 

(b) Terputusnya informasi antara Pusat dan Daerah sejak 
terbentuknya otoda 

(c) Jumlah permasalahan masyarakat tidak sebanding dengan 
jumlah kegiatan. 

(d) Mutu kelompok media pertunjukan  tradisional/ pertunjukan 
rakyat belum memadai sehingga minat masyarakat/publik 
kurang memperhatikan (kurang animo) terhadap  media 
pertunjukan tradisional sebagai salah satu media penyebaran 
infomasi. 

(e) Frekuensi spot masih kurang dan Materi/bahan video   tayang 
belum memadai   

 2) Solusi 

(a) Untuk keseragaman dan pengawasan digunakan kabel fiber 
optic 

(b) Memanfaatkan media dan kelompok informasi 
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(c) Memanfaatkan media dan kelompok informasi serta 
peningkatan intensitas kegiatan 

(d) meningkatkan tayangan/pementasan dan mutu serta 
pembinaan kelompok media pertunjukan tradisional 

(e) Perlunya penambahan mutu / materi dan jumlah frekuensi 
penayangan. 

 

26.   Bidang Ketahanan Pangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Bidang Ketahanan pangan Kota Parepare adalah   Dinas Pertanian, 

Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare, sebagai lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Kantor Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

 

a.  Program dan Kegiatan 

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 114.330.131,-,    

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: 

(e) Penyediaan jasa surat menyurat 
(f) Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik 
(g) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
(h) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional  
(i) Penyediaan jasa administrasi keuangan 
(j) Penyediaan jasa kebersihan kantor 
(k) Penyediaan ATK 
(l) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(m) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan 

bangunan kantor 
(n) Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-

undangan 
(o) Penyediaan bahan logistik kantor 
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(p) Penyediaan bahan makanan dan minuman 
(q) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 45.527.500,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: 

(a)  Pengadaan peralatan gedung kantor 
(b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala meubeler 
 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan   Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.764.000,-, 

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 

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 12.000.000,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan 

formal 

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 

Program peningkatan ketahanan pangan 

 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar                   

Rp 3.203.822.606,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

1) Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 
2) Pengembangan pembibitan/pembenihan 
3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
4) Dana pendamping pengembangan pembenihan/pembibitan 
5) Penyusunan indikator kerawanan pangan  
6) Dana pendamping pembantuan tanaman pangan 
7) Dana Pendamping Pengembangan pembenihan/pembibitan (Lanjutan 

Tahun 2007) 
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8) Pengembangan pembenihan / pembibitan (Lanjutan Tahun 2007) 
 

 b.  Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan berfokus pada pengembangan 

pembenihan/pembibitan, penyediaan sarana dan prasarana, serta 

peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian. Secara 

umum program yang terdiri dari 8 kegiatan ini memiliki sasaran 

peningkatan pemanfaatan luas lahan pertanian sebagai lahan 

pembenihan/pembibitan. Rangkaian kegiatan utama program ini adalah 

laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan, pengembangan pembenihan/pembibitan, dana 

pendamping pengembangan pembenihan/pembibitan, penyusunan 

indikator dan pemetaan rawan pangan di Kota Parepare, dana bantuan 

tanaman pangan. Untuk capaian kinerja program peningkatan 

ketahanan pangan pada tahun anggaran 2008 telah berhasil melakukan 

pengembangan pembenihan, menyalurkan dana bantuan tanaman 

pangan kepada kelompok tani, penyusunan laporan berkala tentang 

kondisi ketahanan pangan daerah, serta monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan program kegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang 

telah direncanakan. 

  

 

 

 

 

c.   Permasalahan dan Solusi 

1)   Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terutama 

adalah kemampuan sumberdaya manusia (SDM) petani yang masih 

rendah, sehingga dalam beberapa kegiatan seperti pengembangan 

pembenihan/pembibitan dalam hal penyerapan metode agak 

terbatas. Di sisi lain ketersediaan lahan bagi 

pembenihan/pembibitan masih terbatas, karena belum seluruhnya 
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masyarakat tani berorientasi pada pengadaan benih melainkan 

masih berorientasi sampai kepada pasca panen. Untuk kegiatan 

lainnya seperti pemetaan kerawanan pangan, laporan berkala 

kondisi ketahanan pangan, monitoring dan evaluasi masih terkendala 

pada terbatasnya sarana komputerisasi yang dapat memaksimalkan 

hasil kegiatan 

2)  Solusi 

Berbagai kendala dan permasalahan di atas, sebagai solusi atau 

jawaban yang dapat dipertimbangkan dalam mengatasinya adalah 

dengan meningkatkan kapasitas kelompok tani melalui peningkatan 

frekuensi penyuluhan, sedangkan pada keterbatasan lahan dapat 

ditempuh pemerintah dengan melakukan pencanangan GERAKAN 

KOTA BENIH yang diharapkan dapat mengubah mindset petani kita 

terhadap prospek pembenihan/pembibitan. Kendala teknologi 

sebagai basis informasi ketahanan pangan daerah dapat dilakukan 

dengan membangun perangkat lunak sistem informasi ketahanan 

pangan daerah sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan. 

 

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 
 

1.  Bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan serta Kelautan dan 

Perikanan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi penyelenggaraan urusan pilihan bidang pertanian, peternakan, 

kehutanan serta  perikanan dan kelautan  adalah Dinas Pertanian, 

Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare, sebagai lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

 

     a.  Program dan Kegiatan 

Bagian Tata Usaha    

1)  Program administrasi perkantoran 
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  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 532.280.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

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 kebersihan kantor 
(g) Penyediaan alat tulis kantor 
(h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(i) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

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 294.149.500,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(b) Pengadaan mebeleir 
(c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 
(e) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional 
(f) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir 
(g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 

3)  Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pendidikan dan pelatihan formal   

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja keuangan 

  Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 15.500.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 
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(a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
(b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
(c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(d) Penyusunan pelaporan prognosis SKPD 

 

Bidang Pertanian  

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini adalah 

sebesar Rp 54.070.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan. 

 

Bidang Peternakan 

1) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 90.613.500,-, 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan kesehatan dan 

pencegahan penyakit menular ternak 

2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 100.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil 
peternakan 

(b) Penyuluhan pemasaran produksi peternakan 

3) Program penerapan teknologi peternakan 

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 14.203.500,- 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyuluhan penerapan 

teknologi peternakan tepat guna. 

Bidang Kehutanan 

1) Program pemamfaatan sumber daya hutan 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 24.761.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pengembangan HPT dan agrowisata kompleks hutan Alitta. 
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2) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

sebesar Rp 14.260.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pembinaan kelompok tani hutan rakyat 

3) Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 40.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pengamanan kawasan hutan dan penertiban peredaran hasil hutan 

4) Perencanaan dan pengembangan hutan 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 34.735.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pengembangan hutan kota JompiE. 

 

Bidang Perikanan dan Kelautan 

1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 
 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 98.750.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

optimalisasi kelembagaan ekonomi nelayan. 

2) Pengembangan perikanan tangkap 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 2.253.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
(b) Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 
(c) Dana pendamping pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

 

3) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 33.710.500,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan. 

 

 b. Realisasi Program dan Kegiatan 

Bidang Pertanian, dilaksanakan dalam bentuk pelatihan terhadap 40 

orang nelayan. Hasil yang diharapkan adalah bertambahnya ilmu 
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pengetahuan dari para peserta terkait dengan tata cara, metode dan 

teknologi dalam pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan 

dan perikanan, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam 

kaitannya dengan usaha menambah pendapatan ekonomi keluarga. 

 

Bidang Peternakan, dalam kegiatan ini target kinerja yang diharapkan 

adalah terjadinya penurunan penyakit menular pada ternak sebesar 5%, 

kemudian terlaksananya pemberian vaksinasi terhadap ternak besar, 

anjing besar, dan unggas masing-masing 1.500 ekor sapi dan 500 ekor 

anjing serta terlaksananya pemindahan karangtina hewan dari areal 

Pelabuhan Cappa Ujung ke Kelurahan WatangSoreang. 

 

Bidang Kehutanan, Sepanjang tahun 2008 telah diadakan penutupan 

terhadap lahan kritis sepanjang 5,5 ha yang mendorong peningkatan 

daya dukung lahan sebesar 20%. Disamping itu telah dilakukan 

pembinaan terhadap kelompok tani hutan rakyat sebanyak 12 kelompok 

yang berfungsi sebagai komunitas penjaga kelestarian hutan. Kemudian 

untuk pengamanan peredaran hasil hutan, Parepare sekalipun relatif 

aman namun pada tahun 2008 telah dilakukan penindakan sebanyak 1 

kasus pelanggaran bidang kehutanan. Prosentase penurunan kasus 

pelanggaran bidang kehutanan yang meliputi illegal logging, dan over 

logging mengalami penurunan sebesar 25% serta peningkatan nilai dan 

fungsi hutan sebagai hutan wisata. 

 

Bidang Perikanan dan Kelautan, Program pengembangan perikanan 

tangkap sasarannya adalah adanya peningkatan pengembangan 

perikanan tangkap sebesar 80% dengan kegiatan utamanya adalah 

pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) yang berlokasi di CempaE 

Kecamatan Soreang Kota Parepare, pengembangan lembaga usaha 

perdagangan perikanan tangkap. Kedua kegiatan ini mencakup fokus 

pembangunan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan 

kapasitas masyarakat nelayan perikanan tangkap. Program optimalisasi 

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan memiliki sasaran adanya 

peningkatan mutu hasil perikanan sebesar 30%, dengan kegiatan 

pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan. Sedangkan program 

pengembangan ekonomi masyarakat pesisir mencakup kajian 
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optimalisasi ekonomi masyarakat pesisir dengan sasaran program adanya 

pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui 

pendekatan kelembagaan ekonomi sebesar 30%. 

 

 c.  Permasalahan dan Solusi 

1)  Permasalahan 

i. kemampuan sumberdaya manusia (SDM) nelayan petani yang 
masih rendah, serta terbatasnya waktu pelaksanaan bintek.  

ii. Kecenderungan nelayan dalam hal berkelompok masih rendah 
dan masih diintervensi pemerintah.  

iii. Pembangunan TPI terkendala lambatnya rekanan dalam 
menyelesaikan pekerjaannya sehingga pemanfaatan TPI secara 
optimal belum terjadi.  

iv. keterbatasan jumlah peralatan dalam pengamanan hutan, 
terkadang menghambat rencana operasi pengamanan serta 
personil yang terampil masih sangat terbatas. 

2) Solusi 

(a) model cluster area untuk mengadakan pemetaan stakeholder 
dalam hal ini (petani / nelayan), diupayakan mencerminkan 
keterwakilan seluruh lembaga petani dan nelayan, Sedangkan 
waktu pelaksanaan dapat diusulkan untuk ditambah waktunya 
sehingga bisa lebih efektif.     

(b) Dibutuhkan regulasi tentang pemanfaatan TPI secara optimal 
oleh masyarakat, untuk dapat menggunakan dan memfungsikan 
TPI sebagai wadah interaksi sosial dan interaksi ekonomi. 

(c) melibatkan masyarakat menjadi informan terhadap segala 
keadaan hutan, dan mengupayakan pengadaan perlengkapan 
pengamanan hutan.  

