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Abtraksi 

Dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta lebih 
memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di 
Kawasan Timur Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 
pemerintah telah mengeluarkan Keppres 164 tahun 1998 tentang Penetapan 
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Pare Pare. Kawasan 
pengembangan ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan 
berfungsi sebagai penggerak pembangunan di kawasan tersebut dan sekitarnya. 
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu tersebut disertai dengan 
pemberian kemudahan-kemudahan yang dapat memberikan peluang kepada 
dunia usaha. Artikel ini melihat potensi dan kendala yang dihadapi  Kapet Pare 
Pare dalam rangka mewujudkan Visi Kapet Pare Pare sebagai kawasan bandar 
niaga yang efisien, berbasis kemandirian lokal, dan berperan sebagai titik tumpu 
lahirnya keterkaitan fungsional antar wilayah. 

 
I. Latar Belakang 

Pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) pada 
tahun 1993 didorong oleh timbulnya kesenjangan pembangunan antar regional yang 
terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). 
Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi maupun segi kesejahteraan 
sosial. Dari segi ekonomi dapat dilihat dari kontribusi PDRB Kawasan Timur 
Indonesia terhadap pendapatan nasional tahun 1990 hanya sebesar 18,1%. Penyerapan 
investasi kumulatif menurut kawasan sejak tahun 1967 sampai dengan Mei 2002 
menunjukkan bahwa KTI masih rendah dalam penyerapan investasi, baik PMDN 
maupun PMA, yaitu sebesar 15,9%, sementara KBI sebesar 26,7%. Dilihat dari luas 
wilayah dan potensi sumber daya alamnya, KTI memiliki luas wilayah yang jauh lebih 
besar (68%) dan kandungan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar untuk 
investasi. Potensi tersebut belum terolah semuanya. Kondisi ini antara lain disebabkan 
oleh tidak tersedianya prasarana dan sarana produksi, pemasaran dan perhubungan. 
Kondisi ini semakin diperparah dengan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang 
tercermin dari tingginya angka buta huruf dibandingkan dengan KBI. 

Rendahnya minat investor asing dan hengkangnya sejumlah investor antara 
lain disebabkan oleh: (i) kondisi keamanan (stabilitas politik) yang tidak kondusif, (ii) 
tidak adanya kepastian hukum, (iii) penyebab-penyebab lainnya yang berkaitan 
dengan investasi seperti gejolak sosial dan upah buruh, dan (iv) insentif fiskal atau 
                                                           
1 Asisten Peneliti Madya pada Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, Badan Analisa Fiskal, 
Departemen Keuangan 
2 Ajun Peneliti Muda pada Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, Badan Analisa Fiskal, 
Departemen Keuangan 
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yang dikenal dengan fasilitas fiskal. Tiga hal pertama dikenal dengan insentif 
nonfiskal. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan melakukan percepatan 
pembangunan KTI, selain DP-KTI, telah dibentuk pula lembaga pemerintahan 
nondepartemen yang mengurus percepatan pembangunan KTI, yaitu Menteri Muda 
Urusan Percepatan Pembangunan KTI. Strategi yang dikembangkan oleh Kantor 
Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan KTI antara lain: (i) memperkecil 
disparitas pembangunan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan 
antarkawasan, (ii) memperkecil ketimpangan sosial ekonomi yang dapat memiliki 
implikasi politik, dan (iii) percepatan pembangunan KTI senantiasa bernuansa 
peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.3  

DP-KTI telah mengeluarkan beberapa konsep, strategi, dan kebijakan 
pengembangan KTI secara bertahap. Pelaksanaannya dilakukan melalui strategi 
tingkat mikro, medium dan makro. Strategi tingkat mikro bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar, menanggulangi masalah 
kemiskinan, membantu daerah dalam mencapai kemandirian ekonomi, dan 
mendorong pengembangan potensi ekspor daerah, sehingga dapat memberi kontribusi 
pada perekonomian nasional. Strategi tingkat medium mengupayakan peningkatan 
keterkaitan fisik dan ekonomi antar propinsi agar dapat diciptakan pusat 
pengembangan antarwilayah, termasuk kawasan cepat tumbuh, kawasan perbatasan 
antarnegara, dan kawasan andalan. Sedangkan strategi tingkat makro lebih difokuskan 
pada pengembangan prasarana dan sarana transportasi intra dan antarwilayah sebagai 
bagian dari sistem transportasi nasional, pemanfaatan SDA secara tepat, pelestarian 
fungsi lingkungan hidup, peningkatan peran sektor swasta, penguatan kelembagaan 
pemerintah dan masyarakat termasuk peran serta kalangan perguruan tinggi dalam 
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KTI.  

