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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI JENEPONTO, 
 
Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan upaya 
yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan 
berotonomi daerah yang dilakukan secara bertahap dan 
berkesinambungan; 

 

b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun 
secara berjangka berdasarkan kewenangan daerah; 

 

c. bahwa salah satu perencanaan pembangunan daerah yang disusun 
secara berjangka sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas adalah 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 
20 (dua puluh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 150 Ayat (3) huruf a 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jeneponto tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 

 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3501); 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 
3851); 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4286); 

 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4355); 

 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  RI Nomor 4389); 

 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4400); 

 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

 

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4437); 

 

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4438); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3866); 

 

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 
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(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 
3952); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 
86); 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah 
Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama: 
 
 
 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO 
 

dan 
 

BUPATI JENEPONTO 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN 
JENEPONTO TAHUN 2006 – 2026. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; 
 

a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto bersama Perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
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c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD 

adalah RPJP Kabupaten Jeneponto dan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten 

Jeneponto untuk periode 20 (dua puluh) tahun; 

e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 

adalah RPJM Kabupaten Jeneponto dan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten 

Jeneponto untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

 

BAB  II 
PENETAPAN RPJP DAERAH 

 
Pasal  2 

 
 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Kabupaten Jeneponto yang memuat 

Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Jeneponto untuk jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun; 

(2) RPJP Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tertuang dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 

  
 

Pasal  3 
 
 

RPJP Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman 

penyusunan RPJM Kabupaten Jeneponto yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala 

Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
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BAB  III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  4 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. 

 

 

 

 

DITETAPKAN DI  :  JENEPONTO 
PADA TANGGAL :  12 JUNI 2006     
 
BUPATI JENEPONTO 

 
ttd. 

 

Drs. H. RADJAMILO, MP. 

DIUNDANGKAN DI  :  JENEPONTO 
PADA TANGGAL      :  12 JUNI 2006    
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO 
 
ttd 
 
Drs. H. IKSAN ISKANDAR 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 151 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto 
 
 
 
HAL SYAMSI, SH. 
Pangkat  : Pembina Tk. I 
NIP :  



 

Lampiran  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO 

NOMOR  03 TAHUN  2006 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006-2026 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Momentum sejarah terbentuknya Jeneponto terjadi pada bulan 

Nopember 1863 yang ditandai dengan berpisahnya Bangkala dan Binamu 

dari Laikang yang kemudian melahirkan Under Afdeling Turatea. Pada 

lembaran sejarah berikutnya tanggal 1 Mei 1959 Kabupaten Jeneponto 

dikukuhkan sebagai Daerah Otonom Tingkat II (Swatantra) yang ditandai 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan  merupakan 

legitimasi tonggak awal eksistensi (keberadaan) Kabupaten Jeneponto 

sebagai daerah otonom. 

Berdasarkan penelusuran historis dengan pendekatan tekstual dan 

makna peristiwa tersebut, maka pada tanggal 1 Mei 1863 dikukuhkan 

sebagai Hari Jadi Jeneponto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2003 Tanggal 25 April 2003. 

Dengan demikian Jeneponto hingga saat ini telah berumur 143 Tahun dan 

berkiprah sebagai daerah otonom yang berhimpun dalam satu kesatuan 

Daerah Propinsi Sulawesi-Selatan khususnya dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Kabupaten Jeneponto yang inheren dengan “Turatea” yang menjadi 

nilai dan identitas budaya yang sekaligus merupakan bagian entitas budaya 

Sulawesi Selatan dan budaya Nusantara, dimaknai dan dipahami secara 

konstruktif sehingga tidak dimaknai secara sempit yang menggiring kepada 

sikap primordialisme. Kata “Turatea” dijadikan sebagai prime motivator 

(penyemangat utama) dalam melaksanakan pembangunan untuk 

mewujudkan kondisi Kabupaten Jeneponto yang maju dan tangguh dalam 

pembangunan di segala bidang sebagai mana nilai yang melekat pada kata 



 
                                                                                                RPJP KABUPATEN JENEPONTO 2006 - 2026 

3 

Turatea. Untuk itu filosofi ini harus tertanam dan tumbuh subur dalam jiwa 

sanubari segenap Generasi Turatea. 

Salah satu instrumen untuk mengimplementasikan semangat 

daerah guna pencapaian kondisi yang maju dan tangguh bagi Kabupaten 

Jeneponto dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disusun 

suatu perencanaan daerah yang disesuaikan dengan kewenangan daerah 

dan asas-asas umum penyelenggaraan negara. 

Bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun 

secara berjangka berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat Visi, 

Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 Tahun. RPJP 

Daerah ini disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top 

down dan bottom up  dimana merumuskan issu-issu strategis dalam jangka 

panjang yang nantinya akan dijabarkan dalam agenda-agenda Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dengan demikian RPJP 

Daerah ini tidak lain adalah sebuah dokumen perencanaan untuk 

menentukan sasaran masa depan yang efektif melalui urutan pilihan yang 

berkeadilan dengan memperhitungkan segenap sumber daya yang tersedia 

dalam rangka mewujudkan keseimbangan kemajuan daerah dan kesatuan 

nasional.  

1.2 Maksud dan Tujuan  

RPJP Kabupaten Jeneponto sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Jeneponto untuk jangka waktu 20 tahun ke 

depan ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus 

menjadi acuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Jeneponto secara 

sistematis, terpadu, sinergis dan menyeluruh dengan tujuan: 

1. Menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam mewujudkan 

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi dan Arah 



 
                                                                                                RPJP KABUPATEN JENEPONTO 2006 - 2026 

4 

Pembangunan yang disepakati bersama, termasuk kesinambungan 

pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan dalam lima tahun; 

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi koordinatif antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam 

satu pola sikap dan pola tindak; 

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan dalam mengoptimalisasikan partisipasi 

masyarakat yang didukung dengan kinerja pemerintahan yang 

profesional dan akuntabel. 

 

1.3. Landasan Hukum 

Landasan idiil RPJP Kabupaten Jeneponto ini adalah Pancasila dan 

Landasan Konstitusional UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan 

daerah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-

daerah TK. II di Sulawesi( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3501); 

3. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4022); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasioal (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4022); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3866);   

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah 

Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 

2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4385); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 

(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11); 

14. Kepmendagri No. 130 – 67 Tahun 2002 tanggal 22 Februari 2002 

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan kota dan daftar 

Kewenangan Kabupaten dan Kota per bidang dari Departemen dan 

LPND. 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2003 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 86); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Jeneponto; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah 

Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123); 

1.4.   Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

Keterkaitan RPJP Kabupaten Jeneponto dengan dokumen 

perencanaan lainnya mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 25 Ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai berikut : 

1. RPJP Kabupaten Jeneponto  Tahun 2006-2026 memuat visi, misi dan 

arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP 

Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan; 

2. RPJM Kabupaten Jeneponto setiap lima tahun  merupakan penjabaran 

visi, misi dan program Bupati Jeneponto yang penyusunannya 

berpedoman pada RPJP Kabupaten Jeneponto dan memperhatikan 

RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program 

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 

3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, diserasikan dengan 

RKP melalui musrenbang, memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan 



 
                                                                                                RPJP KABUPATEN JENEPONTO 2006 - 2026 

7 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; 

4. RKPD merupakan pedoman penyusunan RAPBD. 
 

Skema Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Lainnya 

R P JM

N A S IO N A L

R P JP

N A S IO N A L

R E N S T R A

K L

R E N S T R A

K L

V IS I &  M IS I

P R E S ID E N  R I

R A P B N A P B N

R E N JA

K L
R K A -K L

R IN C IA N

A P B N

R P JP

D A E R A H

R E N S T R A

K L

V IS I &  M IS I

B U PAT I G O W A

R K A

S K P D

A P B D
R K P

D A E R A H  
R A P B D

R IN C IA N

A P B D

R E N JA

S K P D

R P JM

D A E R A H

R E N S T R A

D A E R A H

D ia cu D ip e rh a tika n D ise ra s ika n  m e la lu i M u sre n b a n g

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

P em erin tah  P usat

P em erin tah  Daerah

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto 

Tahun 2006–2026 disusun dalam tata urut sebagai berikut :  

BAB I .   Pendahuluan  

BAB II.   Kondisi Umum, Faktor Strategis, Tantangan dan Masalah 

BAB III.  Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006–2026  

BAB IV.  Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006–2026  

BAB V.   Penutup 

 

 

 

 

 

Visi & Misi Bupati 
Jeneponto 

    RKP 

RENSTRA 

SKPD 
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BAB II 
KONDISI  UMUM, FAKTOR STRATEGIS, TANTANGAN 

DAN MASALAH 

 
2.1. Kondisi Umum 

Wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah perbukitan yang 

terletak pada bagian utara dan daerah datar (daerah antara) yang terletak 

pada bagian tengah serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten 

Jeneponto terletak di ujung Selatan bagian Barat dari wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari 

Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis 

terletak antara 5o16’13” – 5o39’35” LS dan antara 12o40’19”- 12o7’31” BT. 

Secara administrasi Kabupaten Jeneponto berbatasan: 

 Sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar 

 Sebelah Selatan dengan Laut Flores 

 Sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar 

 Sebelah Timur dengan Kabupaten Bantaeng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA ADMINISTRASI                         
KABUPATEN JENEPONTO 
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Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 

749,79 km2. Secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan yaitu 

Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, 

Turatea, Batang, Arungkeke, Rumbia, Kelara dan Tarowang. 