(d) secara berkala dilakukan peningkatan kemampuan dan 
keterampilan aparat dan kelompok tani hutan rakyat dalam 
mengamankan hutan. 

 

2. Bidang Pariwisata 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi urusan pilihan bidang Pariwisata di Kota Parepare adalah Dinas 

Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare, sebagai lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 
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a. Program dan Kegiatan 

     1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program adalah 

sebesar Rp 254.915.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp 236.863.900,- 

atau sebesar 92,92%, 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 jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 

(e) penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 

dinas/operasional 

(f) penyediaan jasa administrasi keuangan 

(g) Penyediaan jasa kebersihan Kantor 

(h) penyediaan alat tulis kantor 

(i) penyediaan barang cetakan dan jasa penggandaan 

(j) penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 

(k) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

(l) penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan 

(m) penyediaan bahan logistik Kantor 

(n) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

menyerap dana sebesar Rp 69.446.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

66.716.000,- atau sebesar 96,07%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 
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(a) pengadaan meubeleur 

(b) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

(c) pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 

 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

  menyerap dana sebesar Rp 12.843.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

10.900.000,- atau sebesar 84.87%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan pendidikan dan pelatihan formal  

4)  Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan  

menyerap dana sebesar Rp 15.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

15.339.500,- atau sebesar 98,96%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan : 

(a) penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

(b) penyusunan pelaporan keuangan bulanan, semesteran, RKA dan 

DPA 

(c) penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

(d) penyusunan anggaran SKPD 

5) Program pengembangan pemasaran pariwisata 

Menyerap dana sebesar Rp 209.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

202.610.000,- atau sebesar 96,94%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 

(b) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar 

negeri 

6) Program pengembangan destinasi pariwisata 

Menyerap dana sebesar Rp 160.000.000,- dengan realisasi sebesar 

157.550.000,- atau sebesar 98,47%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 
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(a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; 

dan 

(b) Pengembangan daerah tujuan wisata. 

7) Program pengembangan kemitraan 

Menyerap dana sebesar Rp 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 

33.800.000,- atau sebesar 84,50%. Dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 

kemitraan pariwisata. 

f. Realisasi Program dan Kegiatan 
Program pengembangan pemasaran pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata yang 

diwujudkan dengan pelaksanaan sosialisasi Sapta Pesona pada tingkat 

Perguruan Tinggi serta Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat atas di Kota 

Parepare. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan promosi 

pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri, yang diwujudkan 

dengan keikutsertaan Kota Parepare pada kegiatan pekan budaya dan 

potensi wisata baik dalam skala lokal/propinsi, Nasional maupun event 

Internasional. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Parepare, sehingga 

dimasa yang akan datang Kota Parepare juga dapat menjadi daerah 

tujuan wisata yang cukup diperhitungkan, seperti halnya dengan DTW 

Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan. 

 

Program pengembangan destinasi pariwisata, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 

yang diwujudkan dengan penyediaan Mapping Destination Obyek Wisata. 

Target utama yang ingin dicapai adalah melakukan pemetaan obyek 

wisata yang ada di Kota Parepare, termasuk rencana pengembangannya 

ke depan serta rekayasa potensi wisata yang dikemas dalam berbagai 

bentuk paket wisata yang akan ditawarkan kepada para calon 

wisatawan domestik maupun mancanegara/asing. Kegiatan lain yang 

dilaksanakan adalah Pengembangan daerah tujuan wisata yang 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan perbaikan rumah adat benteng 

Sombaopu serta alun-alun lapangan Andi Makkasau untuk menjadi lokasi 

yang refresentatif dalam event-event tertentu yang membutuhkan 

pemamfaatan lokasi yang luas dan strategis. 
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Program pengembangan kemitraan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kemitraan 

pariwisata, dimaksudkan sebagai upaya menggalang kerjasama serta 

pemahaman yang sama tentang pentingnya untuk menjaga dan 

melestarikan keberadaan obyek-obyek wisata. Di samping itu juga 

dilaksanakan pembekalan-pembekalan kepada para pelaku wisata 

seperti pengelola jasa transportasi yang disiapkan untuk mengantar para 

wisatawan ketempat-tempat wisata diseluruh Kota Parepare 

 

g. Permasalahan dan Solusi 
a. Permasalahan 

(a) Pengelolaan PAD di sector Kepariwisataan belum diserahkan 

sepenuhnya ke Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata. 

(b) SDM sangat terbatas khususnya dari segi wawasan, skill, serta 

attitude. 

b. Solusi 
(a) Pengembangan sector kepariwisataan hendaknya diimbangi 

dengan penyerahan kewenangan pengelolaan PAD di sector 

pariwisata sehingga output dan autcome dari upaya dilakukan 

dapat diukur 

(b) Penempatan pegawai betul-betul sesuai dengan kompetensi 

dan latar belakang pendidikannya 

 

3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi penyelenggaan Urusan pilihan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

di Kota Parepare adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

Pertambangan Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah.  

 

a.  Program dan Kegiatan 



252 

 

     Bagian Tata Usaha 

1)  Program pelayanan administrasi perkantoran 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 608.240.100,-, 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 jaminan  pemeliharaan 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 alat tulis kantor 
(j) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
(k) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor 
(l) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 
(m) Penyediaan peralatan rumah tangga 
(n) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
(o) Penyediaan bahan logistik kantor 
(p) Penyediaan makan dan minum 
(q) 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 98.595.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pembangunan rumah dinas 
(b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
(c) Pengadaan peralatan gedung kantor 
(d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
(e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
(f) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 
(g) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
(h) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir 

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
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 Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 36.300.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pendidikan dan pelatihan formal 

4) Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja 

dan keuangan 

Alokasikan anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program 

adalah ini adalah sebesar Rp 18.959.000,-, dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan: 

(a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
(b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 
(c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
(d) Penyusunan anggaran SKPD 
 

Bidang Perindustrian 

1) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

20.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengembangan 

sistem inovasi teknologi industri.  

2) Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah 
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

28.740.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Fasilitasi bagi 

industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya.  

3) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

17.100.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyediaan 

sarana informasi yang dapat diakses masyarakat. 

  

Bidang Perdagangan 

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp 

66.555.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

(a) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa  



254 

 

(b) Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian 

Daerah.  

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 148.243.300,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk  

(b) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 

(c) Pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah.  

3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 

adalah sebesar Rp 129.642.675,-, dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan: 

(a) Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan  

(b) Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan  

(c) Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan 

asongan.  

 

b. Realisasi Program dan Kegiatan 

 

Bidang Perindustrian 

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Pelaksanaan 

program ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dibidang industri dapat 

menerapkan teknologi yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam 

menciptakan efisiensi usaha khususnya dibidang industri pengolahan 

makanan khas Kota Parepare. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 

pengembangan sistem inovasi teknologi industri dimana para pengusaha 

makanan khas/tradisional Parepare yang masih lemah dibidang 

teknologi telah diberikan pelatihan dan bantuan peralatan produksi 

yang dibutuhkan berupa oven pengering kue, seller dan mixer kepada 10 

pengusaha makanan khas tradisional dalam rangka membantu 
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pengembangan usahanya agar mencapai hasil yang sesuai dengan 

standar kualitas yang diharapkan. 

 

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Pelaksanaan program 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan aktifitas dan taraf hidup pelaku 

usaha IKM melalui pengembangan usaha yang diikuti dengan 

peningkatan kemampuan produksi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

bentuk pelatihan dan penyediaan alat produksi bagi kelompok usaha IKM 

cenderamata khususnya aksesories rumah tangga di Kota Parepare yang 

mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan namun selama ini 

masih kurang mendapatkan perhatian. 

 

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Melalui program 

ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi industri dalam upaya 

pengembangan sentra-sentra industri potensial diwilayah Kota 

Parepare. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan sarana 

informasi yang dapat diakses masyarakat dalam rangka mengetahui 

perkembangan usaha industri dan pembukaan akses pasar hasil produksi 

di Kota parepare melalui monitoring dan pendataan industri, KUB serta 

sentra-sentra industri selama 12 bulan, dimana dari hasil monitoring 

tersebut dapat diketahui data potensi IKM diwilayah Kota Parepare yang 

terus mengalami pertumbuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut 

: 

1) Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) meningkat dengan 

berbagai komoditi yang berbeda, pada Tahun 2007 berjumlah 1.121 

unit usaha, sementara sampai dengan Tahun 2008 meningkat 

menjadi 1.146 unit usaha. 

2) Tenaga kerja sektor industri pada Tahun 2007 berjumlah 3.738 

orang, untuk Tahun 2008 telah mencapai 3.871 orang atau 

bertambah sebanyak 133 orang. 

3) Nilai produksi sektor industri pada Tahun 2007 adalah sebesar       Rp 

35.633.444,-, sementara Tahun 2008 telah mengalami kenaikan 

menjadi sebesar Rp 39.150.514,-. 

Bidang Perdagangan 



256 

 

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program ini 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan dan 

pemberdayaan konsumen termasuk peningkatan tertib ukur serta tertib 

barang beredar dan jasa. Bentuk Kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 

Melalui kegiatan ini ingin diciptakan kondisi iklim usaha yang 

kondusif yang dapat memberikan jaminan keamanan, keadilan agar 

dunia usaha dapat berkompetisi secara sehat, dilaksanakan melalui 

pengawasan barang dan jasa beredar serta operasional BPSK. Untuk 

pengawasan barang beredar dilakukan pada 3 pasar, 2 supermarket 

dan 150 penjual yang berada diwilayah Kota Parepare. 

2) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perlindungan terhadap 

masyarakat konsumen sehingga merasa nyaman dan mendapatkan 

kepuasan dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan, 

dilakukan melalui pendataan/ pendaftaran alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)  serta sidang tera dan tera 

ulang alat UTTP terhadap 10.000 pemilik alat UTTP selama tahun 

2008 di wilayah Kota Parepare. 

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program ini 

dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan 

mengembangkan akses pasar dan fasilitas distribusi dalam rangka 

pengembangan usaha serta upaya pengendalian harga pokok komoditi 

tertentu untuk menjaga stabilitas harga. Bentuk kegiatan yang 

dilakukan adalah : 

1) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 

Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan operasi pasar dan pasar 

murah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta 

terkendalinya harga pokok komoditi tertentu, sehingga stabilitas 

harga dapat terjamin. Untuk tahun 2008 kegiatan ini berlangsung 

selama 20 hari pelaksanaan. 

2) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya pelaksanaan tertib niaga melalui 

monitoring dan pendataan BBM, Sembako, SIUP, TDP dan TDG 
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diwilayah Kota Parepare selama tahun 2008, dimana dari hasil 

monitoring dan pendataan tersebut dapat diketahui tentang potensi 

sektor perdagangan di Kota Parepare yang terus mengalami 

pertumbuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

(a) Unit Usaha, secara kumulatif mengalami peningkatan dari 

3.133 unit usaha pada tahun 2007 menjadi 3.328 unit usaha 

pada tahun 2008 atau terjadi penambahan sebanyak 195 unit 

usaha. 

(b) Jumlah tenaga kerja, Penyerapan tenaga kerja sektor 

perdagangan pada tahun 2007 berjumlah 5.206 orang, 

sementara pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 

5.774 orang atau bertambah sebesar 568 orang dalam kurun 

waktu 12 bulan. 

3) Pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan manajemen 

pemasaran dan keuangan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebanyak 

120 orang yang terbagi dalam 3 (tiga) angkatan, dimana setelah 

mengikuti pelatihan ini para pelaku usaha UMKM diharapkan akan 

mampu mengelola usahanya dengan konsep manajemen yang lebih 

baik. 

 

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Program ini 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

pedagang kaki lima dan asongan diwilayah Kota Parepare dalam bentuk 

pembinaan dan penyediaan sarana/prasarana yang dibutuhkan. Bentuk 

kegiatan yang dilakukan adalah : 

1) Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 

Melalui kegiatan ini dilaksanakan pengadaan gerobak bagi pedagang 

kaki lima sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk tahun 2008, dan 

direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk menunjang 

peningkatan kesejahteraan pedagang. 

2) Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 
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Melalui kegiatan ini dilaksanakan pengawasan serta pembinaan 

pedagang kaki lima yang ada diwilayah Kota Parepare selama 12 

bulan dalam upaya tertib niaga dan peningkatan mutu dagangan. 

3) Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 

2007 yang belum dirampungkan, dilaksanakan dalam bentuk 

penataan tempat berjualan (pelataran) bagi pedagang kaki lima 

pasar Lakessi pada saat pemindahan ke pasar darurat dalam rangka 

pembangunan pasar Lakessi yang baru. 

 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

(a) Masih kurangnya frekuensi kegiatan bimbingan dan penyuluhan 

serta pendidikan dan latihan (BINTEK) didukung penyediaan 

dana yang memadai 

(b) Masih kurangnya bantuan peralatan produksi dalam rangka 

peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil industri 

(c) Masih kurangnya bantuan permodalan secara lunak, utamanya 

bagi pengusaha industri kecil dan dagang kecil (IKDK) 

(d) Masih kurangnya pengetahuan pengusaha dalam mematuhi 

etika bisnis, serta kewajiban melaporkan bilamana terjadi 

penutupan usaha, kepindahan lokasi kegiatan usahanya diluar 

wilayah kerja 

(e) Jaminan ketersediaan sembilan bahan pokok di pasaran belum 

maksimal.  

2) Solusi  

(a) Perlunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta BINTEK 

secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan 

dan inovasi bagi pelaku usaha industri 

(b) Perlunya diadakan study banding bagi pengusaha dalam rangka 

alih teknologi dan pengembangan wawasan 
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(c) Adanya Pengembangan kemitraan dalam bentuk kerjasama 

antara industri dan lembaga keuangan perbankan dan non bank 

(d) Pembangunan/pengembangan kawasan industri Parepare perlu 

segera terwujud agar dapat menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya di Kota Parepare 

(e) Sosialisasi dan pelatihan kepada pengusaha dalam rangka 

tertib niaga. 

(f) Penambahan frekuensi kegiatan operasi pasar dan pasar murah 

(g) Perlunya penggalangan munculnya LPKSM sebagai salah satu 

instrumen yang diperlukan pemerintah untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan sektor perdagangan dalam rangka 

pelaksanaan tertib niaga di Kota parepare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  
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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 2008, 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, dengan rincian dana/barang melalui tugas pembantuan 
yang diterima, adalah sebagai berikut :  
 

A. Dasar Hukum  
Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/ 
Departemen Teknis kepada Pemerintah Daerah telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Sedangkan mengenai 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.  
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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 Nomor  
1111.0/026.05.1/-/2008  Tanggal 31 Desember 2007  

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Nomor 
1110.0/026-13.1/-/2008  Tanggal 31 Desember 2007 

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Nomor 
1111.0/026-04.1/-/2008  Tanggal 31 Desember 2007 

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Nomor  
1111.0/026-13.1/-/2008  Tanggal 31 Desember 2007 

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Nomor 
1111.0/026-08.1/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 
2008 Nomor : 0317.2/069-03.0/-/2008. 

7. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 
2008 Nomor : 4288.1/018-06.1/-/2008. 

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 
2008 Nomor : 4429.1/018-03/-/2008. 

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Nomor 
111.0/026-13.1/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 

 
 

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Dalam uraian berikut, Pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kota Parepare 

mendapatkan dana bantuan tugas pembantuan dari beberapa Departemen 

teknis, diantaranya: 

1. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia. 

2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga 
Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.  

3. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.   

4. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.   
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5. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.  

6. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) 
Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 

7. Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Republik Indonesia.  

8. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Republik 
Indonesia. 

9. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 

  
 

C. Program dan Kegiatan  

1. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil  

a) Program Perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja  

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk Program ini adalah sebesar                    
Rp 303.334.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

1) Pengembangan Kewirausahaan  

2) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 

3) Administrasi 

4) Penyuluhan dan perluasan Informasi       

b). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 
Rp 300.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

1) Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran 

2) Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 

3) Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat   

c)  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja   
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 
Rp 125.000.000,- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

1) Pembangunan /Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 

2) Administrasi  

3) Pembinaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan 
Industrial 

4) Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial         
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d)  Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, Perlindungan 
dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan   

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 
Rp 137.454.000,-  dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 

1) Administrasi 

2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

3) Pemetaan Status kerawanan   

 

2. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
a) Program pengembangan agribisnis 

Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 
Rp 421.915.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 
1) pengembangan pertanian terpadu, tanaman, ternak, kompos 

dan biogas 
2) bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung 

ketahanan pangan 
3) Mekanisme kegiatan produksi pertanian primer 
4) peningkatan produksi dan produktifitas mutu produk 

pertanian, pengembangan kawasan. 
5) Perbaikan mekanisme subsidi pupuk 
6) Penyusunan kebijakan program, monev dan database 
7) Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3  

b) Program pengembangan agribisnis  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 
Rp 208.250.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 
pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil 
holtikultura. 

c) Program Bidang ketahanan pangan  
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar 
Rp 225.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 
peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian 
serta pengembangan kawasan. 

 

3. Kantor Pelatihan Kerja  
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas 
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program ini 
adalah sebesar Rp 295.000.000,-, dilaksanakan dalam bentuk 
kegiatan: 
a) Rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja/ 
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konsultasi 
b) Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi 
c) Penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi 
d) Penyelenggaraan program pelatihan kerja keliling (MTU) 

 

 

D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil  

a) Program Perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:   

  1) Pengembangan Kewirausahaan   

     Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah  terciptanya wira 
usaha baru . Hal ini telah terealisasi dengan membentuk 
kelompok usaha peternakan ikan Lele dan ikan Emas sebanyak 
1 (Satu) kelompok dengan jumlah anggota 10 orang.   

  2) Padat Karya Produktif/Infrastruktur    

     Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Pemberdayaan 
tenaga kerja penganggur melalui kegiatan padat karya 
produktif. Hal ini telah direalisasikan dengan melakukan 
kegiatan pembukaan perintisan jalan desa sepanjang 2.500 
meter dengan lebar 6 meter yang menyerap tenaga kerja 
penganggur setempat sebanyak 44 orang dengan volume kerja 
50 hari. 

3) Penyuluhan dan perluasan Informasi   

                    Indikator keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya 
efektifitas IPK dan bursa kerja online. Kegiatan ini telah 
direalisasikan dengan melakukan penyuluhan di lembaga 
pemberi kerja dengan volume 100 kali kumjungan selama 12 
bulan. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh data bursa 
kerja sampai bulan Desember 2008  sebagai berikut: 

(a) Jumlah pendaftar pencari kerja sebanyak  = 1689 orang                                             

(b) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = 1120 orang  

(c) Sisa pencari kerja yang belum ditempatkan =   2060 orang 

 (Termasuk sisa pencari kerja tahun 2007)  

(d) Jumlah permintaan lowongan kerja = 1120 orang 

(e) Lowongan kerja yang dipenuhi  = 1120 orang 
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(f) Sisa Lowongan kerja yang belum dipenuhi = -       orang 

b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

1) Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan 
Anggaran; Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah 
terlaksananya koordinasi ke Pusat dan Propinsi, kegiatan ini 
dilakukan dalam bentuk perjalanan Dinas dalam Negeri.   

2) Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi   Indikator 
keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan 
administrasi kegiatan  selama 12 bulan. Hal ini telah 
terealisasi  dalam bentuk penyediaan  laporan bulanan  secara 
rutin setiap bulan, serta melakukan perjalanan dinas dalam 
negeri.  

3) Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis 
Masyarakat; Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah 
terselenggaranya pelatihan berbasis masyarakat  sebanyak 1 
paket. Hal ini telah direalisasikan dengan melatih sebanyak 30 
orang pengusaha  Kecil dan menengah untuk menerapkan K3 
diperusahaan.  

c)  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 
Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pembangunan /pengadaan/ 
peningkatan sarana dan prasarana.   

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat 
pengolah data sebanyak 2 (dua) unit. Hal ini telah direalisasikan 
dengan melakukan pengadaan  barang sebanyak 3 (tiga) unit, 
sebagai berikut: 

1) Notebook Sony VA 10 intelcore 2 Duo 8100 

2) LCD Acer PD 311 

3) Computer  

d) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian, Perlindungan 
dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

1) Administrasi untuk memperlancar penyelenggaraan  
administrasi kegiatan telah didukung 4 orang tenaga dengan 
volume 84 OB selama 12 bulan   
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2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dilaksanakan untuk 
membiayai 1 (satu) paket pelatihan teknis sebanyak 30 orang.   

3) Pemetaan Status kerawanan untuk membiayai kegiatan 
pemetaan status kerawanan dengan hasil terdapat 150 
perusahaan telah berhasil dipetakan. 

 

2. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat dalam bentuk 

program pengembangan agribisnis, program peningkatan ketahanan pangan, 

dan program pembiayaan lain-lain. Sedangkan kegiatannya adalah 

pengembangan pertanian terpadu, tanaman ternak, kompos, dan biogas. 

Kegiatan lainnya dalam program pengembangan agribisnis adalah bantuan 

benih/bibit kepada petani dalam mengukung ketahanan pangan, mekanisme 

kegiatan produksi pertanian primer, peningkatan produksi, produktivitas, 

dan mutu produk pertanian, pengembangan kawasan, serta perbaikan 

mekanisme subsidi produk. Kegiatan pada program pengembangan agrbisnis 

lainnya adalah pengembangan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran 

hasil hortikultura. Sasaran kegiatan adalah tersalurnya bantuan benih/bibit 

kepada petani untuk meningkatkan produktivitasnya. 

Pada program pembiayaan lain-lain adalah kegiatan gerakan nasional 
rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL/GERHAN). Sampai dengan bulan 
Desember 2008, realisasi kegiatan sudah mencapai 100% yang 
meliputi pengadaan ajir sebanyak 16.500 batang, pengadaan pupuk 
dan obat-obatan sebanyak 3.250 kg, tanaman reboisasi pengkayaan 
seluas 100 Ha, tanaman hutan rakyat seluas 30 Ha, dan tanaman 
hutan rakyat pengkayaan seluas 50 Ha. 