Salah satu grand strategy yang saat ini dilakukan oleh DP-KTI adalah 
pembentukan kelompok kerja yang menangani insentif dan kemudahan kepada 
investor yang berusaha di wilayah KTI, yang melibatkan instansi-instansi terkait 
dengan harapan investasi di KTI dapat tumbuh dan mengurangi kesenjangan-
kesenjangan yang terjadi selama ini.4

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa KTI memiliki potensi 
yang sangat besar, namun belum dikembangkan secara maksimal. Hal ini terutama 
disebabkan oleh rendahnya minat investor ke KTI. Penulisan artikel ini bertujuan: 
(1) Melihat sejauh mana pemberian insentif fiskal dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi kawasan sekitranya   
(2) Mengetahui insentif fiskal apa saja yang diperlukan agar dapat menjamin 

perkembangan investasi di KTI  

                                                           
3 Kaisiepo, Manuel, Dalam Harian Kompas, 3 Mei 2001, “Memacu Investasi KTI di Era Otonomi 
Daerah”, Manado. 
4 Kaisiepo, Manuel, Dalam Harian Kompas, 11 Juli 2002, “Disiapkan Insentif Khusus bagi 
Investor di KTI”, Dalam Round Table Discussion III, 10 Juli 2002, Jakarta. 
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(3) Mengetahui peluang dan kendala pengembangan Kapet, khususnya Kapet Pare 
Pare 

 
II. Metodologi Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data 
primer. Data sekunder dikumpulkan dari lembaga-lembaga pemerintah terkait, antara 
lain: Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM/BKPMD), 
Kementrian Urusan Percepatan Pembangunan KTI, BPS/Kantor BPS Daerah, 
Departemen Permukiman Prasarana dan Wilayah (Depkimpraswil), Badan Pengelola 
KAPET di KTI, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), dan Kantor Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan.  

 
Gambar 1. 

Kerangka Berpikir Pemberian Insentif Fiskal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode indepth interview dengan 

panduan daftar pertanyaan yang mencakup informasi-informasi sebagai berikut: (i) 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (ii) pembebasan pajak, (iii) potensi 
kawasan, (iv) permasalahan di kawasan, (v) penyerapan tenaga kerja, serta (vi) 
pertumbuhan ekonomi daerah.  Analisis yang digunakan adalah metode descriptive 
analysis untuk menjelaskan infrastruktur di kawasan, pembebasan pajak, indikator 
sosial, potensi kawasan, permasalahan di kawasan, penyerapan tenaga kerja, kegiatan 
ekspor impor, PDRB, investasi, PMA, dan PMDN.  
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III. Studi Pustaka 
3.1 Konsep Kapet KTI 
 Dalam rangka percepatan pembangunan di KTI diperlukan dua pelaku 
pembangunan, yaitu pemerintah dan stakeholders. Kedua pelaku pembangunan 
tersebut mempunyai peranan yang berbeda. Pemerintah berperan memberikan 
fasilitas kepada dunia usaha agar mau menanamkan modalnya di KTI. Peranan 
tersebut berupa pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) 
serta pemberian insentif investasi. Sementara itu, peran dunia usaha adalah 
menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian usaha-usaha yang akan 
menggerakkkan pembangunan daerah-daerah di KTI. Dengan demikian, masing-
masing propinsi di KTI memerlukan suatu kawasan yang dapat menampung seluruh 
potensi yang ada di daerah tersebut. Kawasan tersebut diharapkan akan menjadi pusat 
pertumbuhan daerah-daerah hinterland lewat mekanisme efek menetes ke bawah 
(trickle down effect). Oleh karena itu, pengembangan kawasan (Kapet) harus diimbangi 
dengan jalan menciptakan keterkaitan dimuka dan dibelakang (forward dan backward 
linkages) antara Kapet prioritas dengan kawasan belakangnya (hinterland).  