2.1.1 Sumber Daya Alam 
 

 

    Potensi sumber daya alam merupakan modal utama suatu 

daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Kabupaten Jeneponto 

memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar seperti: 

a. Sumber Daya Air 

 Sumber daya air di Kabupaten Jeneponto diperoleh dari air 

permukaan dan air tanah namun belum dikelola secara optimal 

sehingga ketersediaan air pada musim kemarau masih belum 

memenuhi kebutuhan mahluk hidup terutama manusia 

(masyarakat). Curah hujan di Kabupaten Jeneponto setiap 

tahunnya sangat rendah hanya ± 87 hari hujan. Air hujan yang 

jatuh ke tanah hampir seluruhnya mengalir ke laut melalui sungai-

sungai dan sangat kurang menjadi air tanah. Beberapa 

bendungan seperti  bendungan Kelara, Tino dan Pokobulo yang 

sudah dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang sumber airnya 

berasal dari sungai yang dibendung. Selain sungai yang sudah 

dibendung masih terdapat sungai potensial yang perlu penelitian 

lebih lanjut seperti sungai Tamanroya, sungai Allu, sungai Kelara 

dan sungai Marayoka di Kecamatan Bangkala. 

Sumber daya air yang menjadi harapan Kabupaten Jeneponto 

adalah waduk Kelara-Kareloe dan saat ini dalam tahap 

perencanaan pembangunan. Jika waduk ini terealisasi, maka 

akan berfungsi sebagai waduk multiguna (multipurpose dam), 

diantaranya dapat berfungsi sebagai sarana irigasi, pembangkit 

tenaga listrik, penyediaan air baku untuk air bersih dan pariwisata 

serta perikanan.  
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b. Sumber Daya Lahan 

Kabupaten Jeneponto memiliki potensi sumber daya lahan 

yang cukup besar diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan 

kegiatan ekonomi masyarakat. Bila berdasarkan jenis 

penggunaan tanahnya (Land use) pada tahun 2004, maka 

pengunaan tanah yang terluas adalah Tegalan/Kebun yaitu 

seluas 34.154,14 ha atau 45,56% selanjutnya Persawahan seluas 

20.014,08 ha (26,69%), Hutan Negara seluas 9.842,65 ha 

(13,12%), Permukiman seluas 4.892,27 ha (6,52%), Tambak 

seluas 1.624,95 ha (2,16%), Kolam/Empang seluas 748 ha 

(0,99%), Perkebunan seluas 534,42 ha (0,71%) dan penggunaan 

terkecil adalah ladang/huma seluas 313,63 ha (0,42%) serta 

penggunaan lainnya seluas 2.854,85 ha (3,81%).  

c. Sumber Daya Hutan 

Meskipun sektor kehutanan memberikan kontribusi yang 

lebih kecil dibanding sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten 

Jeneponto yaitu hanya 0,03%, namun perannya tidak dapat 

diabaikan begitu saja karena sebagian besar hasil sektor 

kehutanan baik yang telah melalui proses pengolahan maupun 

tidak, merupakan komoditas ekspor seperti kayu dan hasil 

olahannya. 

Kondisi hutan kabupaten Jeneponto cukup memprihatinkan 

karena mengalami penggundulan akibat kegiatan yang tidak 

bertanggung jawab sehingga fungsi hidrologisnya hilang. Pada 

saat musim hujan, aliran permukaan (run off) cukup besar yang 

dapat mengakibatkan erosi. Akibat dari erosi tersebut 

mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai dan bangunan 

serta saluran irigasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibat 

lain yang ditimbulkan dari kondisi hutan yang gundul adalah 

rendahnya curah hujan dan punahnya berbagai margasatwa. 
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Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan 

berbagai upaya untuk mengamankan kawasan hutan di daerah ini 

yang sebagian besar dalam kondisi kritis, antara lain, melalui 

program reboisasi dan penghijauan, penanaman Tanaman Hutan 

Rakyat (HR) dan penanggulangan kebakaran hutan, ternak liar 

dan peladang berpindah. Pada tahun 2004, luas hutan di 

Kabupaten Jeneponto adalah 9.446 Ha dengan rincian: hutan 

lindung 9.189 Ha, hutan produksi terbatas 140 Ha dan Hutan 

produksi tetap   117 Ha. Dalam waktu lima tahun terakhir (2000-

2004) kawasan hutan yang telah rehabilitasi kembali seluas 1380 

Ha. Pada tahun 2004 reboisasi yang berhasil dilakukan seluas 

150 Ha atau mengalami penurunan sebesar 20,83% dari tahun 

2003 yakni 720 Ha. Sedangkan program penghijauan yang 

berhasil dilakukan dalam tahun 2004 adalah   200 Ha. 

d. Sumber Daya Kelautan 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Jeneponto berada di 

daerah pesisir. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto 1 

kecamatan diantaranya sebagian wilayahnya berada di daerah 

pesisir yaitu Bangkala Barat, Bangkala, Tamalatea, Binamu, 

Arungkeke, Batang dan Tarowang, dengan panjang pantai 

berkisar 114 km. 

Kondisi laut sekarang ini kurang terpelihara, tanaman 

bakau hampir tidak ditemukan lagi disepanjang pantai, hal ini 

mengakibatkan biota laut menjauh dan memperparah kondisi 

pantai akibat abrasi. 

 Total rata-rata perkembangan produksi perikanan 

Kabupaten Jeneponto selama lima tahun terakhir (2000-2004) 

adalah 12,41%. yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya. 
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e. Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan 

 Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 

mempunyai peran penting dan  strategis  sebagai sumber  

penerimaan daerah serta dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan berbagai aspek pembangunan, dengan 

pengelolaan sumber daya alam tersebut secara efisien, efektif 

dan berwawasan lingkungan untuk dapat mengakselerasi 

kegiatan pembangunan daerah berbasis sumber daya yang ada. 

 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sampai saat 

ini masih cukup tinggi dibanding dengan sektor lainnya, ini 

disebabkan karena sektor pertanian masih merupakan sektor 

andalan terhadap mata pencaharian utama masyarakat 

Kabupaten Jeneponto. Hal ini dimungkinkan karena lahan 

pertanian yang tersedia yang luasnya 54.481,85 Ha cukup 

potensial untuk dikelola oleh petani dalam mengembangkan 

komoditas pertanian. 

  Potensi komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto 

masih berpeluang besar untuk ditingkatkan pemanfaatannya 

melalui implementasi teknologi dan optimalisasi dan 

pemanfaatan sumberdaya lahan baik melalui peningkatan 

produktivitas maupun perluasan areal tanam serta perbaikan 

pascapanen baik pengolahan maupun pemasaran hasil secara 

profesional. Potensi komoditas andalan tanaman pangan dan 

hortikurtura adalah sebagai berikut: 

a) Padi, meskipun komoditas padi tidak termasuk sebagai 

komoditas andalan tetapi masih menjadi komoditas yang 

diminati oleh sebagian besar masyarakat tani Kabupaten 

Jeneponto. Rata-rata luas panen dan produktivitas 

tanaman padi sawah selama lima tahun terakhir (2000-
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2004) masing-masing adalah 16.642,60 Ha dan 48,15 

Ku/Ha. Dalam tahun 2003-2004,  sedikit mengalami 

penurunan. Luas panen pada tahun 2003 adalah 16.759 

Ha sedangkan tahun 2004 menjadi 16.413 Ha atau turun 

sekitar 2,06 %, penurunan luas panen juga diikuti oleh 

penurunan produksi. Keadaan ini terjadi sebagai akibat 

pengaruh elnino yang berkepanjangan.  

b) Jagung, sebagai salah satu komoditas andalan tanaman 

pangan Kabupaten Jeneponto. Selama lima tahun terakhir 

(200-2004) rata-rata luas panen dan produktivitas tanaman 

Jagung masing-masing adalah 38.314,60 Ha dan 35,25 

Ku/Ha. Dalam periode  tersebut perkembangannya 

mengalami fluktuasi, namun dalam tahun 2003-2004 

mengalami peningkatan baik luas panen maupun produksi 

yaitu masing-masing 22,51% dan 22,99%.  

c) Tanaman ubi kayu merupakan salah satu jenis komoditas 

tanaman yang potensial dan merupakan andalan 

Kabupaten Jeneponto meskipun pada tahun 2004 luas 

panen dan produktivitasi mengalami penurunan sekitar 

18,25% dan 43,63% dibanding tahun 2003. Hal ini 

disebabkan karena menurunnya minat tanam masyarakat 

akibat sulitnya pemasaran dan harga jual yang rendah 

pascapanen. Rata-rata luas panen dan produksi tanaman 

ubi kayu selama lima tahun terakhir masing-masing adalah 

7.673,60 Ha dan 209,07 Ku/Ha. 

d) Kacang Tanah dan kedelai, merupakan salah satu jenis 

komoditas tanaman yang potensial dan merupakan 

andalan Kabupaten Jeneponto meskipun luas panen dan 

produktivitas kacang tanah selama periode lima tahun 

terakhir (2000-2004) cenderung berfluktuasi. Produksi 
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kacang tanah tahun 2004 mengalami penurunan sekitar 

0,95% di banding tahun 2003, hal ini diakibatkan 

banyaknya serangan hama dan musim kemarau yang 

panjang. Rata-rata luas panen dan produktivitas kacang 

tanah selama lima tahun terakhir masing-masing adalah 

409,60 Ha dan 14,44 Ku/Ha. Sedangkan untuk kedelai 

Perkembangan produktivitas perhektarnya selama periode 

lima tahun sekitar 2,37%. 