3. Kantor Pelatihan Kerja 
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas, dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan;  
a) Rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja/ 

konsultasi, realisasi pelaksanaannya adalah kegiatan pertemuan/ 
konsultasi bertempat di Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 4 kali 
pertemuan. 

b) Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi, realisasi 
pelaksanaannya adalah kegiatan Up-Grading dalam bentuk 
pendidikan dan latihan pertukangan las, pertukangan listrik dan 
keterampilan computer. 

c) Penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi, 
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dilaksanakan dengan 4 (Empat) paket kegiatan, diantaranya: 
Pelatihan keterampilan las listrik, Pelatihan keterampilan mesin 
bubut, pelatihan keterampilan service mobil bensin serta 
pelatihan keterampilan Operator computer. 

d) Penyelenggaraan program pelatihan kerja keliling (MTU), 
dilaksanakan dengan 5 (Lima) paket kegiatan, diantaranya: 
Pelatihan Keterampilan Plumbing, Pelatihan keterampilan Bordir, 
Pelatihan keterampilan Tata Boga, Pelatihan Keterampilan Meubel 
serta Pelatihan keterampilan Instalasi penerangan.  

 

 
E. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan 

1. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 

a) Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia, dengan jumlah anggaran sebesar 
Rp 125.000.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 124.975.000,-  
atau sebesar 99,98%; 

b) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 
Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia, alokasi anggaran pelaksanaannya yaitu 
sebesar Rp 295.000.000,-. Dengan terbentuknya Unit Kerja baru 
yaitu Kantor Pelatihan Kerja sebagai realisasi penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka program dan kegiatan 
tugas pembantuan ini diserahkan untuk dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan oleh Kantor Pelatihan Kerja 

c) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 
dengan jumlah anggaran sebesar Rp 356.863.000,- kemudian 
mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 303.334.000,-
dapat direalisasikan sebesar Rp 300.235.415,- atau sebesar 
98,97%; 

d) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 
dengan jumlah anggaran sebesar Rp 300.000.000,-, dapat 
direalisasikan sebesar Rp 299.680.000,-  atau sebesar 98,89%; dan 

e) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 
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dengan jumlah anggaran sebesar Rp 137.454.000,-, dapat 
direalisasikan sebesar Rp 136.479.650,- atau sebesar 99,29%. 

 

 2. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 

a) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 
(RLPS) Departemen Kehutanan Republik Indonesia, dengan jumlah 
anggaran sebesar Rp 421.915.000,-, dapat direalisasikan sebesar 
Rp 286.819.325,- atau sebesar 67,98% 

b) Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Republik 
Indonesia, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 208.250.000,-, 
dapat direalisasikan sebesar Rp 52.275.000,- atau sebesar 25,10% 

c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian 
Republik Indonesia, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar         
Rp 225.000.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 194.490.000,- 
atau sebesar 86,44%. 

 

3. Kantor Pelatihan Kerja 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Departemen 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan jumlah anggaran 

sebesar Rp 295.000.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 290.115.000,- 

atau sebesar 98,34%. 

 

 

 

F. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan  

 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 

pembantuan yang diterima dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial ketenagakerjaan Depnakertrans, Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja Depnakertrans, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas Depnakertrans serta Dirjen  Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan Depnakertrans di Kota Parepare adalah Dinas Tenaga 

Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 
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 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 

pembantuan yang diterima dari Dirjen  Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan 

Sosial (RLPS) Dephut, Dirjen Peternakan Deptan serta Dirjen Tanaman 

Pangan Deptan di Kota Parepare adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, 

Perikanan dan Kelautan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah. 

 

 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas 

pembantuan yang diterima dari Dirjen  Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas Depnakertrans di Kota Parepare adalah Kantor Pelatihan 

Kerja sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

  

G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 

1. Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Parepare adalah sebanyak 42 orang, terdiri dari:  

1) Pejabat struktural 16 orang : i) eselon dua 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/c); dan ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 11 orang 

2)   Pejabat fungsional 9 orang 

3)   Staf operasional 17 orang 

 

2. Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan 

Kelautan Kota Parepare  adalah sebanyak 54 orang,  terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 19 orang : i) eselon dua 1 orang,     

pangkat/golongan( IV/c); ii) eselon tiga 5 orang; dan iii) eselon empat 

13 orang 

2)  Pejabat fungsional tidak ada  
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3)  Staf operasional 35 orang 

 3. Jumlah pegawai pada Kantor Pelatihan Kerja Kota Parepare adalah 

sebanyak 36 orang, terdiri dari:  

1) Pejabat struktural 5 orang : i) eselon tiga 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/b); dan ii) eselon empat 4 orang. 

2)   Pejabat fungsional 20 orang 

3)   Staf operasional 11 orang 

 

  

 

H. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan 

 1. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 

a) Meja dan kursi kerja 

b) Peralatan komputer dan printer 

c) Mesin Ketik 

d) Lemari arsip/filling cabinet 

e) Kendaraan Roda dua dan empat 

f) Alat Tulis Kantor 

g) Buku referensi/pedoman kerja/juknis/juklak 

h) Mesin pemotong KTP 

i) Mesin laminating 

j)  Kamera digital 

k)  Genset 

l)  Papan pengumuman, dll 
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 2. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 

a) Peralatan kantor/meubeleir 

(1) Meja dan kursi kerja 

(2) Peralatan komputer dan printer 

(3) Mesin Ketik 

(4) Lemari arsip/filling cabinet 

(5)  Kendaraan Roda dua dan empat 

(6)  Alat Tulis Kantor 

(7)  Buku referensi, dll 

b) Peralatan Pelelangan Ikan 

(1)  Timbangan 

(2) gerobak dorong 

(3) Basket/keranjang 

(4) handsprayer 

(5) Lemari es, dll 

c) Alat Pengolahan Pertanian 

(1) alat pengolahan pupuk organik 

(2) mesin jahit karung 

(3) Timbangan 

(4) mesin pres plastik 

(5) mesin pemotong jerami 

(6) karung plastik 

(7) alat pemipil 

(8) mesin penggiling padi 
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(9) mesin pompa air 

(10) hand traktor 

(11) alat kacip mente, dll 

 

 3. Kantor Pelatihan Kerja 

a)  Meja dan kursi kerja 

b)   Peralatan komputer dan printer 

c)   Mesin Ketik 

d)   Lemari arsip/filling cabinet 

e)   Kendaraan Roda dua dan empat 

f)   Alat Tulis Kantor 

g)   Buku referensi 

h)   Balai Latihan Kerja (BLK) 

i) Peralatan mesin dan gudang peralatan 

j) Tempat workshop dan aula, dll 

 

 

 

I. Permasalahan dan Solusi 
 1)   Permasalahan  

(a) Tenaga fungsional (Instruktur) untuk 5 (lima) tahun tahun kedepan 

sudah hampir lima puluh persen  (50%) memasuki usia pensiun 

(b) Masih terdapat banyak barang investaris yang rusak berat / ringan / 

hilang yang terdaftar sebagai barang inventaris dinas yang hingga saat 

ini belum dihapuskan. Hal ini cukup memberatkan mengingat barang 

tersebut memerlukan dana pemeliharaan yang cukup tinggi dan juga 
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tidak ada tempat/gudang khusus untuk penyimpanan barang-barang 

tersebut. 

(g) Pemanfaatan lembaga pelatihan ketenagakerjaan sangat rendah 
mengingat mesin dan peralatan yang digunakan tidak lagi sesuai 
dengan perkembangan tehnologi; 

(h) Kurangnya pengiriman Tenaga Kerja Terampil ke luar negeri khususnya 
Tenaga Kerja ke Jepang. 

(i) Masyarakat Pencari Kerja kurang berminat bekerja di Luar Negeri 
khususnya Malaysia Timur karena di sana hanya dibutuhkan Tenaga 
Kerja Sektor Informal sedangkan Job Order untuk Tenaga Kerja Sektor 
Formal sangat minim dan persyaratannya cukup rumit, serta tingginya 
biaya pengurusan dokumen jati diri dan biaya pemberangkatan Calon 
TKI ke Luar Negeribelum dilaksanakan secara efektif. 

(j) Masalah yang dihadapi dalam penanganan TKI Bermasalah 

(6) Tidak tersedianya dana operasional Satgas baik yang 
bersumber dari APBD maupun APBN untuk mendukung 
pelaksanaan tugas SATGAS TKI-B. 

(7) Belum tersedianya sarana perkantoran tetap untuk 
pelayanan dan Pengamanan di pelabuhan. 

(8) Kepedulian dari Pemda asal TKI belum optimal sehingga 
tidak tersedia dana khusus untuk akomodasi dan 
transportasi bagi TKI-B untuk pemulangan ke daerah asal, 
maka penanggulangannya dibebankan pada Pemerintah 
Daerah Kota Parepare melalui Dinas Tenaga Kerja, 
Kependudukan dan Catataan Sipil Kota Parepare. 

(9) Pengendalian Pemberangkatan Calon TKI dan Pengamanan 
pemulangan TKI-B di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare 
belum berjalan secara optimal karena belum adanya 
kelembagaan dan kewenangan yang jelas tentang 
keberadaan Sentra Pelayanan Penempatan TKI Kawasan 
Timur Indonesia di Parepare. 

(10) Banyaknya calo-calo TKI yang sangat berpengaruh terhadap 
TKI untuk berangkat secara Illegal tanpa adanya 
pertimbangan secara manusiawi dan hanya mengejar 
keuntungan. 

 

 

     2)  Solusi  
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(f) Menyiapkan/merekruit tenaga instruktur secara bertahap untuk 
semua jurusan pelatihan 

(g) Mengusulkan penghapusan barang inventaris yang rusak 
berat/ringan/hilang agar tidak menjadi beban dalam 
pemeliharaan dan tidak tercatat lagi dalam buku inventaris 
barang. 

(h) Membangun citra Pelayanan Prima UPTD Pelatihan 
Ketenagakerjaan dengan cara bertatap muka secara langsung 
dan menyebarkan daftar pertanyaan tentang kebutuhan calon 
siswa pelatihan swadana di kabupaten-kabupaten terdekat/ 
tetangga. Selain itu telah diusulkan Rancangan Perda tentang 
Ketenagakerjaan (termasuk didalamnya tentang PAD pada UPTD 
Pelatihan Ketenagakerjaan). 

(i) Telah diusulkan penyediaan dana untuk biaya operasional Satgas 
TKI-B pada APBD Kota Parepare Tahun 2008 namun hingga saat 
ini belum terealisasi karena keterbatasan dana. 

(j) Memulangkan TKI Bermasalah dari Malaysia ke daerah asalnya dengan 
menggunakan kendaraan umum perorangan. 

 

   
 

BAB VI 

 

PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

 

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 

1. Daerah Yang diajak Kerjasama 
Daerah yang diajak kerjasama adalah semua daerah yang berada dalam 

wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare, 

diantaranya: 

a) Kota Parepare 
b) Kabupaten Pinrang 
c) Kabupaten Sidrap 
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d) Kabupaten Barru 
e) Kabupaten Enrekang 
 

2. Dasar Hukum 
a) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1900/XII/Tahun 2006 

Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Penetapan Sistem Pelayanan 
Transportasi Aglomerasi Wilayah Kapet Parepare dan Pelayanan 
Angkutan Pemadu Moda Dari Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan 
Soekarno-Hatta Makassar Ke Wilayah Kapet Parepare. 

b) Nota Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota Se Wilayah 
Kapet Parepare Tanggal 19 Desember 2006 Tentang kerjasama 
Aglomerasi di Wilayah Kapet Parepare dan Pelayanan Angkutan 
Pemadu Moda dari Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta 
Ke Wilayah Kapet Parepare, Ditandatangani bersama Pemerintah 
Kabupaten/Kota oleh Masing-masing Bupati dan Walikota se Wilayah 
Kapet Parepare, berdasarkan urutan Register Nomor:  
 551/198/XII/dishub/2006, Kab. Sidrap 

 005/690/XII/2006, Kota Parepare  
 421/Dishub/BR/XII/2006, Kab.Barru 
 166/551.KPD/12.06, Kab. Enrekang 
 551/454/dishub/19-12-06,Kab. Pinrang  

  

3. Bidang Kerjasama 
 Pelayanan Transportasi Kawasan Perkotaan yang bersifat Aglomerasi 

dalam Wilayah Kapet Parepare, meliputi Kabupaten Sidrap, Kota 

parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang  dan Kabupaten Pinrang. 