Dengan ditetapkannya suatu kawasan menjadi Kapet, kawasan tersebut 
diharapkan dapat cepat tumbuh dibandingkan dengan kawasan lain karena adanya 
insentif yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya pertumbuhan Kapet akan 
berdampak pada pertumbuhan kawasan hinterland. Dengan demikian, Kapet harus 
diupayakan untuk menjadi: (i) Kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi yang 
dapat menggerakkan pertumbuhan (prime mover) daerah, (ii) Kawasan yang 
mempunyai keterkaitan dengan daerah hinterland, dan (iii) Kawasan yang mempunyai 
infrastruktur yang relatif lebih baik. Pendekatan pengembangan Kapet yang 
diterapkan adalah pendekatan yang berorientasi pada sumber daya (resources based 
oriented) dan pendekatan yang berorientasi pada manusia (people centered approach). 
Dalam pendekatan tersebut potensi sumber daya alam dijadikan arahan untuk 
pengembangan Kapet. Disamping itu, diupayakan pemberdayaan sumber daya 
manusia setempat untuk ikut serta dalam mengembangkan Kapet. 

 
3.2 Kondisi Kawasan Timur Indonesia Dewasa Ini 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan luas wilayah sekitar 70% dari seluruh 
wilayah Indonesia, hanya dihuni oleh kurang lebih 20% total penduduk Indonesia. 
Namun demikian, tidak seorang pun yang dapat membantah bahwa sumber daya 
alam di KTI begitu besar. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa KTI merupakan 
sumber kehidupan dan penghidupan Indonesia di masa datang, sebab apabila melihat 
pada kenyataan yang ada, sumber daya alam yang disediakan oleh KTI baik di 
Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, Nusa Tenggara Timur sampai Irian Jaya, begitu 
melimpah ruah. Hanya saja pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal karena 
keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. serta kurangnya sarana dan 
prasarana yang tersedia.  
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Selama ini pengelolaan sumber daya alam di KTI lebih banyak pada proses 
(eksplorasi dan eksploitasi), sedangkan pengolahannya (baik sekunder ataupun tertier) 
kebanyakan dilakukan di luar KTI. Untuk itu, diperlukan upaya untuk 
meningkatkan investasi di KTI dan apabila diperlukan proses pengolahan lebih lanjut, 
maka hal itu harus dilakukan di daerah atau lokasi yang bersangkutan. Dengan 
demikian, pada gilirannya selain diharapkan dapat meningkatkan pembangunan 
ekonomi daerah yang bersangkutan, sekaligus dapat mendukung peningkatan 
ekonomi nasional, yang hingga saat ini dirasakan sangat lambat pertumbuhannya. 
Lambatnya arus investasi di KTI sehingga menyebabkan pembangunan KTI sangat 
tertinggal dibanding KBI dapat diindentifikasi beberapa faktor utama penyebabnya, 
antara lain yaitu: (1) terbatasnya sarana dan prasarana (infrastruktur) seperti 
transportasi darat, laut dan udara dan telekomunikasi, serta tersedianya tenaga listrik 
yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek yang dapat mendorong 
pertumbuhan misalnya, mengurangi minat investor untuk menginvestasikan 
modalnya di KTI, meningkatnya biaya produksi, dan menurunkan daya saing produk 
yang dihasilkan oleh KTI; (2) terbatasnya sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang 
berkualitas, yang berakibat terhadap rendahnya kualitas SDM yang sangat dibutuhkan 
untuk pembangunan KTI; (3) terbatasnya kewenangan pengambilan keputusan seperti 
di bidang perbankan, berbagai perijinan dan lain-lain di KTI, sehingga proses 
pengambilan keputusan memakan waktu lama karena harus diputuskan oleh pusat. Di 
samping itu, hal ini menyebabkan tingginya biaya operasional dari para pengguna jasa 
tersebut; dan (4) kondisi sosial dan keamanan di beberapa daerah yang belum 
kondusif, telah menyebabkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya di 
KTI.  