e) Tanaman kacang hijau, perkembangan luas panen 

tanaman kacang hijau selama periode lima tahun terakhir 

(2000-2004) cenderung mengalami penurunan sementara 

produksinya mengalami fluktuasi. Produksi tahun 2004 naik 

sekitar 8,40% dari tahun sebelumnya sementara luas 

panen mengalami penurunan sekitar 2,70%. Rata-rata luas 

panen dan produksi tanaman ubi kayu selama lima tahun 

terakhir masing-masing adalah 3.031 Ha dan 14,01 Ku/Ha. 

f) Hortikultura, untuk melengkapi gizi dan meningkatkan 

pendapatan petani di Kabupaten Jeneponto selain 

mengusahakan tanaman padi, palawija juga 

mengusahakan hortikultura yakni sayur-sayuran dan buah-

buahan. Sayur-sayuran yang menjadi andalan di 

Kabupaten Jeneponto adalah kol, sawi, bawang merah dan 

lombok. Sentra produksi kol dan sawi di Kecamatan 

Rumbia, sentra bawang merah yaitu di Kecamatan 

Tamalatea, Bangkala, Binamu, Batang, Kelara dan 

Bontoramba dan sentra produksi lombok di Kecamatan 

Tamalatea, Binamu, Bangkala dan Kelara. Buah-buahan 

yang menjadi andalan di Kabupaten Jeneponto adalah 

mangga dan serikaya. Sentra produksi mangga di 

Kecamatan Binamu, Bangkala dan Batang dan sentra 
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produksi serikaya di Kecamatan Tamalatea, Batang dan 

Bangkala.   

 Perkebunan 

 Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Jeneponto 

yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan, diantaranya kelapa dalam, jambu 

mente, kopi dan kapas. Produksi komoditas tersebut dalam 

beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang 

cukup besar, meskipun tahun 2004 sedikit mengalami 

penurunan akibat musim kemarau panjang. Pada tahun 2004 

luas areal dan produksi untuk kelapa dalam adalah 5.520 ha 

dan 4.283,5 ton, jambu mente adalah 2.827 ha dan 1.456,4 

ton, kopi adalah 2.458 ha dan 1.421,2 ton, kapas adalah 1.117 

ha dan 471,7 ton. 

 Peternakan 

 Peternakan diarahkan pada peningkatan 

produksi ternak dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi 

masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Populasi ternak yang mengalami peningkatan yang signifikan 

dalam tiga tahun terakhir (2002-2004) adalah sapi, kuda dan 

kambing adalah masing-masing 1,17%, 2,749% dan 1,17 

sedangkan unggas hanya ayam ras yang mengalami 

peningkatan sebesar 287,889%. Dari populasi ternak yang 

mengalami peningkatan tersebut, kuda mengalami 

peningkatan tertinggi hal ini tidak terlepas dari faktor tradisi. 

f. Pertambangan dan Industri 

Berdasarkan hasil survey Pemetaan Potensi dan Penataan 

Tambang di Kabupaten telah diketahui potensi bahan galian 

seperti pasir besi, bentonit, batu gamping, oker, mika, andesit, 

basal, breksi, kaldeson dan Zeolit yang masih perlu penelitian 
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lanjutantan untuk kelayakan eksplorasi sementara tufa dan sirtu 

(tambang galian golongan c) masih dikelolah secara tradisional. 

Tabel 2.1 

Potensi Jenis Tambang Berdasarkan Hasil Survey Pemetaan Potensi 
Di Kabupaten Jeneponto 

Jenis Bahan Galian Potensi (Hipotetik) Lokasi (Kecamatan) 

1.  Pasir Besi 
 
 
2.  Bentonit 

 

3.  Lempung 

4.  Batu Lamping 

 

 
5. Batu Gamping  
 Dolomitan 
 
6. O k e r 
 
7. M i k a 
 
8. Andesit 
 
9. Basal 
 
 
10. Breksi 
 
 
11. T u f a 
 
12. S i r t u 
 
 
13. Kaldeson 
 
14. Zeolit 

3.204.928 ton (Alluvial 
Deposite) 
 
45.600.000 M

3
 (Residual 

Deposite) 
 
27.000.000 M

3
 

 
1.500.000.000 M

3
 

 
 
 
57.800.000 ton 
 

500.000 M
3
 

 
70.000 M

3
 

 
1.500.000.000 M

3
 

 
13.400.000.000 M

3
 

 
 
2.800.000.000 M

3
 

 
 
1.800.000.000 M

3
 

 
23.000.000 M

3
 

 
 
9.040.000 M

3
 

 
23.000.000 M

3
 

Binamu dan Arungkeke 
 
 
Kecamatan Bangkala 
 
 
Binamu, Bangkala, Tamalatea 
 
Bangkala Barat, Bangkala dan 
Tamalatea 
 
 
Tamalatea (Kelurahan 
Bontotangnga) 
 
Rumbia (Desa Kassi-Kassi) 
 
Bangkala Barat 
 
Batang 
 
Bangkala, Tamalatea, Rumbia 
dan Bontoramba 
 
Bangkala Barat, Kelara, 
Turatea dan Batang 
 
Bontoramba, Bangkala 
 
Turatea, Binamu, Bontoramba, 
Tamalatea, Bangkala 
 
Tamalatea dan Bangkala 
 
Turatea, Binamu, Bontoramba, 
Tamalatea dan Bangkala 

 

Pembangunan industri di Kabupaten Jeneponto selalu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dengan 

memberikan kemudahan dan dorongan kepada investor untuk 

menanamkan modalnya. Hal ini karena pembangunan industri 

diharapkan dapat membawa perubahan yang mendasar dalam 

struktur ekonomi daerah. Industri yang menjadi andalan 
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Kabupaten Jeneponto adalah industri garam rakyat, industri gula 

merah dan industri pengeringan dan pengolahan jagung kuning. 

Kabupaten Jeneponto adalah merupakan penghasil garam 

terbesar di kawasan timur Indonesia. Luas areal penggaraman 

saat ini adalah 565,63 ha dengan jumlah produksi rata-rata per 

tahun adalah 47.000 ton dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 

2.174 orang. 

 

2.1.2   Sumber Daya Manusia 

 Penduduk adalah salah satu resources yang perlu mendapat 

perhatian karena dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan 

suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 

2004 adalah 327.738 jiwa, tersebar di 10 kecamatan terdiri dari 

perempuan sebanyak 188.329 jiwa dan laki-laki sebanyak 159.409 

jiwa. Jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Binamu yaitu 

sebanyak 48.016 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk dalam 

kurun waktu 10 tahun (1994-2004) adalah 0.69% per tahun.  

Karakteristik pembangunan sumber daya manusia 

dilaksanakan melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, 

penekanan laju urbanisasi dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar 

keberhasilan peningkatan kualitas  manusia adalah  dengan melihat 

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index  

(IPM)/(HDI). Hasil Survey PBB (UNDP) yang dituangkan dalam 

laporan serialnya National Human Development Report 2004 bahwa 

Tahun 2002,  HDI Kabupaten Jeneponto adalah 57,8 atau berada 

pada peringkat 327 di Indonesia dan peringkat terakhir di Sulawesi 

Selatan. Rendahnya HDI ini akan berimplikasi pada tingginya angka 

kemiskinan. Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu : 
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1. Tingkat Pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan disuatu daerah dapat ditandai 

dengan melihat angka partisipasi anak usia sekolah umur 7-18 

tahun yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Angka 

Partisipasi Murni (Net Enrollment RatioI=NER) dan Angka 

Partisipasi Kasar (Gross Enrollment Ratio= GER). 

Angka Partisipasi Murni (NER) SD sebesar 78,41%, SLTP 

58,70% dan SMU 24,16% dari penduduk usia sekolah. Dari angka 

tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi murni masing-

masing jenjang pendidikan masih rendah. 

Angka Partisipasi Kasar (GER) SD sebesar 86,73%, SLTP 

69,61% dan SMU 32,15% dari penduduk usia sekolah. Dari angka 

tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar masing-

masing jenjang pendidikan masih rendah. 

Dari angka pencapaian NER dan GER menunjukkan bahwa 

semakin tinggi jenjang pendidikan maka pencapaian angka 

partisipasinya semakin rendah. Hal ini disebabkan karena 

semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi biaya yang 

diperlukan. 

Rendahnya tingkat pendidikan juga disebabkan oleh 

berbagai permasalahan antara lain disparitas wilayah (antara 

dataran tinggi dengan dataran rendah), disparitas antara 

kelompok masyarakat serta prasarana dan sarana yang belum 

memadai. Disamping itu juga, masih perlu ditingkatkan 

pengembangan sumber daya aparat baik melalui jenjang 

pendidikan formal maupun diklat teknis dan fungsional. 

2. Derajat Kesehatan  

Secara umum derajat kesehatan penduduk Kabupaten 

Jeneponto telah mengalami peningkatan selama satu dasawarsa 

terakhir. Hal ini dipengaruhi dengan meningkatnya status gizi 
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masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi, 

menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan. Namun 

masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat antara lain fasilitas 

kesehatan di daerah terpencil/dataran tinggi yang memiliki 

fasilitas pustu dan puskesmas serta  jumlah tenaga kesehatan 

masih terbatas untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 

3. Daya Beli 

Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Jeneponto masih 

rendah dibandingkan dengan Daya Beli masyarakat di Kabupaten 

lain di Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilihat dari pendapatan 

per kapita sebesar Rp. 2.878.023 (setara $287 U.S), hal ini 

menunjukkan, bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Jeneponto 

masih ketinggalan dengan daerah lain.  