Wujud kerjasama yang diharapkan adalah pelayanan angkutan moda dari 

Bandara Hasanuddin Mandai dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke 

Wilayah Kapet Parepare. 

 

4. Nama Kegiatan 
Pengembangan jaringan transportasi kawasan perkotaan yang bersifat 

aglomerasi pada wilayah Kapet Parepare, meliputi Kabupaten Sidrap, 

Kota parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang  dan Kabupaten 

Pinrang yang kemudian diberi nama MARUPASIDAPI AJATAPPARENG 

(Massenrenpulu (Enrekang), Barru, Parepare, Sidrap dan Pirang) yang 

bermakna berkumpul untuk bersatu saling melengkapi, sesuai dengan 

kesepakatan Pemerintah Daerah masing-masing. 
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5. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas  dan 

fungsi penyelenggara kerjasama antar daerah bidang 

perhubungan/transportasi darat di Kota Parepare adalah Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Parepare sebagai lembaga 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas  Daerah. 

 

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 
Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota 

Parepare adalah sebanyak 42 orang, terdiri dari:  

1) Pejabat struktural 21 orang : i) eselon dua 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/c); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon empat 

16 orang. 

2)  Pejabat fungsional 1 orang 

3)  Staf operasional 20 orang 

 

7. Sumber dan Jumlah Anggaran 
Pengalokasian anggaran dalam rangka mendukung kerjasama ini belum 

terealisasi khususnya pada Pemerintah Daerah Kota Parepare, karena 

menunggu hasil pengkajian bersama sebagai tindaklanjut nota 

kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, termasuk pelaksanaan 

Studi Kelayakan (Visibility study) untuk mendapatkan model perencanaan 

serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan sekaligus sebagai bahan 

ekspose bagi Pemerintah Kota Parepare (eksekutif) dalam pelaksanaan 

Rapat dengan DPRD (Legislatif). 

8. Jangka Waktu Kerjasama 
Jangka waktu kerjasama berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi 

Selatan Nomor 1900/XII/Tahun 2006 Tanggal 19 Desember 2008 Tentang 

Penetapan Sistem Pelayanan Transportasi Aglomerasi Wilayah Kapet 

Parepare dan Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Dari Bandara Hasanuddin 

dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Ke Wilayah Kapet Parepare, 

terhitung sejak tanggal ditetapkan dan tidak ada jangka waktu tentang 

masa pemberlakuan keputusan tersebut akan berakhir. 
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9. Hasil (output) Kerjasama 
Sampai dengan saat ini hasil(output) kerjasama tersebut belum 

memperlihatkan kemajuan yang berarti, karena mengingat kewajiban 

masing-masing Pemerintah kabupaten/Kota untuk menyiapkan kebutuhan 

prasarana (infrastruktur) yang mendorong terwujudnya/realisasi 

kerjasama tersebut belum teralokasi, baik berupa anggaran maupun 

pelaksanaan fisik dilapangan pada daerah masing-masing Kabupaten/Kota 

dalam wilayah Kapet Parepare. Hal yang cukup menggembirakan adalah 

adanya satu persepsi antara masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota 

untuk mewujudkan suatu sistem pelayanan transportasi yang akan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan 

pemamfaatannya sekaligus dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi 

khususnya dalam wilayah Kapet Parepare. 

 

 

 

10. Permasalahan dan Solusi    
a) Permasalahan 

1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas 
Perhubungan, komunikasi dan Informasi Kota Parepare, sehingga 
diperlukan adanya peningkatan SDM Aparatur khususnya bidang 
teknis perhubungan berupa pendidikan Teknis Terminal, 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Kualifikasi Pengujian 
Kendaraan Bermotor, Pengawasan dan Pengendalian LLAJ, PPNS 
LLAJ serta pendidikan teknis lainnya; 

2) Belum semua Kepala Daerah dalam wilayah Kapet Parepare 
mengeluarkan rekomendasi kerjasama dalam rangka 
menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut. 

3) Anggaran, sarana dan Prasarana yang mendukung kesepakatan 
kerjasama belum terakomodir dalam kegiatan penyusunan 
anggaran. 

4) Belum tersusun/tersedia masterplan/kajian mengenai jaringan 
transporatsi perkotaan 

b) Solusi 
1) Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam rangka pelayanan 

yang lebih optimal masih kurang, sehingga diperlukannya 
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang 
berkelanjutan dan bertahap. 
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2) Dalam rangka peningkatan SDM aparatur, perlu dilakukan 
penugasan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan 
struktural dan teknis fungsional yang dapat melengkapi 
pengetahuan teknis operasional pegawai dinas perhubungan dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. 

3) untuk segera dialokasikan anggaran yang diperlukan dalam 
mendukung pelaksanaan kesepakatan kerjasama pengembangan 
jaringan transportasi kawasan perkotaan dalam wilayah Kapet 
Parepare. 

4) Untuk segera dilakukan penyusunan masterplan/kajian mengenai 
jaringan transportasi perkotaan tersebut, sehingga ada 
gambaran/visualisasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan ini 
sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 
penyusunan anggaran yang dibutuhkan. 

  

 

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 

 Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Daerah Kota Parepare 

juga 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) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo IV (Persero) Cabang 

Parepare 
b) Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian 

Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM)  
c) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 
d) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat 
e) Perjanjian dengan  Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) 
f) Perjanjian Kerjasama dengan PT. ASKES (Persero) Cabang Parepare.  
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2. Dasar Hukum 
a) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo IV (Persero) Cabang 

Parepare, Register Nomor: PK / 3 /HK/ II/2008, Tanggal 6 Pebruari 2008 
b) Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian 

Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM), Register Nomor: 
MOU/6/HK/IV/2008, Tanggal 4 April 2008 

c) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat, Register Nomor: NPBS/8/HK/VI/2008, 
Tanggal 20 Juni 2008 

d) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat, Register Nomor: NPBS/20/HK/XII/2008, 
Tanggal 6 Desember 2008 

e) Perjanjian dengan  Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), 
Register Nomor: PK/18/HK/IX/2008, Tanggal 22 September 2008 

f) Perjanjian Kerjasama dengan PT. ASKES (Persero) Cabang Parepare,  
Register Nomor: PK/10/HK/VI/2008, Tanggal 26 Juni 2008 

 

3. Bidang Kerjasama 
a) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo IV Cabang Parepare Tentang 

Pengoperasian Eks Dermaga Ternak. 
b) Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian 

Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Tentang 
Pelaksanaan Anggaran Responsive Gender pada Pemerintah Kota 
Parepare. 

c) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008   

d) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 

e) Perjanjian dengan Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD)  
Tentang Pengembangan Pusat Informasi Regulasi Daerah 
(PUSINFOREGDA). 

f) Perjanjian Kerjasama dengan PT. ASKES  Cabang Parepare Tentang 
Pendistribusian Kartu Peserta Jamkesmas Dalam Wilayah Kota 
Parepare. 

 

4. Nama Kegiatan 
a) Perjanjian Bagi Hasil atas pengoperasian Eks Dermaga Ternak yang 

terdiri dari Jasa Tambat dan Jasa Dermaga 
b) Peningkatan kapasitas Pemerintah Kota Parepare dalam perencanaan 

dan penganggaran, pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses 
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pengambilan keputusan pembangunan dan anggaran yang responsif 
gender dan penyediaan pelayanan publik yang memadai. 

c) Dana Bantuan Sosial dalam rangka pembiayaan pekerjaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi pada Bulan Oktober 2007 
sampai dengan Bulan Februari Tahun 2008 yang merupakan bantuan 
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat hibah. 

d) Dana Bantuan Sosial dalam rangka pembiayaan pekerjaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi pada Bulan Oktober 2007 
sampai dengan Bulan Februari Tahun 2008 yang merupakan bantuan 
Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat hibah. 

e) Pengembangan Pusat Informasi Regulasi (PUSINFOREGDA) Kota 
Parepare dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Good 
Governance melalui teknologi Informasi (eGovernment) terutama 
aspek transparansi dan partisipasi publik bagi masyarakat Parepare 
pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

f) Pendistribusian kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) 
kepada masyarakat yang berhak sebagai tanda bukti kepesertaan 
dalam program jamkesmas. 
 

 

5. SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak-3 
a) SKPD penyelenggara Kerjasama daerah dengan pihak-3 dalam bidang 

Pengoperasian Eks Dermaga Ternak adalah Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informasi Kota Parepare. 

b) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dalam bidang Pelaksanaan 
anggaran Responsive gender pada Pemerintah Kota Parepare adalah 
Kantor Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 
(PMPP), dengan pemberlakuan PP 41 Tahun 2007 telah berubah 
menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK) 
Kota Parepare. 

c) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ke-3 dalam 
bidang pemberian bantuan sosial pelaksanaan penanganan pasca 
bencana adalah Dinas PU dan Praswil Kota Parepare.  

d) SKPD penyelenggara  kerjasama daerah dengan pihak-3 dalam bidang 
pemberian bantuan sosial pelaksanaan penanganan pasca bencana 
adalah Dinas PU dan Praswil Kota Parepare.  

e) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak-3 dalam bidang  
Pengembangan Informasi Regulasi Daerah adalah Bagian Hubungan 
Masyarakat Setdako serta Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 
Setdako.  

f) SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak-3 dalam bidang 
Pendistribusian Kartu Peserta Jamkesmas Dalam Wilayah Kota 
Parepare adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare. 
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6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 
a) Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 

Kota Parepare adalah sebanyak 42 orang, terdiri dari:  

1) Pejabat struktural 21 orang : i) eselon dua 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/c); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 16 orang. 

2)  Pejabat fungsional 1 orang 

3)  Staf operasional 20 orang 

b) Jumlah pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kelurahan Kota Parepare  adalah sebanyak 28 orang,  terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 13 orang : i) eselon dua 1 orang,     

pangkat/golongan( IV/b); ii) eselon tiga 3 orang; dan iii) eselon 

empat 9 orang  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 15 orang 

c) Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah 

Kota Parepare adalah sebanyak 63 orang, yaitu :  

1) Pejabat struktural 17 orang : i) eselon dua 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/b); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 12 orang. 

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 46 orang  

d) Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah 

Kota Parepare adalah sebanyak 63 orang, yaitu :  

1) Pejabat struktural 17 orang : i) eselon dua 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/b); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 12 orang. 