 

2.1.3   E k o n o m i 

Perkembangan PDRB Kabupaten Jeneponto dalam kurun 

waktu 5 tahun (1999-2004) selalu mengalami peningkatan. Hal ini 

dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku 

yang meningkat rata-rata 12,07% per tahun. Perkembangan PDRB 

tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu mencapai 14,34%, sedangkan 

perkembangan terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu hanya 9,71%. 

Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto 

selama kurun waktu 1999-2004 berdasarkan nilai PDRB atas dasar 

harga konstan tumbuh rata-rata 3,75% per tahun. Pertumbuhan ini 

cukup baik untuk kondisi perekonomian selama 5 tahun terakhir. 

Struktur perekonomian Kabupaten Jeneponto selama kurun 

waktu 1999-2004 tidak mengalami pergeseran yang berarti. 

Kontribusi terbesar masih disumbangkan dari sektor pertanian 

dengan kontribusi pada tahun 2004 mencapai 57,17%. Selanjutnya, 
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Jasa-jasa berkisar 16,59%, perdagangan,hotel dan restoran sekitar 

7, 04%, Bank dan lembaga keuangan lainnya sekitar 6,76%, 

bangunan sekitar 4,79% angkutan dan komunikasi sekitar 3,29%, 

industri sekitar 2,25%, pertambangan dan galian sekitar 1,57% listrik 

dan air minum sekitar 0,54% terhadap total PDRB Kabupaten 

Jeneponto. Keadaan ini menunjukkan bahwa perekonomian 

masyarakat Kabupaten Jeneponto masih mengandalkan sektor 

pertanian, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi daerah 

ini  bertumpu pada sektor pertanian. 

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Jeneponto 

(PDRB perkapita atas dasar harga berlaku) tahun 2003 sebesar Rp. 

2.659.086 dan pada tahun 2004 mencapai nilai Rp. 2.878.023 atau 

terjadi kenaikan sekitar 8,23%. Bila dibandingkan dengan angka 

PDRB perkapita Sulawesi Selatan, maka PDRB per kapita 

Kabupaten Jeneponto masih jauh lebih rendah, baik dari sisi nilai 

maupun dari sisi rata-rata peningkatan per tahunnya. 

a.   Investasi 

Salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

adalah  adanya investasi untuk  pengembangan ekonomi lokal 

dan dalam rangka peningkatan  kualitas hidup sebagai dampak 

dari  meningkatnya pendapatan masyarakat. 

Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah penduduk yang besar,  

wilayah yang luas dan lahan yang tersedia untuk pengembangan 

berbagai sektor dalam penanaman modal. Akan tetapi tanpa 

adanya dukungan prasarana dan sarana yang memadai maka 

sulit diharapkan untuk dapat membuat  investor tertarik masuk ke 

Kabupaten Jeneponto. Untuk itu, diperlukan peran aktif 

pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyediaan  prasarana 

dan sarana seperti, jalan, telekomunikasi, listrik, air, penyediaan 
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tenaga kerja yang terampil dan penyiapan lahan yang siap pakai 

(tidak bermasalah). 

Dengan diterbitkan Kepres no. 29 tahun 2004 tentang Pelayanan 

Perizinan Satu Atap, dimana surat izin untuk investasi diatur dan 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat  menyebabkan koordinasi 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering terjadi 

kesalah pahaman. Oleh karena itu, Penetapan Peraturan Daerah 

yang mendukung terlaksananya kegiatan investasi sangat penting 

dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif. 

b.  Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. 

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (UMKM dan Koperasi) 

akan menjadi prioritas, bukan hanya karena alasan besarnya 

kemampuan UMKM dan Koperasi dalam penyerapan tenaga kerja 

dan kontribusi terhadap produktifitas perekonomian daerah, akan 

tetapi karena pemberdayaan ekonomi rakyat berhubungan 

langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

pengembangan mitra usaha. 

Pengembangan UMKM menjadi bagian integral didalam 

perubahan ekonomi melalui pengembangan agribisnis dan 

agroindustri, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, 

dan menciptakan daya saing industri. Pada tahun 2004, Jumlah 

koperasi adalah 184 unit dengan jumlah anggota sebanyak 

50.996 orang dan jumlah simpanan berkisar Rp. 5.089.804.627, 

volume usaha Rp. 31.852.608.026 dan SHU  Rp. 671.672.980. 

Selanjutnya pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis 

untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. 

Koperasi berkembang semakin luas menjadi wahana yang efektif 

dalam menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik 

produsen maupun konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi 
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yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Jeneponto.  

2.1.4. Prasarana dan sarana  

a.  Transportasi dan Telekomunikasi 

 Prasarana trasportasi darat dan laut merupakan prasarana 

yang dapat mempercepat kegiatan ekonomi adalah tersedianya. 

Pembangunan jalan dan pelabuhan akan meningkatkan 

transportasi yang berimplikasi pada kelancaran distribusi barang 

dan jasa. 

 Pembangunan jalan akan meningkatkan aksesibilitas 

penduduk dan sumber daya ekonomi dalam memperlancar 

aktivitas sosial dan ekonomi masyarakatnya, membangkitkan 

ekonomi lokal, menunjang produksi pangan dan membantu 

menyatukan komunitas terpencil ke dalam perekonomian yang 

lebih luas. 

 Panjang jalan sampai pada tahun 2004 adalah 1.366,36 km 

dengan klasifikasi kelas II 102,82 km, kelas III/b 925,38 km, kelas 

III/c 280,30 km dan tidak terkategorikan 57,86 km. Selain 

prasarana jalan, moda/kendaraan sebagai sarana transportasi 

darat juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas. 

Jumlah kendaraan di Kabupaten Jeneponto khususnya roda 

empat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara 

berurutan tercatat Pada tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 

masing-masing sebanyak 708 unit, 629 unit, 663 unit dan 1.184 

unit. 

 Kabupaten Jeneponto memiliki prasarana transportasi laut 

yaitu pelabuhan Bungeng yang dapat menunjang aksesibilitas 

barang antar propinsi (Sulawesi Tenggara dan NTT). 
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 Untuk memperlancar arus informasi serta memperluas 

jangkauan komunikasi ke seluruh pelosok tanah air, maka bidang 

telekominikasi telah berupaya meningkatkan pelayanan sampai 

kepelosok desa. Kegunaan dan peranan telepon sebagai alat 

telekomunikasi dewasa ini semakin dirasakan sebagai suatu 

kebutuhan oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah pelanggan telepon yang dipasang baru yaitu 

sebanyak 1.584 pelanggan pada tahun 2004. 

  b.  Perumahan 

 Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 

oleh suatu rumah tangga dapat menggambarkan seberapa besar 

rumah tangga tersebut memanfaatkan dan mengelola semua 

fasilitas yang ada dalam bangunan secara maksimal, terlihat 

bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Jeneponto 

sudah memiliki rumah dengan status milik sendiri.  

 Pembangunan Perumahan oleh pihak pengembang 

mengalami kemajuan yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari 

berkembangnya sektor properti baik yang dilaksanakan oleh 

pemerintah melalui BAPERTARUM, maupun investasi murni dari 

fihak swasta. 
 

c.  Sarana Utilitas (Listrik, Air Minum) 

 Energi listrik pada saat sekarang sudah merupakan energi 

yang vital dalam memenuhi  kebutuhan rumah tangga maupun 

industri. Hal ini disebabkan pembangunan jaringan listrik oleh 

PLN cukup pesat. Pembangunan kelistrikan di Kabupaten 

Jeneponto terus ditingkatkan dengan jalan memperluas 

penambahan jaringan listrik. Program ini dimaksudkan untuk 

pemerataan ketersediaan energi listrik dalam rangka  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Jeneponto. 
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 Pada tahun 2004, produksi listrik pada PLN cabang 

Jeneponto sebesar 6.858.384 KWh. Dari jumlah tersebut yang 

terjual sebesar 919.530 KWh dengan jumlah pelanggan sebanyak 

31.088 konsumen. 

 Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia 

yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh 

karena itu sumber air yang ada perlu dijaga dan diamankan 

kelestariannya. Pembangunan air bersih di Kabupaten Jeneponto 

dilaksanakan dengan jalan meningkatkan dan memperluas 

jaringan-jaringan distribusi, sambungan rumah, hidran umum dan 

terminal. 

 Hasil pembangunan air bersih di Kabupaten Jeneponto 

dapat dilihat dari volume air minum yang disalurkan sampai pada 

tahun 2004, yaitu berkisar 686.037 m3 dengan nilai Rp. 

1.476.208.800,- dengan jumlah pelanggan sebanyak 4.800 KK. 

Dalam kurun waktu 2001-2004, terjadi fluktuasi jumlah penyaluran 

air minum.  

d.  Perdagangan dan Pariwisata 

 1.  Perdagangan 

Perkembangan perdagangan di Kabupaten Jeneponto 

sebagai salah satu lokomotif perekonomian dapat dilihat dari 

banyaknya perusahaan yang memperoleh Tanda Daftar 

Usaha Perdagangan ( TDUP ) dan tingkat aktivitas pasar 

sebagai pusat perdagangan. Pada tahun 2004, jumlah 

perusahaan komanditer (CV) sebanyak 217 buah, perusahaan 

perorangan 49 buah dan perusahaan lainnya 2 buah. 

Disamping itu terdapat 2 pasar sentral, 5 buah pasar inpres 

dan 18 pasar desa sebagai pusat transaksi barang/jual beli. 
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  2.  Pariwisata 

Kabupaten Jeneponto mempunyai potensi pariwisata 

budaya dan alam yang dapat dikembangkan untuk menambah 

pendapatan daerah. Objek wisata alam yang potensial untuk 

dikembangkan adalah objek wisata pantai, wisata Bahari, 

wisata budaya dan pegunungan/wisata agro. Objek pariwisata 

pantai yang terkenal di Kabupaten Jeneponto adalah kawasan 

Birtaria Kassi dan untuk wisata alam pegunungan/wisata agro 

yang terkenal adalah Loka. Sedangkan objek wisata budaya 

yang terkenal adalah Makam Raja-Raja Binamu. Namun 

masih terdapat objek wisata lain yang potensial yaitu Pulau 

Harapan, Air Terjun Boro, Tanjung Mallasoro, Makam I Maddi 

Dg. Rimakka, Mesjid dan Rumah Adat Tertua Patealla, Balla 

Lompoa, Bungung Salapang, Pesanggrahan loka. Kini, 

Jeneponto telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di 

Sulawesi Selatan. 

e.  Pendidikan dan Kesehatan 

1.  Pendidikan  

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting 

dan strategis  untuk menentukan masa depan daerah dan 

bangsa sehingga pembangunan dibidang pendidikan harus 

mendapat perhatian yang serius. Sekaitan dengan itu sampai 

pada tahun 2005, Kabupaten Jeneponto memiliki 273 Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 56 Sekolah 

Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs), 24 Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah 

(SMA/MA) dan 6 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 3 

Perguruan Tinggi. 

 



 

                                                                                        
                                                                                                 RPJP KABUPATEN JENEPONTO 2006 - 2026 
 

27 

2.  Kesehatan 

Tingkat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat dilihat 

dari 2 aspek yaitu aspek ketersediaan prasarana kesehatan 

diantaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan Apotek 

dan aspek sumberdaya manusianya. Jenis parasarana 

kesehatan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2004 terdiri 

dari 1 unit Rumah Sakit yaitu RSU Lanto Dg. Pasewang yang 

saat ini masih tergolong type D, 15 unit puskesmas ( 8 unit 

puskesmas perawatan dan 7 unit puskesmas non perawatan), 

49 unit unit puskesmas pembantu, 372 posyandu, 1 unit 

gudang farmasi, 3 unit apotek dan 15 unit toko obat.  

Pada tahun 2005 sumberdaya manusia pada sektor 

kesehatan terdiri dari dokter umum sebanyak 18 orang, dokter 

gigi 10 orang, apoteker 3 orang, Sarjana Kesehatan 

Masyarakat 16 orang, Perawat 90 orang, Bidan 50 orang, 

tenaga kesehatan lainnya sebanyak 17 orang serta tenaga 

non kesehatan sebanyak 79 orang. 

2.1.5.  Sosial Budaya 

Keragaman budaya, toleransi dan interaksi antar umat 

beragama, dan interaksi antarbudaya di Kabupaten Jeneponto 

merupakan suatu kemajuan di bidang sosial budaya. Hal ini dapat 

tercermin pada beragam peninggalan bersejarah,  seperti makam 

raja-raja Binamu, Rumah Adat, dan lain-lain peninggalan sejarah dan 

budaya masyarakat Jeneponto. Namun, penghargaan pada nilai 

budaya, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa bangga 

terhadap daerah semakin memudar. Hal ini disebabkan oleh semakin 

merosotnya keteladanan para pemimpin, cepatnya penyerapan 

budaya global yang negatif, kurang mampunya menyerap budaya 

global yang lebih sesuai dengan karakter daerah, serta 
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ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga 

terjadi pergeseran nilai/norma yang berlaku di masyarakat. 

Oleh  karena itu, konsep pembangunan budaya yang  hanya 

sekedar peninggalan-peninggalan bersejarah sebaiknya   

diperbaharui ke arah  pembangunan  budaya lokal  secara  lebih 

luas. Hal ini mengisyaratkan pentingnya strategi untuk mengemban 

kearifan budaya lokal yang menjadi modal sosial dalam tata 

pergaulan global. 

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat 

penting dan menjadi strategis sebagai landasan spiritual, moral dan 

etika dalam pembangunan sehingga pengembangan lembaga 

pendidikan keagamaan menjadi penting untuk mewujudkan ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan prasarana dan 

sarana keagamaan serta pelayanan keagamaan. Dari jumlah 

penduduk Kabupaten Jeneponto  tersebut diatas +  99,7 % memeluk 

agama Islam. Kehidupan beragama tercermin dari kesadaran 

melaksanakan ibadah keagamaan dengan baik, sehingga harmoni 

sosial dan hubungan antar umat beragama lainnya tumbuh 

berkembang secara aman, damai, dan saling menghargai. Namun 

demikian, peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya 

menjamin kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2.1.6. Pemerintahan Daerah 

Implikasi dari perubahan paradigma pemerintahan daerah 

sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 mendorong 

Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai perubahan mendasar 

terhadap manajemen pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

Konsep pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah di era otonomi dihadapkan pada prinsip-prinsip clean 
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government dan good governance dengan menerapkan 8 prinsip 

yang meliputi Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, 

Responsif, Equity, Consensus Orientation, Efektivitas dan Efisiensi, 

Akuntabilitas dan Strategic Vision agar dapat menjamin kelancaran 

dan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.  

Sejak bergulirnya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto telah melakukan berbagai perubahan secara bertahap 

dalam merespon tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata 

pemerintahan yang baik yang diwujudkan kedalam Peraturan 

Daerah, yang mengatur tentang penataan struktur kelembagaan 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut merupakan 

perwujudan dan tindak lanjut dari konsep tata kepemerintahan yang 

baik dengan mengedepankan pilar transparansi, akuntabilitas, dan 

partisipasi. Dengan demikian peran masyarakat juga tidak kalah 

pentingnya sebagai bagian yang tidak terpisakan dalam mewujudkan 

good governance ( tata kepemerintahan yang baik). 

Salah satu implikasi perubahan paradigma tersebut adalah 

dibidang pengelolaan keuangan daerah dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, yang direvisi menjadi 

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 telah mengubah secara 

mendasar sistem keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten 

Jeneponto dalam menindaklanjuti peraturan perundangan tersebut 

telah melakukan pembaharuan manajemen keuangan dengan 

mengubah model anggaran biasa ke model anggaran  kinerja yang 

lebih menuntut pengelolaan manajemen keuangan daerah terutama 

sistem informasi keuangan yang mudah diakses oleh semua 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

Organisasi kelembagaan pemerintah Kabupaten Jeneponto 

terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Bagian, 

Sekretariat DPRD, 12 (Dua belas) Dinas Daerah dan 9 lembaga 
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teknis daerah (3 badan dan 6 kantor) yang mana masih perlu 

dilakukan analisis dan pemikiran mengenai efektifitas dan efesiensi 

birokrasi dalam peningkatan pelayanan masyarakat (public service). 

Efektifitas dan efisiensi pelayanan yang cenderung tidak 

memperhatikan kewenangan dan relevansi keberadaan unit kerja 

yang ada. Hal ini menimbulkan ambivalensi  tugas, fungsi dan 

kewenangan beberapa satuan/unit kerja yang akan berimplikasi pada 

pada efektifitas dan efesiensi pelayanan publik. Disamping itu, belum 

adanya kejelasan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada 

Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagai 

amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  tentang 

Pemerintahan Daerah. Hal tersebut merupakan salah satu hambatan 

dalam proses peningkatan kualitas pelayanan yang efektif dan 

efesien kepada masyarakat. 

Dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengarahkan 

kepada upaya mempermudah proses pelayanan masyarakat dengan 

bentuk menciptakan sistem manajemen pelayanan satu atap, dan 

pemekaran wilayah kecamatan dan desa untuk mempermudah 

masyarakat dalam mengakses pelayanan. Namun, melihat kondisi 

wilayah Kabupaten Jeneponto yang cukup luas maka dibutuhkan 

pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik agar menghasilkan 

pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik lebih murah, dan lebih 

akurat.  

2.1.7.  Politik Dan Hukum 

Seiring dengan pembaharuan sistem Politik dan Hukum 

Nasional yang diarahkan pada proses konsolidasi demokratisasi 

yang berkesinambungan, kesadaran akan hak-hak masyarakat 

Jeneponto terhadap kehidupan Politik dan Hukum telah menunjukkan 

suatu ekspektasi yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat 

dirasakan baik secara individu maupun institusi yang senantiasa 
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bersinergi dengan kondisi yang ada dalam mendukung terciptanya 

kualitas proses politik yang kondusif serta penegakan hukum yang 

konsisten dan bertanggung-jawab. 

Pada bidang politik, di Kabupaten Jeneponto terdapat 23 

(dua puluh tiga) Partai Politik kontestan pada Pemilu Tahun 2004. 