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 46 orang     
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e) Jumlah pegawai pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat 

Daerah Kota Parepare  sebanyak  15 orang  terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 4 orang : i) eselon tiga 1 orang,      

pangkat/golongan( IV/a); dan ii) eselon empat 3 orang.  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 11 orang 

Jumlah pegawai pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan 

Sekretariat Daerah Kota Parepare  adalah sebanyak  11 orang,  

terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 4 orang : i) eselon tiga 1 orang,     

pangkat/golongan( IV/a); dan ii) eselon empat 3 orang.  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 7 orang 

f) Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Parepare adalah 

sebanyak 308 orang, yang terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 20 orang : i) eselon dua 1 orang,  

pangkat/golongan(IV/c); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 15 orang. 

2)  Pejabat fungsional 244 orang 

3)  Staf operasional 44 orang 

 

7. Sumber dan Jumlah Anggaran 
a) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo IV Cabang Parepare Tentang 

Pengoperasian Eks Dermaga Ternak, adalah merupakan bentuk 
kerjasama yang akan menjadi sumber pendapatan baru terhadap 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Parepare. 
Perjanjian ini juga tidak menggunakan  anggaran baik dari sumber 
maupun jumlah anggarannya.      

b) Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian 
Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Tentang 
Pelaksanaan Anggaran Responsive Gender pada Pemerintah Kota 
Parepare, menggunakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 yang besarannya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare. 

c) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008, menggunakan anggaran yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dibawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan 
jumlah sebesar Rp 4.000.000.000,-, dalam bentuk hibah yaitu 
pengalihan kepemilikan dari pemerintah Kepada pemerintah daerah 
penerima bantuan sosial.   

d) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008, menggunakan anggaran yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dibawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan 
jumlah sebesar Rp 3.500.000.000,-, dalam bentuk hibah yaitu 
pengalihan kepemilikan dari pemerintah Kepada pemerintah daerah 
penerima bantuan sosial. 

e) Perjanjian dengan Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD)  
Tentang Pengembangan Pusat Informasi Regulasi Daerah 
(PUSINFOREGDA), menggunakan pembiayaan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 yang 
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah 
Kota Parepare. 

f) Perjanjian Kerjasama dengan PT. ASKES (Persero)  Cabang Parepare 
Tentang Pendistribusian Kartu Peserta Jamkesmas Dalam Wilayah Kota 
Parepare, menggunakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran 
PT. ASKES (persero) Cabang Parepare dengan jumlah sebesar Rp 330,- 
per lembar kartu jamkesmas. 

   

8. Jangka Waktu Kerjasama 
a) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo IV Cabang Parepare Tentang 

Pengoperasian Eks Dermaga Ternak, berlaku sejak tanggal 
ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan tanggal 31 
Desember 2008 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah 
pihak. 

b) Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian 
Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Tentang 
Pelaksanaan Anggaran Responsive Gender pada Pemerintah Kota 
Parepare, berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah 
pihak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. 

c) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
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Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008, berlaku sampai dengan 
berakhirnya pelaksanaan kegiatan.   

d) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008, berlaku sampai dengan 
berakhirnya pelaksanaan kegiatan. 

e) Perjanjian dengan Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD)  
Tentang Pengembangan Pusat Informasi Regulasi Daerah 
(PUSINFOREGDA), terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan 
kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah 
pihak. 

f) Perjanjian Kerjasama dengan PT. ASKES  Cabang Parepare Tentang 
Pendistribusian Kartu Peserta Jamkesmas Dalam Wilayah Kota 
Parepare, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak 
perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 26 Juni 
2008, sesudah itu dapat diperpanjang lagi untuk 1 (satu) bulan 
berikutnya. 

 

9. Hasil (output) Kerjasama 
a) Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pelindo IV Cabang Parepare Tentang 

Pengoperasian Eks Dermaga Ternak, menghasilkan tambahan 
pemasukan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari 
pemakaian jasa tambat dan jasa dermaga.  

b) Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pengkajian 
Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Tentang 
Pelaksanaan Anggaran Responsive Gender pada Pemerintah Kota 
Parepare, diantaranya: i) Memperkuat kompetensi pokok kelembagaan 
dan fungsi-fungsi legislatif dalam perencanaan dan penganggaran yang 
responsif gender; dan ii) Memperkuat proses dan mekanisme pelibatan 
partisipasi masyarakat dan media dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dan bagi pemerintah daerah sendiri akan 
mendapatkan pelaporan yang lebih obyektif dan berkualitas sesuai 
dengan kondisi lapangan. 

c) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008, memberikan kesempatan bagi 
pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan fisik dalam rangka 
perbaikan sarana dan prasarana umum dengan ketersediaan dana dari 
Pemerintah pusat dalam bentuk hibah kepada Pemerintah daerah 
penerima.    

d) Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Tentang Pelaksanaan Dana Bantuan 
Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008, memberikan kesempatan bagi 
pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan fisik dalam rangka 
perbaikan sarana dan prasarana umum dengan ketersediaan dana dari 
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Pemerintah pusat dalam bentuk hibah kepada Pemerintah daerah 
penerima. 

e) Perjanjian dengan Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD)  
Tentang Pengembangan Pusat Informasi Regulasi Daerah 
(PUSINFOREGDA), memberikan hasil yang akan membantu masyarakat 
luas dalam rangka menampung aspirasi dan mengkritisi peraturan 
perundang-undangan daerah, dan bagi Pemerintah Daerah sendiri 
adalah merupakan sarana untuk mensosialisasikan  segala bentuk 
produk-produk hukum daerah yang akan diterapkan ditengah-tengah 
masyarakat.   

f) Perjanjian Kerjasama dengan PT. ASKES  Cabang Parepare Tentang 
Pendistribusian Kartu Peserta Jamkesmas Dalam Wilayah Kota 
Parepare, memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam memperoleh 
hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sesuai 
dengan maksud dan tujuan pengadaan kartu jamkesmas ini. 

 

 

10. Permasalahan dan Solusi   
a) Permasalahan 

1) Terjadinya perubahan regulasi yang begitu cepat, terkadang 

menjadi penghambat dalam memahami dan menerapkan 

aturan/regulasi tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi di 

lapangan. 

2) Salah satu dampak yang ditimbulkan dalam proses perubahan 

regulasi tersebut adalah adanya upaya untuk menghindarkan diri 

dari pekerjaan yang mempunyai konsekuensi hukum dan tidak 

memperhatikan sejauhmana keterlibatan seorang aparat dalam 

melaksanakan pekerjaan tersebut pada aspek pekerjaan 

administrasi saja atau memang melibatkan pihak ketiga yang 

menjadi pelaksana di lapangan. 

3) Kemampuan SDM aparatur masih sangat membutuhkan 

pembenahan dan peningkatan teknis operasional yang terkait 

langsung dengan tupoksi masing-masing. 

4) Terkait dengan persoalan pengadaan kartu jamkesmas bagi 

masyarakat miskin secara kuantitas masih sangat terbatas jika 

dibandingkan dengan  jumlah penduduk miskin yang ada di Kota 

Parepare.    
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b) Solusi 

1) Proses perubahan terjadinya aturan seharusnya segera diantisipasi 

dengan pelaksanaan  sosialisasi dan diklat bagi para pelaksana 

dilapangan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang 

mengarah pada pelanggaran hukum dan dapat merugikan aparat 

itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya yang harus berurusan 

dengan para penegak hukum. 

2) Harus ada regulasi yang mampu menguatkan posisi seorang aparat 

dalam melaksanakan tugas ada pemisahan yang jelas antara 

konsekuensi pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang 

mempunyai kategori terjadinya korupsi akibat permasalahan 

tersebut, sehingga setiap penanggungjawab teknis kegiatan 

mempunyai pola kerja yang jelas dan prosedur 

pertanggungjawabannya betul-betul dapat dibuktikan. 

3) Perlu diprioritaskan upaya pembinaan SDM aparatur pelaksana 

dilapangan dengan berbagai sosialisasi dan Diklat teknis fungsional 

dan operasional. 

4) Perlu diupayakan adanya penambahan jumlah kartu Jamkesmas 

yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai 

dengan kategori masyarakat miskin penerima kartu jamkesmas. 

 

  

 

  

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 

1. Forum Koordinasi 
a)  Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 
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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 2006-2011 

dengan Keputusan Walikota Parepare Nomor 383 Tahun 2006 Tanggal 

19 Juli 2006 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) Kota Parepare Periode 2006-2011. Tujuan utama pembentukan 

forum ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi 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) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh 
masyarakat; 

2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 
3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam 

bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Parepare; 
4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kekuatan 
umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan 

5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian 
rumah agama/ibadat.   
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c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 
Pembentukan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang 

kelembagaannya terbentuk masing-masing, yaitu: 

1) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) berdasarkan Keputusan 
Walikota Parepare Nomor 411 Tahun 2008 Tanggal 24 Nopember 
2008, dengan tugas-tugas sebagai berikut; 
(a) Mengkoordinasikan pelaksanaan operasi kegiatan Intelijen 

untuk seluruh Instansi Pemerintahan Daerah. 
(b) Mengkaji/Mengevaluasi perkembangan situasi aktual Daerah 

Kota Parepare dibidang Politik, Ekonomi, Sosial budaya, 
Keamanan dan Ketertiban / Perlindungan masyarakat berikut 
permasalahannya; 

(c) Mengadakan pertemuan minimal sekali sebulan atau 
Sewaktu-Waktu jika dianggap perlu; 

(d) Membuat rumusan kebijakan yang akan dianalisa oleh Tim 
Fokmas, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota Parepare 
sebagai bahan pertimbangan; 

(e) Menyampaikan laporan kepada Gubernur Sulawesi Selatan 
dan tembusannya disampaikan kepada Poswil Badan Intelijen 
Negara Propensi Sulawesi Selatan. 

2) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing 
berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2006 
Tanggal 27 Februari 2006, dengan tugas-tugas sebagai berikut: 
(a) Mengadakan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan 

Lembaga Asing sesuai dengan pedoman yang berlaku;  
(b) Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, agar 

pemantauan dapat berjalan lancar;  
(c) Mengadakan rapat koordinasi apabila sewaktu-waktu 

dibutuhkan; 
(d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan 

tugas kepada Walikota Parepare.   

3. Instansi Vertikal Yang Terlibat 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

1) Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi 
2) Kepolisian Resort Kota Parepare 
3) Pengadilan Negeri Parepare 
4) Kejaksaaan Negeri Parepare 

b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

1)  Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi 

2) Kepolisian Resort Kota Parepare 

3) Pengadilan Negeri Parepare 
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4) Kejaksaaan Negeri Parepare 

5) Kantor Departemen Agama Kota Parepare 
c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

1) Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi 
2) Kepolisian Resort Kota Parepare 
3) Pengadilan Negeri Parepare 
4) Kejaksaaan Negeri Parepare 
5) Kantor Imigrasi Parepare 
6) Kantor Bea dan Cukai Parepare 
7) Kantor Departemen Agama Kota Paarepare 
 

4. Sumber dan Jumlah Anggaran 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Tahun   

2008, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 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 55.000.000,-. Dasar pelaksanaannya 

adalah Keputusan Walikota Parepare Nomor 145 Tahun 2008 Tanggal 

16 April 2008 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana 

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Satuan Tugas 

Penegakan Hak Asasi Manusia Kota Parepare Tahun 2008.   

b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), 

pembiayaannya tidak menggunakan alokasi khusus tetapi berasal dari 

pembelanjaan anggaran rutin yang tidak ditetapkan jumlah dan 

besarannya. Kegiatan forum juga lebih banyak bersifat insidentil 

tergantung dari kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan termasuk proses penerimaan aspirasi baik 

dari ormas keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan.  