Dari 23 Parpol tersebut terdapat 11 (sebelas) Parpol yang 

mempunyai wakil pada lembaga DPRD Kabupaten Jeneponto dari 4 

daerah pemilihan. Selama berlangsungnya pesta demokrasi di 

Kabupaten Jeneponto baik pada Pemilu Legislatif maupun pada 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 lalu, dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat konflik yang dapat mengancam 

keamanan dan ketertiban umum daerah, kendati berada dalam suatu 

kondisi yang sifatnya sangat kompetitif. Dalam hubungan ini, kondisi 

inilah yang perlu dipertahankan guna memberikan jaminan 

terciptanya proses demokrasi politik yang semakin berkualitas pada 

masa-masa yang akan datang.  

Begitu pula di bidang Hukum, secara umum dapat dilihat 

pada kewibawaan kelembagaan hukum dan aparatur pemerintah 

yang semakin hari menunjukkan peningkatan integritas dan 

profesionalismenya sebagai pengayom masyarakat. Di samping itu 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat 

sebagai implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

sampai saat ini terdapat 106 buah Peraturan Daerah yang berlaku 

terhitung sejak bergulirnya Otonomi Daerah pada tahun 1999 sampai 

dengan tahun 2005 ini. 

Namun dalam konteks penegakan peraturan daerah pada 

dasarnya, terasa masih belum maksimal didaerah ini. Hal ini 

disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan Satuan  Polisi 

Pamong Praja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 
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Demikian pula pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik 

PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang belum 

dilaksanakan. Untuk itu agar efektifnya penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat, maka kelembagaan Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

kedepan perlu dibenahi sesuai peraturan perundang-undangan.  

Dengan demikian, dalam rangka penyesuaian dengan 

paradigma baru, Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara umum 

produk hukum daerah di Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan upaya 

peninjauan kembali terhadap substansi pengaturan produk hukum 

daerah tersebut termasuk yang mengatur mengenai kelembagaan 

perangkat daerah, sehingga nantinya tetap memberikan jaminan 

kepastian hukum yang berkesinambungan bagi masyarakat dan 

pemerintah daerah.  

2.1.8   Pengembangan Wilayah 

  Secara Umum pembangunan yang telah dicapai di 

Kabupaten Jeneponto cukup mengembirakan. Namun masih terjadi 

disparitas pembangunan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan 

pembangunan selama ini lebih menitik beratkan pada pendekatan 

yang berorientasi kependudukan sehingga pembangunan bertumbuh 

hanya di daerah-daerah yang padat penduduk. Hal ini terkait kondisi 

distribusi penduduk yang terpusat di dataran rendah sehingga terjadi 

ketimpangan penyebaran infrastruktur fisik ekonomi, sosial dan 

budaya yang menyebabkan  terbatasnya akses dan kesempatan 

berusaha serta pengembangan kegiatan kemasyarakatan di wilayah 

dataran tinggi. 
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Dalam Pengembangan wilayah, lebih harus 

mengakomodasikan keadaan struktur ruang (spatial), seperti pusat 

perkotaan, pedesaan, pusat-pusat pertumbuhan (growth centre) dan 

daerah pendukung (hinterland). 

Program pengembangan wilayah Kabupaten Jeneponto 

diarahkan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur, 

pengembangan kerjasama wilayah dan pengembangan sektor 

unggulan  dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi 

masyarakat. 

2.2   Faktor Strategis 

Faktor strategis merupakan modal dasar pembangunan daerah 

adalah seluruh sumber kekuatan dan peluang daerah yang dimiliki dan 

didayagunakan untuk kegiatan pembangunan, yaitu: 

a. Kekuatan, meliputi: 

1. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah 

memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat. 

2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

3.  Bentangan wilayah Kabupaten Jeneponto secara makro terdiri dari 

daerah pegunungan, daerah antara (daerah datar) dan daerah pesisir 

pantai yang memungkinkan Kabupaten Jeneponto memiliki potensi 

andalan yang beragam.  

4. Panjang pantai yang terbentang sepanjang 114 Km menjadikan 

Kabupaten Jeneponto memiliki karakter khusus dengan daerah 

pantai disekelilingnya, serta memungkinkan dikembangkan 

pembangkit tenaga uap, tenaga angin dan tenaga gelombang laut. 
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5. Nilai sosial budaya sebagai warisan leluhur yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur  kejuangan, keberanian, memiliki watak yang tegas 

dan keras dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan. 

b. Peluang, meliputi: 

1. Wilayah Kabupaten Jeneponto yang secara geografis sangat 

strategis karena diapit oleh tiga kabupaten/kota, yang sangat 

mendukung pengembangan kerja sama regional untuk memicu 

pengembangan ekonomi lokal agar dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan bagi perekonomian regional dan nasional. 

2. Perkembangan mekanisme perencanaan, politik dan hukum yang 

telah melalui berbagai tahapan  telah memberikan perubahan yang 

mendasar bagi sistem perencanaan, demokratisasi di bidang politik 

dan ekonomi, serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan 

pengelolaan pembangunan. 

3. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang percepatan 

pembangunan wilayah  Kawasan Timur Indonesia khususnya daerah 

tertinggal. 

4. Adanya kerjasama pembangunan regional Sulawesi untuk kegiatan 

ekonomi interkoneksitas dan sinergi antar wilayah (antara lain : 

Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi / BKPRS dan 

Kerjasama antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan seperti 

Metropolitan MAMMINASATA dan Regional Manajemen Kawasan 

Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bantaeng dan Jeneponto). 

2.3 Tantangan dan Masalah 

a. Tantangan, meliputi : 

1. Era perdagangan Bebas menuntut adanya peningkatan daya saing 

produk dan mekanisme pelayanan publik dengan standar ISO. 

2. Perpindahan penduduk yang tidak terkendali akibat “Sentrifugal 

effect”  daerah-daerah sekitar yang lebih maju. 

3. Peluruhan peran pemerintah oleh keberdayaan civil society 

4. Praksis Pembangunan Semakin Multiparadigmatik. 
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5. Kemajuan Teknologi Informasi dan arus komunikasi global 

cenderung mempengaruhi perilaku, moral dan tatanan kehidupan 

masyarakat. 

b. Masalah, meliputi : 

1. Rendahnya HDI ( Human Development Index ) yang berimplikasi 

pada tingginya angka kemiskinan. 

2. Status Rumah Sakit masih berstatus type D 

3. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender. 

4. Kurang tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang layak 

bagi masyarakat; 

5. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses masyarakat. 

6. Rendahnya kuantitas dan kualitas jalan dan pelabuhan laut. 

7. Kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan 

umum, ekonomi dan perdagangan; 

8. Belum optimalnya pengelolaan obyek-obyek wisata secara 

sustainable termasuk prasarana dan sarananya. 

9. Ketersedian Sumber Daya Air serta jaringan dan prasarana irigasi 

masih minim; 

10. Adanya kecenderungan nilai-nilai moralitas masyarakat menurun; 

11. Menurunnya kepekaan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya; 

12. Belum terkelolanya potensi tambang dan energi dan potensi  lainnya 

secara optimal; 

13. Belum terkelolanya sumber daya kelautan dan perikanan secara 

optimal. 

14. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi (kebakaran hutan, 

illegal loging peladang berpindah dan ternak liar) serta penegakan 

hukum di bidang kehutanan yang masih lemah. 

15. Lemahnya kelembagaan perangkat daerah dalam memberikan 

pelayanan umum. 

16. Rendahnya kesadaran hak-hak politik masyarakat. 
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BAB III 
 VISI DAN MISI KABUPATEN JENEPONTO 

 

3.1.  Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan kondisi Kabupaten Jeneponto saat ini, maka 

tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan dengan memperhatikan 

potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah ini, maka Visi dan Misi 

Kabupaten Jeneponto tahun 2006-2026 sebagai berikut : 

 

         3.1.1  Visi Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 adalah : 

 

“JENEPONTO YANG MAJU, TANGGUH DAN BERMARTABAT 

DENGAN BERNAFASKAN KEAGAMAAN” 

 

  Pernyataan visi tersebut mengandung makna :  

a. Maju;  adalah suatu kondisi yang lebih baik dan meningkat yang 

ingin dicapai oleh Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat  
 

b. Tangguh; adalah suatu daya atau kemampuan untuk 

menghadapi tantangan dan persaingan global dengan 

mengandalkan pada kekuatan sendiri dalam mewujudkan 

kehidupan maju dan sejajar dengan daerah-daerah lain. 
 

c. Bermartabat; adalah suatu nilai yang memperkuat jati diri dan 

karakter masyarakat Jeneponto dalam mematuhi norma-norma 

hukum dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat turatea. 
 

d. Bernafaskan Keagamaan; adalah suatu pegangan pada nilai-

nilai yang bersifat religius dalam pencapaian kehidupan 

masyarakat jeneponto yang maju, tangguh dan bermartabat. 
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 3.1.2  M  i  s  i 

 Mewujudkan Tata Kepemerintahan dan Kelembagaan yang Baik ; 

Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan tata 

kepemerintahan dan kelembagaan yang baik melalui peningkatan 

kinerja pelayanan prima diberbagai sektor publik yang didukung 

perangkat daerah yang efektif, efesien dan aparatur yang profesional 

serta akuntabel, dengan infrastruktur yang memadai dalam suasana 

politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif. 

 Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang 

Berkelanjutan 

Mewujudkan  Visi Kabupaten Jeneponto dengan pembangunan 

wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan adalah upaya untuk 

mendorong pembangunan ruang dan infrastruktur kabupaten agar 

mampu mendukung dan mewadahi aktifitas pengembangan wilayah 

secara efektif, efesien dan berkelanjutan. 

 Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas 

Mewujudkan  Visi Kabupaten Jeneponto dengan meningkatkan 

pembangunan masyarakat yang berkualitas adalah upaya mendorong 

pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani 

maupun rohani, mahluk pribadi maupun sosial sebagai perwujudan 

nilai-nilai humanis dan pluralis. 

 Mewujudkan Masyarakat yang Bermoral, Beretika  dan Berbudaya  

Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto yang bermoral, beretika, dan 

berbudaya dengan memperkuat jati diri dan karakter daerah yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma hukum, 

memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, 

melaksanakan interaksi antar budaya, dan menerapkan nilai-nilai luhur 

masyarakat Turatea dan budaya bangsa. 
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 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi. 

Mewujudkan visi Kabupaten Jeneponto dengan mengembangkan 

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan upaya mendorong bidang 

pertanian melalui implementasi teknologi dan optimaslisasi 

pemanfaatan lahan dan perdagangan sebagai aktifitas ekonomi utama 

atau sebagai tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat 

tanpa meninggalkan aktifitas perekonomian lainnya sebagai aktifitas 

pelengkap dan pendukung. 

 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan 

Daya Saing Daerah  

Mewujudkan Visi Kabupaten Jeneponto melalui Pengelolaan Sumber 

Daya Alam secara optimal dan daya saing daerah adalah upaya 

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada pembangunan 

berkelanjutan yang mensinergikan tujuan ekonomi, sosial dan 

lingkungan secara terpadu untuk memperkuat struktur perekonomian 

daerah yang berbasis potensi daerah dengan keunggulan kompetitif 

dan terpadu. 

3.2.  Sasaran Pembangunan Daerah 

 Sebagai ukuran tercapainya Jeneponto yang Maju, Tangguh dan 

Bermartabat dengan Bernapaskan Keagamaan Menuju Masyarakat 

Sejahtera, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang 

diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : 

A. Terwujudnya Tata Kepemerintahan dan Kelembagaan yang baik, 

yang ditandai dengan : 

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam mewujudkan 

kepemerintahan yang baik (Good Governance);  

2. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada 

indeks kepuasan masyarakat. 
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3. Terbangunnya infrastruktur pemerintahan dan kelembagaan yang 

memadai; 

4. Terjaminnya ketersediaan produk hukum daerah dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

B. Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Infrstruktur yang 

Berkelanjutan, yang ditandai dengan : 

1. Terciptanya pembangunan penataan ruang dalam seluruh wilayah 

kabupaten. 

2. Terbangunnya infrastruktur pelayanan masyarakat secara merata 

disemua tingkatan pemerintahan. 

3. Terbangunnya Infrastruktur lingkungan diseluruh wilayah Perdesaan 

dan Perkotaan. 

C. Terwujudnya Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas, yang 

ditandai dengan: 

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menuju Indonesia 

Sehat 2010 

2. Meningkatnya pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk 

meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia serta meraih 

predikat 4 Besar di Sulawesi Selatan sehingga lebih  mampu 

bersaing, 

3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat yang diarahkan pada 

peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan target 5 

Besar di Sulawesi Selatan. 

4. Meningkatnya penguatan kelembagaan masyarakat. 

D. Terwujudnya Masyarakat yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya 

yang ditandai dengan: 

1. Terbentuknya jati diri masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur 

yang terpadu dengan nilai moderen yang universal; 

2.  Meningkatnya aktivitas dan derajat kehidupan keagamaan. 
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3.  Menurunya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tak 

bertanggung jawab baik pada lingkungan Birokrasi, Politis maupun 

pada lingkungan masyarakat, sehingga Kabupaten Jeneponto 

Sebagai  daerah bebas KKN di Sulawesi Selatan.  

E. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi, yang ditandai dengan : 

1. Terciptanya  struktur ekonomi yang berbasis sumber daya ( resorces 

based economic ) yang maju terutama sektor pertanian, kehutanan, 

perkebunan serta kelautan dan perikanan yang didukung dengan 

industri serta aktifitas ekonomi kerakyatan lainnya; 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta melalui 

pengembangan pola kemitraan usaha dalam pembangunan; 

3. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja 

F. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan 

Daya Saing Daerah, yang ditandai dengan : 

1. Terkelolanya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk 

andalan dan unggulan nasional dan regional yang berimplikasi pada 

meningkatnya iklim investasi.   

2.  Tersedianya sumber daya manusia yang handal dan menguasai 

IPTEK dalam menghadapi tantangan global. 

3.  Meningkatnya kualitas produk-produk daerah yang memiliki nilai 

kompetitif di pasar nasional, regional maupun di pasar global yang 

berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah secara makro; 
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BAB  IV 
ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

 

Terwujudnya Jeneponto yang maju, tangguh dan bermartabat dengan 

bernafaskan keagamaan, mensyaratkan pencapaian suatu kondisi ideal yang 

ingin dicapai, dengan menggunakan daya dan kekuatan sendiri serta nilai-nilai 

budaya yang luhur dengan mengacu pada nilai-nilai agama. Oleh karena itu 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto disusun 

untuk diimplementasikan dengan arah pembangunan yang berlandaskan strategi 

pemerataan, pertumbuhan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis. Untuk 

itu berdasarkan kewenangan daerah yang telah ditetapkan, maka pencapaian 

visi dan misi Kabupaten Jeneponto ditetapkan dengan arah pembangunan 

sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik 

1.1 Sumber Daya Aparatur 

Arah pembangunan peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk 

mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan 

akuntabel. Upaya ini ditempuh melalui : 

 Penataan pola pengembangan karir, pembinaan profesionalisme dan 

kompentensi aparatur . 

 Peningkatan pembinaan mental dan budaya birokrasi yang kondusif 

dalam merespon tuntutan kualitas pelayanan publik. 

1.2  Pelayanan Umum 

Pelayanan umum diarahkan untuk peningkatan peran dan fungsi 

pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui : 

 Meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi pada kepuasan 

masyarakat dengan penerapan standar pelayanan minimum (SPM) 

 Mendekatkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat melalui 

pemekaran wilayah desa/kelurahan dan kecamatan. 
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 Pelimpahan sebagaian kewenangan Bupati kepada Camat dalam 

menangani sebagian urusan otonomi daerah.  

1.3  Kapasitas Keuangan Daerah 

Pembangunan kapasitas keuangan daerah diarahkan kepada 

kemandirian keuangan daerah melalui penyesuaian terarah dan 

sistematis untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan 

serta dikelola dengan mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, 

transparan, efesien dan efektif. 

1.4   Infrastruktur dan Kelembagaan Pemerintahan 

Pembangunan infrastruktur dan kelembagaan pemerintahan diarahkan 

pada pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan, penciptaan 

sistem informasi manajemen daerah dan pengembangan struktur 

organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 

rangka meningkatkan pelayanan publik. 

1.5   Ketertiban dan Keamanan 

Arah pembangunan keamanan dan ketertiban dititikberatkan pada 

penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap 

munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi, serta 

bencana yang berpotensi meresahkan masyarakat. 

1.6   Hukum 

Arah pembangunan hukum diarahkan untuk menciptakan sistem hukum 

yang mampu memberikan jaminan kepastian, rasa keadilan dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat, serta mampu mendorong 

partisipasi masyarakat dalam penegakan dan ketaatan terhadap norma 

hukum. 

1.7   Pembangunan Politik  Lokal 

Arah pembangunan politik lokal diarahkan untuk menjaga kemajuan 

demokratisasi, melakukan penguatan kelembagaan politik pergantian 

kepemimpinan nasional dan lokal, serta meningkatkan keserasian 

hubungan antar pemerintah daerah dalam sistem NKRI 
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2. Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang 

Berkelanjutan. 

Pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan adalah 

merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. 

Untuk pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut, 

maka pembangunan jangka panjang diarahkan pada : 

2.1. Sumber Daya Air 

Pembangunan sumber daya air diarahkan untuk menjamin daya dukung 

sumber daya air yang berkualitas dan berkelanjutan termasuk upaya 

pengembangan pengendali banjir, sistem terasering, sumur-sumur 

resapan dan drainase yang menitikberatkan pada konsep drainase yang 

ekologis (ekodrainase). 

2.2  Tata Ruang 

Pembangunan penataan ruang diarahkan bagi terwujudnya keserasian, 

kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi 

dan daya dukung wilayah dengan mengembangkan struktur dan pola 

tataruang yang efisien dan efektif  sesuai dengan fungsi pengembangan 

dengan prinsip terpadu, berdayaguna, serasi, selaras, seimbang dan 

berkelanjutan. 

2.3 Transportasi 

Pembangunan transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem jaringan 

jalan dan jembatan serta kepelabuhanan sesuai dengan hirarki dan 

fungsi jalan dan jembatan serta kepelabuhanan yang efektif dan efesien, 

yang dapat meningkatkan aksesibilitas. 

2.4  Perumahan dan Permukiman 

Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada 

terpenuhinya kebutuhan rumah sehat serta terbentuknya lingkungan 

permukiman yang sehat dan terpenuhinya semua kebutuhan prasarana 

permukiman. 
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2.5  Sarana Utilitas 

Pembangunan sarana utilitas (Air Minum, Listrik) diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan listrik melalui 

pendistribusian air bersih dan optimalisasi sumber daya air yang 

terbatas, serta pembangunan pembangkit listrik yang relatif murah, baik 

tenaga uap (energi batubara), tenaga angin, tenaga surya, tenaga air 

dan biodiesel. 

3.  Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Berkualitas  

 3.1.  Kesehatan 

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat 

kesehatan  yang dilihat dari indikator kesehatan yaitu : Angka Harapan 

Hidup, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu Melahirkan serta 

status gizi masyarakat yang dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan 

promotif, preventif, dan kuratif serta mewujudkan perilaku dan 

lingkungan yang sehat yang didukung oleh aparatur profesional dengan 

prasarana dan sarana kesehatan yang memadai. 
 

 3.2.  Pendidikan 

Pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya perluasan dan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat 

menengah (wajar 9 tahun) yang bermutu bagi seluruh masyarakat, 

penuntasan buta aksara, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan 

mutu pendidikan, peningkatan kemampuan akademik dan 

profesionalisme tenaga-tenaga pendidik serta kesejahteraan tenaga 

pendidik dan kependidikan. 
 

 3.3.  Pengendalian Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk 

 Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada 

peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 

yang terjangkau, bermutu dan efektif serta menekan pernikahan usia 

muda menuju keluarga kecil yang berkualitas. Disamping itu penataan 

sebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju sebaran penduduk 
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yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan (carrying 

capacity) . 

  

 3.4.  I p t e k  

Pembangunan iptek diarahkan untuk peningkatan kemampuan dalam 

penguasaan dan penerapan tekhnologi tepat guna (appropriate 

tecnology) yang mendukung sektor produksi. 

 

 3.5.  Kelembagaan Masyarakat 

Kelembagaan masyarakat diarahkan pada peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 

 3.6.  Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada 

peningkatan kualitas hidup, peran dan kemitrasejajaran perempuan 

dengan laki-laki serta kesejahteraan dan perlindungan anak,  penurunan 

tindak kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. 
 

3.7.  Pembangunan Pemuda dan Olahraga 

Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan 

partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, terutama 

dibidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik. Meningkatkan 

pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan 

terpadu melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dikoordinasikan oleh 

induk organisasi olah raga masing-masing tanpa mengurangi peran 

serta masyarakat demi tercapainya peningkatan prestasi. 

 3.8. Pengembangan Spiritual. 

Pengembangan spiritual diarahkan pada kepekaan masyarakat terhadap 

nilai-nilai budaya dan perwujudan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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4. Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya  

 4.1  Pembangunan Keagamaan 

 Pembangunan keagamaan diarahkan untuk memantapkan fungsi dan 

peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan  

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 4.2 Pembangunan dan Pemantapan Jati Diri  

 Pembangunan dan pemantapan jati diri diarahkan untuk mewujudkan 

karakter masyarakat Jeneponto dalam sistem sosial yang berakar, dan 

berkembang yang merupakan kombinasi antara nilai-nilai luhur dan 

budaya masyarakat dengan nilai moderen yang universal. 
 

 4.3  Pembangunan Budaya 

 Pembangunan budaya diarahkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 

budaya masyarakat Jeneponto sebagai suatu pendorong masyarakat 

dalam berbangsa dan bernegara. 

5.  Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 

5.1.  Struktur Ekonomi 

Pembangunan struktur ekonomi diarahkan pada ekonomi yang kokoh 

dimana sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan dan 

perikanan dengan sektor industri menjadi basis perekonomian yang 

didukung oleh aktivitas ekonomi lainnya. Pengembangan struktur 

ekonomi juga diarahkan untuk peningkatan PDRB melalui 

pengembangan produk andalan dan unggulan, pengembangan 

kemitraan swasta dan pemerintah serta pengembangan kelancaran arus 

distribusi barang dan jasa. 

5.2.  Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan 

Pembangunan pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan dan 

perikanan diarahkan pada pengembangan kegiatan peningkatan 

produktivitas, efisiensi, intensifikasi, ektensifikasi dan rehabilitasi serta 

diversifikasi dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis. Dalam hal 
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ini, juga diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan 

investasi swasta dalam pembangunan pertanian, kehutanan, 

perkebunan, kelautan dan perikanan. 
 

5.3.  UMKM dan Koperasi 

Pembangunan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk mewujudkan 

sistem ekonomi yang efesien, produktif dan berdaya saing, mampu 

menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis 

dan sinergis antar pelaku usaha. 
 

5.4.   Investasi 

Pengembangan investasi diarahkan untuk mendorong tumbuhnya 

investasi dengan mengembangkan iklim investasi yang kondusif, 

pemenuhan prasarana dan sarana ekonomi serta menjamin kepastian 

berusaha. 

 

5.5.  Ketenagakerjaan 

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kualitas 

tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja terampil yang mampu 

bersaing diera global. 

 

5.6.  Industri 

Pembangunan industri diarahkan pada pengembangan kawasan industri 

dan peningkatan hasil produksi masyarakat dengan konsentrasi 

pengembangan jenis industri ramah lingkungan dan industri berbasis 

masyarakat maupun industri manufaktur. 

 

5.7.  Infrastruktur Ekonomi 

Pembangunan Infastruktur ekonomi diarahkan pada tersedianya 

kebutuhan prasarana dan sarana ekonomi dalam rangka peningkatan 

investasi, pertumbuhan ekonomi serta perluasan jaringan pasar. 
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6.  Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Daya 

Saing Daerah 

 Pengelolaan Sumber Daya Alam secara optimal yang diarahkan pada 

kemampuan daerah untuk menciptakan daya saing tinggi yang merupakan 

kunci bagi tercapainya kemajuan dan ketangguhan masyarakat. Daya saing 

yang tinggi akan menjadikan Kabupaten Jeneponto siap menghadapi 

tantangan desentralisasi dan globalisasi serta mampu memanfaatkan peluang 

yang ada. Untuk memperkuat daya saing daerah, pembangunan jangka 

panjang diarahkan untuk : 

6.1. Perekonomian yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian Perikanan 

dan Kelautan serta Industri dan Perdagangan  yang Ditopang Oleh 

Sektor Perekonomian Lain  

 Perekonomian Kabupaten Jeneponto diarahkan pada sektor pertanian,  

perikanan dan kelautan yang didukung dengan sektor industri dan 

perdagangan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan daya saing 

yang didukung oleh sektor lain, dengan memperhatikan karakteristik 

daerah dan masyarakat yang dapat memberikan peluang perluasan 

kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan. 

6.2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas  

 Peningkatan sumber daya manusia  yang berkualitas di Kabupaten 

Jeneponto diarahkan untuk meningkatkan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pengamalan nilai-nilai agama dan budaya, 

sehingga dapat lebih meningkatkan martabat, dan kualitas sumber daya 

manusia sehingga dapat mengelola sumber daya alam secara optimal, 

berdaya saing tinggi dan keberlanjutan. 

6.3 Membangun Prasarana dan Sarana yang Maju dan Terpadu  

 Membangun prasarana dan sarana yang maju dan terpadu diarahkan 

pada pembangunan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi yang 

dapat memperlancar aksesibilitas dan arus informasi antar wilayah. 
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BAB  V 
P E N U T U P 

 

Pemerintah Kabupaten Jeneponto wajib menerapkan 5 asas umum 

penyelenggaraan pemerintahan, meliputi : (i) kepentingan umum;                        

(ii) profesionalisme; (iii) transparansi; (iv) akuntabilitas dan (v) kepastian  hukum 

dalam melaksanakan program dan kegiatan pencapaian visi, misi dan arah 

pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Jeneponto 2006-

2026 ini. 

Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

masyarakat umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan 

mengutamakan masyarakat sebagai penerima manfaat bukan objek 

pembangunan tetapi berperan serta dalam setiap program pembangunan. 

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku agar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada 

masyarakat. 

Transparansi adalah terbukanya akses bagi semua pihak yang 

berkepentingan terhadap semua informasi terkait seperti berbagai 

peraturan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah baik 

ditingkat pusat maupun di daerah. Masyarakat dapat diketahui secara 

jelas proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya. 

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan pemerintah daerah harus dapat dipertanggung 

jawabkan atas keberhasilan maupun kegagalanya dalam melaksanakan 

misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan secara 

periodik. Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya mulai dari tahap 
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perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi 

kepada masyarakat. 

Kepastian Hukum adalah sistem kepemerintahan yang dapat menjamin 

kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hidup bagi masyarakat 

serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan ketaatan 

terhadap hukum . 

RPJP Kabupaten Jeneponto tahun 2006-2026 ini merupakan acuan bagi 

Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga 

tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu 

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaanya sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban 

untuk melaksanakan Visi, Misi, dan Arah pembangunan RPJP Kabupaten 

Jeneponto tahun 2006-2026 dengan sebaik-baiknya . 

2. Bupati Jeneponto berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah 

pembangunan RPJP Kabupaten Jeneponto tahun 2006-2026 kedalam RPJM 

Daerah Kabupaten Jeneponto yang memuat visi dan misi Bupati, Tujuan, 

Startegi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pokok pembangunan serta target 

dan proyeksi pencapaian yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Srategi (Renstra 

SKPD). 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto berkewajiban 

menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, 

dan program kepala daerah. 

4. Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Jeneponto serta seluruh stakeholders 

pembangunan berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah tahun 2006-2026 dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, Rencana 

strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Jeneponto, Rencana Kerja Pemerinta 
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Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto dan Rencana Kerja (Renja) SKPD 

Kabupaten Jeneponto.  
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