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 

2008, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2008 pada  program 
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pemeliharaan ketertiban dan pengamanan tindak kriminal dalam 

bentuk kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 

pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah. Alokasi anggaran yang 

disiapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah sebesar 

Rp 76.685.500,-. Dasar pelaksanaannya adalah Keputusan Walikota 

Parepare Nomor    411 Tahun 2008 Tanggal 24 Nopember 2008 Tentang 

Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah ( KOMINDA ) Kota Parepare 

Tahun Anggaran 2008. 

 

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 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, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah. 

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

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, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
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Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah. 

 

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan 
a) Jumlah pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare  

adalah sebanyak 35 orang,  terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 3 orang : i) eselon tiga 1 orang,     

pangkat/golongan( IV/a); dan ii) eselon empat 2 orang.  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 27orang 

b) Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kota Parepare adalah sebanyak 25 orang 

yang terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 15 orang : i) eselon dua 1 orang,   

pangkat/golongan(IV/b); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 10 orang,  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 10 orang 

c) Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kota Parepare adalah sebanyak 25 orang 

yang terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 15 orang : i) eselon dua 1 orang,   

pangkat/golongan(IV/b); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 10 orang,  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 10 orang 

 

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan 
a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
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Pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Parepare, 

berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 145 Tahun 2008 

Tanggal 16 April 2008 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana 

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Satuan Tugas 

Penegakan Hak Asasi Manusia Kota Parepare Tahun 2008. Selama 

Tahun 2008, kegiatan forum MUSPIDA dilaksanakan sebagai berikut: 

 

1) SENIN, Tanggal 4 Februari 2008, dengan materi: 

(a) Persiapan perayaan HUT Kota Parepare ke-48 

(b) Persiapan tahap awal pendataan untuk pilkada 

Walikota/Wakil Walikota 

(c) Pemindahan penjual pasar Lakessi ke pasar 

sementara/darurat 

(d) Pembebasan lahan PT. Jatayu Sarana Investasi 

(e) Persiapan penilaian ADIPURA Tahap II 

(f) Pembentukan Tim Justisia Kebersihan dan Keindahan Kota 

(g) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

2) SELASA, Tanggal 17 Juni 2008, dengan materi: 

(a) Antisipasi masalah keamanan dan ketertiban menjelang 

penetapan bakal calon Walikota/Wakil Walikota dalam 

pilkada 

(b) Silahturahmi dengan Penjabat WAlikota 

(c) Hal-hal lain yang dianggap perlu 

3) RABU, Tanggal 29 Oktober 2008, dengan materi: 

(a) Dukungan MUSPIDA terhadap pasangan Walikota dan Wakil 

Walikota baru, periode 2008-2013 

(b) Rekonsiliasi sesudah Pilkada Walikota dam Wakil Walikota 
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(c) Masalah keamanan menjelang eksekusi AMROZI dkk serta 

pengamanan obyek vital lainnya 

(d) Hal-hal lain yang dianggap perlu.  

4) SELASA, Tanggal 25 November 2008, dengan materi: 

(a) Persiapan menghadapi Hari Raya Idul Adha 1429 H 

(b) Agenda kegiatan pemerintahan menjelang berakhirnya Tahun 

2008 serta penyusunan agenda kegiatan MUSPIDA (Stabilitas 

politik dan situasi terakhir menjelang akhir tahun) 

(c) Persiapan pembebasan lahan poros Parepare-Makassar 

(d) Persiapan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA-singkronisasi Agenda 

Kegiatan Tahun 2009) 

(e) Persiapan penandatanganan MOU Parepare-Tawau 

(f) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

5) SELASA, Tanggal 30 Desember 2008, dengan materi: 

(a) Persiapan penggantian Tahun Baru 2009 

(b) Penyesuaian Tarif angkot 

(c) Proses pelebaran jalan Barru-Parepare 

(d) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

 

b) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare selama 

Tahun 2008, melaksanakan kegiatan koordinasi sebanyak 1 kali yaitu 

pertemuan silahturahmi dengan Forum Komunikasi Umat Beragama 

(FKUB) Propinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 26 Mei 2008. 

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Salah satu kelembagaan yang menjadi bagian dari Forum Kewaspadaan 

Dini Masyarakat (FKDM) adalah pembentukan Komunitas Intelejen 

Daerah (KOMINDA) berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 
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411 Tahun 2008 Tanggal 24 Nopember 2008 Tentang Pembentukan 

Komunitas Intelejen Daerah             ( KOMINDA ) Kota Parepare Tahun 

Anggaran 2008. Dalam pelaksanaan kegiatannya KOMINDA 

melaksanakan rapat/ pertemuan  secara rutin 1 kali dalam 4 bulan 

(perkwartal). Materi rapat/pertemuan membahas agenda 

permasalahan yang sedang menjadi issu sentral dikalangan masyarakat 

serta melakukan pengkajian dan evaluasi perkembangan situasi actual 

daerah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan 

ketertiban perlindungan masyarakat. 

  

8. Hasil dan Mamfaat Koordinasi 

a) Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 

Melalui Forum Musyawarah Pimpinan Daerah banyak hal-hal yang 

terkait dengan peran dan fungsi masing-masing anggota MUSPIDA yang 

secara langsung memerlukan tindakan segera dilapangan. Hal ini 

kemudian didukung oleh anggota MUSPIDA yang lain, sehingga ada 

sinergitas kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berjalan dalam 

organisasi anggota MUSPIDA masing-masing. Hasi-hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan dilapangan, kemudian ini menjadi bahan evaluasi 

sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan rapat 

MUSPIDA berikutnya.  

b) 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. 

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

1) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)   

Harmonisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari masing-

masing personil yang terlibat dalam Komunitas Intelejen Daerah 
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(KOMINDA) menjadi lebih baik dan mantap jika dibandingkan 

dengan belum terbentuknya KOMINDA.    

2) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing  

Antisipasi terhadap aktifitas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing 

menjadi lebih terkoordinasi dengan mendudukkan orang-orang 

yang berkompeten dalam hal tugas pokok dan fungsi yang sama 

untuk menggalang kerjasama yang baik dalam pengawasan orang 

asing dengan aktifitasnya yang mungkin saja akan membahayakan 

stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah ini. 

 

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. 

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 Kekuatan umat beragama dan 
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pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam 
membangun kepercayaan dan kebersamaan antar umat beragama. 

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

1) Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)   
(a) Koordinasi pelaksanaan operasi kegiatan Intelijen untuk 

seluruh Instansi Pemerintahan Daerah, berjalan dengan 
sebaik-baiknya; 

(b) 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;    

2) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing  
(a) Pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan 

Lembaga Asing berjalan sesuai dengan pedoman dan 
ketentuan yang berlaku;  

(b) Rapat koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan 
teratur, sehingga kegiatan pemantauan dapat berjalan lancar 
dan tidak terjadi tumpah tindih penugasan dilapangan;  

 

 

 

D. 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 
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masing-masing daerah untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum 

tentang batas daerah. Pada pelaksanaan Tim Teknis dibantu masyarakat 

setempat yang mengetahui keberadaan batas daerah tersebut. 

 

Sumber hukum batas daerah khususnya didarat 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) 
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penegasan batas daerah antara Kota 

Parepare dengan Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare dengan Kabupaten 

Pinrang telah memasuki tahap pelacakan batas. Kegiatan tersebut telah 

dilaksanakan sejak tanggal 20 s.d 31 Mei 2006 dimana masing-masing 

daerah telah menganggarkan biaya dalam APBD Tahun Anggaran 2007, 

dalam kegiatan Pembuatan Tapal Batas Wilayah Kota Parepare dengan 

Kabupaten Sidrap adalah sebesar Rp 138.647.700,- serta perbatasan Kota 

Parepare dengan Kabupaten Pinrang sebesar Rp 98.202.500,-. Untuk 

Tahun Anggaran 2008 kembali diluncurkan lagi anggaran pembuatan tapal 

batas wilayah Parepare-Sidrap adalah sebesar Rp 131.927.700,- serta 

anggaran pembuatan tapal batas wilayah Parepare-Pinrang adalah sebesar 
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Rp 98.202.500. Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kota Parepare dalam rangka pelacakan batas daerah adalah 

Pemerintah  Kabupaten Sidrap dan Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak 

konsisten dengan pendiriannya karena ketika berbicara tentang batas 

dengan  daerah lain mereka menggunakan jasa teknis Topdam 

VII/Wirabuana namun tiba gilirannya perbatasan Parepare justru yang 

digunakan acuan adalah peta rupa bumi. 

 

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 dengan Kota Parepare, karena 

penegasan batas daerah sangat mempengaruhi kebijakan program dan 

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada daerah perbatasan 

tersebut. 

 

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 Tata Pemerintahan sebagai unit kerja pelaksana 

teknis Sekretariat Daerah Kota Parepare, dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Parepare.  

 

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan  
Jumlah pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota 

Parepare adalah sebanyak 10 orang, terdiri dari:  

a) Pejabat struktural 2 orang : i) eselon tiga 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/a); dan ii) eselon empat 1 orang (III/d) 
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b) Pejabat fungsional tidak ada 

c) Staf operasional 8 orang  

 

 

 

 

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA   

 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya   

  a. Bencana Yang Terjadi      

 1)  Angin Kencang (Puting Beliung)  

a) Menimpa warga kel. Bukit indah sebanyak 4 rumah, kel. Tiro 

sompe sebanyak 4 rumah dan Kel. Kampung Baru sebanyak 2 

rumah, 7 rumah warga di Jl. Syamsul Bahri dan Jl. Mattirotasi 

Kel. Labukkang Kec. Ujung Kota Parepare 

b) Tanggal 10 s/d 11 Februari 2008 yang menyebabkan kerusakan 

terhadap 16 rumah warga Kel. Bukit Indah Kec. Soreang 

c) Tanggal 12 Februari merusak 2 rumah warga Kel. Kampung Baru 

Kec. Bacukiki Barat 

d) Tanggal 10 Februari 2008 yang menyebabkan kerusakan 11 

rumah warga Kel. Sumpang Minangae 

e) Tanggal 11 Februari 2008 yang mengakibat kerusakan 3 rumah 

warga Kel. Wattang Soreang Kec. Soreang 

f) Tanggal 12 Februari 2008 yang mengakibatkan kerusakan 29 

rumah warga Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat 

g) Tanggal 10 Februari 2008 yang mengakibatkan kerusakan 3 

rumah warga Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung 

h) Mengakibatkan kerusakan 6 rumah warga Kel. Bukit Harapan Kec. 

Soreang 
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i) Mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa atap 

di lokasi TK. Yasri Ananta Baharuddin 

j) Mengakibatkan kerusakan terhadap 3 rumah warga Kel. Ujung 

Baru Kec. Soreang 

k) Mengakibatkan kerusakan terhadap 33 rumah warga Kel. Lumpue 

Kec. Bacukiki Barat 

l) Mengakibatkan kerusakan terhadap 2 rumah Kec. Bacukiki Barat 

m) Mengakibatkan kerusakan terhadap 10 rumah warga Kel. Cappa 

Galung Kec. Bacukiki Barat 

n) Mengakibatkan kerusakan terhadap 8 rumah warga Kel. Bukit 

Indah Kec. Soreang 

o) Mengakibatkan kerusakan terhadap 6 rumah warga Kel. Cappa 

Galung Kec. Bacukiki Barat 

p) Mengakibatkan kerusakan terhadap 2 rumah warga Kel. Wattang 

Bacukiki Kec. Bacukiki  

q) Mengakibatkan kerusakan terhadap 6 rumah warga Kel. Bukit 

Harapan Kec. Soreang 

r) Mengakibatkan kerusakan terhadap 26 rumah warga Kel. 

Wattang Soreang Kec. Soreang 

s) Musibah Angin Putting Beliung lokasi rumah Muslimin Rauf 

t) Mengakibatkan kerusakan terhadap 3 rumah warga warga Kel. 

Wattang Soreang Kec. Soreang 

u) Mengakibatkan kerusakan terhadap 9 rumah warga warga Kel. 

Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat. 

v) Mengakibatkan kerusakan terhadap 16 rumah warga di RW. 

II/RT. 1 Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat 

w) Mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan pada 142 

rumah warga Kel. Mallusetasi, Kel. Ujung Bulu, Kel. Bukit 

Harapan, Kel. Bukit Indah, Kel. Ujung Baru, Kel. Lemoe, Kel. 

Wattang Bacukiki, Kel. Lumpue, Kel. Sumpang Minangae, Kel. 

Bumi Harapan, Kel. Kampung Baru. 
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x) Mengakibatkan kerusakan terhadap 13 rumah warga warga Kel. 

Labukkang Kec. Ujung 

2) Bencana Kebakaran   

a) Tanggal 14 Januari 2008 atas nama H. Poda, La Duppa, 

Saharuddin & Ansar Kel. Ujung bulu dan Kel. Bukit Indah 

b) Tanggal 13 Februari 2008 yang mengakibatkan kerusakan 6 

rumah warga Kel. Kampung pisang dan Kec. Soreang 

c) Menimpa Warga ORW IV Bilalangnge Kel. Lemoe Kec. Bacukiki  

d) Menelan Korban jiwa atas nama H. LAOTE Kel. Ujung Bulu Kec. 

Ujung 

e) Mengakibatkan kerusakan 4 rumah warga Kel. Sumpang minange 

f) Mengakibatkan kerusakan 5 rumah warga Kel. Wt. Soreang Kec. 

Soreang 

3) Bencana Longsor 

a) Runtuhnya 1 rumah sdr. AMIRUDDIN di Jl. Jend. Sudirman RT. 1 

Rw. 1 Panroko Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat 

b) Pembuatan Talud oleh Kodim 1405/MLTS, Korem 

c) Mengakibatkan runtuhnya pondasi/tanggul rumah An. ZAINAL 

Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat 

d) Mengakibatkan kerusakan terhadap 5 rumah warga Kel. Wt. 

Soreang Kec. Soreang 

   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) Keputusan Walikota Parepare Nomor : 14 tahun 2005 tentang 

Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi 

Kota Parepare. 
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3) Telah dibuat Posko Penanganan Bencana dan Pengungsi Tingkat Kota 

Pos Kamling Terpadu, Tingkat Kecamatan masing-masing di 

Kecamatan dan Kelurahan dengan tenaga 10 (sepuluh) orang tiap 

kelurahan. 

 

 2. Status Bencana (Nasional,regional/Propinsi atau Lokal/ 

Kabupaten/Kota) 

Status bencana yang terjadi selama Tahun 2008 di Kota Parepare 

ditetapkan sebagai Status bencana tingkat Kabupaten/Kota 

 

 3. Sumber dan Jumlah Anggaran  

  Sumber Dana (Anggaran) yaitu :    

  a. Sumber Dana melalui APBD Tahun 2008 Pos Bantuan anggaran Tak 

Terduga (Bagian Kesra Setdako dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah) 

selama Tahun 2008 telah dibayarkan sebagai bantuan anggaran 

perbaikan rumah dan lain-lain peruntukannya dengan jumlah 

keseluruhan adalah sebesar Rp 159.100.000,- 

  b. Bantuan Natura (6.139,4 kg Beras, 30 dos 5 bungkus Mie Instant,12 dos 

12 botol kecap, 17 dos 23 botol saus lombok, 19 dos 12 kaleng Ikan 

Kaleng, 10 dos 3 botol minyak goreng dan 14 dos biskuit) bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Departemen Sosial) yang 

disalurkan Sumber Dana melalui APBD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 

Anggaran 2008 dalam bentuk Delivery Order (DO) pengambilan bantuan 

melalui Dinas Sosial Kota Parepare. 

   

4.  Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 

  Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana yaitu : 

  a. Membuat Kontingensi Plan Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

Pengungsi 

  b. Pelatihan Penanganan Bencana dan Pengungsi Tahun Anggaran 2008 

(setiap tahun dianggarkan pelatihan) 
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  c. Selalu mengoptimalkan Posko kendali Pos Kamling Terpadu   

  d. Sosialisasi Indek Kerawanan Bencana Alam tiap Kecamatan dan 

Kelurahan hasil survey pengendaraan jarak jauh (Laporan Kota 

Parepare). 

 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 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 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai lembaga yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

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. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan 

a. Jumlah pegawai pada Bagian Kesejahteran Sosial Sekretariat Daerah 

Kota Parepare adalah sebanyak 9 orang, terdiri dari:  

1) Pejabat struktural 4 orang : i) eselon tiga 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/a); dan ii) eselon empat 3 orang.  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 
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3)  Staf operasional 5 orang 

b. Jumlah pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Parepare  adalah sebanyak 46 orang,  terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 18 orang : i) eselon dua 1 orang,     

pangkat/golongan( IV/b); dan ii) eselon tiga 5 orang; dan iii) eselon 

empat 12 orang  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 28 orang 

c. Jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Parepare adalah sebanyak 20 

orang, terdiri dari:  

1) Pejabat struktural 12 orang : i) eselon dua 1 orang, 

pangkat/golongan(IV/b); dan ii) eselon tiga 2 orang; dan iii) eselon 

empat 9 orang 

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 8 orang 

 

7. 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. 

 

8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi 

a. Angin kencang/puting beliung 

  c. Kebakaran 

  d. Banjir 

  e. Tanah Longsor dan Gempa 
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 F. 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, Saparatisme 

kemungkinannya bisa terjadi, tapi sangat kecil 

  b. Gangguan Konflik yang bisa timbul sesuai analisa intelejen di Kota 

Parepare adalah masalah PERBATASAN khususnya perbatasan Parepare 

dengan Kabupaten Sidrap 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, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Parepare, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah.  

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 9 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.   

    

 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 
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a. Jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Parepare adalah sebanyak 25 orang yang terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 15 orang : i) eselon dua 1 orang,   

pangkat/golongan(IV/b); ii) eselon tiga 4 orang; dan iii) eselon 

empat 10 orang,  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 10 orang 

 

b. Jumlah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare 

adalah sebanyak 103 orang yang terdiri dari :  

1) Pejabat struktural 5 orang : i) eselon tiga 1 orang,   

pangkat/golongan(IV/a); dan ii) eselon empat 4 orang.  

2)  Pejabat fungsional tidak ada 

3)  Staf operasional 98 orang 

 

 4. 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, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat Kota Parepare adalah sebesar Rp 

620.243.750,- untuk membiayai 3 program 9 kegiatan dalam Tahun 

Anggaran 2008. 

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 45.984.900,- untuk membiayai 1 program 2 

kegiatan Tahun Anggaran 2008. 

 

 5. Penanggulangan dan Kendalanya 

  a. Penanggulangannya yaitu : 
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1) Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan ketertiban lingkungan 

dalam bentuk pelatihan pengendalian keamanan dan ketertiban 

lingkungan. 

2) Penyiapan tenaga pengendalian keamanan lingkungan dalam bentuk 

pelatihan Pertahanan sipil dan peningkatan kerjasama dengan 

aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan. 

3) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 

siskamswakarsa di daerah dalam bentuk kegiatan pembentukan 

komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Kota Parepare. 

4) Pengadaan peralatan bantuan pengamanan yang diperuntukkan bagi 

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Parepare.  

  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.  

 

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan 
a. Tergabung dalam kegiatan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) 
b. Dilibatkan dalam pembentukan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)  
c. Memberikan materi pelatihan dalam pelaksanaan Diklat pembinaan 

anggota SATPOL-PP dan jajarannya dengan materi penanganan 
ketentraman dan ketertiban umum serta prosedur tindak lanjut 
penanggulangannya. 

d. Tetap dalam status siaga sesuai dengan tingkat pengamanan yang 
dibutuhkan dalam koordinasi pengamanan kegiatan yang merupakan 
kebijakan pimpinan daerah.   

 

BAB VII 
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P  E  N  U  T  U  P 

 

 

 Berbagai prestasi dan kekurangan selama Tahun 2008 yang telah dituangkan 

dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2008 ini, diharapkan akan 

menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang dalam melakukan 

perbaikan kedepan, karena dalam siklus manajemen stratejik, laporan 

pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dengan penetapan perencanaan dan 

sebaliknya. Dengan demikian apabila semua pihak dapat memahami siklus 

manajemen stratejik tersebut, maka laporan keterangan pertanggungjawaban ini 

dipandang bukan hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka. 

 Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, 

sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena 

prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin 

bersama sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota Parepare, yang secara jujur dan sangat disadari masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. 

 Disadari sepenuhnya bahwa di dalam pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum semua permasalahan 

dapat diatasi dan memuaskan semua pihak waktu yang relative singkat, namun apa 

yang telah dicapai tersebut merupakan modal dasar dan landasan yang kuat bagi 

upaya perbaikan maupun penajaman program dan kegiatan Pemerintah Kota 

Parepare selanjutnya. 

 Tantangan terbesar Kota Parepare adalah menyiapkan agar tidak 

termarjinalisasi dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat 

berkembang secara berkelanjutan menuju ke Visi Kota Parepare sebagai Kota Jasa, 

Niaga dan Pendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

 Disadari sepenuhnya bahwa inti dari pemerintahan adalah adanya komitmen 

untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Oleh karena itu 

pada Tahun pertama masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, saya 

mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kepada seluruh 

aparatur pemerintah daerah untuk menyatukan langkah dan membulatkan tekad 
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serta bekerja keras dalam mengimplementasikan visi dan misi Kota Parepare 

kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan 

datang. 

 Pemerintah Kota telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa 

perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi potensi yang proporsional 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Kota 

Parepare dimasa mendatang akan dihadapkan pada percepatan perubahan 

lingkungan strategis yang luar biasa, adanya kelengahan sedikit saja akan terlibas 

oleh arus dinamika dengan mobilitas yang sangat tinggi. 

 Pada akhirnya, penilaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Walikota 

Parepare Tahun 2008 ini disampaikan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota 

Dewan yang Terhormat. Adapun segala perhatian dan dukungan serta kerjasama 

Dewan yang terhormat, saya menyampaikan ucapan terima kasih. 

 Demikian laporan ini disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Parepare, 

sebagai salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan, 

diiringi dengan harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan 

senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota 

Parepare.  

 

 

  

 

 WALIKOTA PAREPARE, 

 

 

 

 

Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE 
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