Akibat dari semua faktor sebagai di atas, menyebabkan produktivitas KTI 
sangat rendah. Dalam kondisi tidak ada hambatan dalam mobilitas, modal cenderung 
akan mengalir ke daerah yang terbelakang kemajuan perekonomiannya. Proses ini 
akan berlangsung hingga tercapai keseimbangan produktivitas modal antardaerah. 
Namun demikian, di negara-negara berkembang, modal bergerak ke arah yang 
sebaliknya. Pergerakan aliran modal berlangsung secara terus menerus ke daerah yang 
maju. Untuk mencegah timbulnya ketidakseimbangan pembangunan yang makin 
besar, diperlukan realokasi investasi (yang besar) ke daerah yang tertinggal. 

Dalam melakukan realokasi investasi tersebut, khususnya di KTI tampaknya 
tidak sederhana, dan untuk itu, harus memenuhi beberapa kondisi; pertama, perlu 
penyiapan kondisi daerah sasaran untuk dapat menghasilkan produktivitas modal 
yang optimal, dalam arti efisien secara teknis maupun secara ekonomis. Kedua, 
peningkatan produktivitas modal tersebut dapat dicapai apabila mampu menstimulasi 
terjadinya aliran investasi yang berkelanjutan.  Di samping itu, beberapa faktor seperti 
yang telah disebutkan di atas patut pula dipertimbangkan.  Secara kumulatif investasi 
PMA yang disetujui pemerintah di KTI selama periode 1996/1997 – 1999 tercatat 
sebesar 7,68% dari total nilai investasi PMA yang disetujui pemerintah. Demikian pula 
halnya dengan PMDN, tercatat hanya sebesar 15,18% selama periode yang sama.5 
                                                           
5 BPS, 1999, Ibid, Tabel 9.2.20 dan Tabel 9.2.22. Hal. 466 dan 468. 
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Rendahnya produksi dan kebutuhan investasi di atas masih diperburuk lagi dengan 
rendahnya penyaluran kredit perbankan di KTI.  

Kondisi seperti di atas, jelas tidak dapat dipertahankan dan dibiarkan 
berlangsung terus karena selain akan memperlebar tingkat kesenjangan, juga dapat 
menyebabkan ketidakpuasan masyarakat di wilayah KTI, yang pada gilirannya dapat 
menekan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, daerah miskin dan 
terbelakang akan mengalami (1) banyak kesulitan dalam membangun sektor 
industrinya dan memperluas kesempatan kerja. Akibatnya, pendapatan daerah dan 
pendapatan perkapita penduduknya berjalan sangat lambat serta masalah 
pengangguran menjadi bertambah serius; (2) kelambatan perubahan struktur ekonomi 
(tradisional) di daerah tersebut; (3) kesulitan di dalam mencari pekerjaan di daerahnya, 
sehingga menyebabkan mengalirnya tenaga kerja (terutama tenaga kerja yang 
produktif, dinamis dan berpendidikan) ke daerah yang lebih maju perekonomiannya.6

 
3.3 Kebijakan Pemerintah 
 Lebih dari tiga dasawarsa, pemerintah melaksanakan program pembangunan 
nasional, telah banyak kemajuan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat 
banyak. Namun demikian, dibalik keberhasilan tersebut, masih banyak pula berbagai 
kekurangan dan kelemahan yang menyertainya. Salah satu kekurangan dan 
kelemahan di tengah-tengah pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat tersebut, 
adalah terjadinya pertumbuhan yang tidak seimbang antarsektor, kesenjangan 
ekonomi antargolongan penduduk dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.  

Secara regional, kesenjangan pembangunan tersebut terjadi antara Kawasan 
Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Pengurangan 
kesenjangan pembangunan antarwilayah atau kawasan sebagaimana di atas akan sulit 
dilakukan apabila proses perkembangan dibiarkan tanpa adanya intervensi 
pemerintah. KTI yang sudah tertinggal akan semakin tertinggal apabila tidak ada 
upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasinya. Atas dasar itu, 
maka pada tahun 1996 pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembangan KTI 
meliputi: (1) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di KTI; (2) 
Pemberian Insentif Investasi; dan (3) Pengembangan Komoditas Tertentu.7  

  
3.4 Pemberian Insentif Investasi 

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/1996, pemerintah memberlakukan 
kembali sejenis tax holiday yang disebut “pajak penghasilan ditanggung pemerintah”. 
Insentif itu bertujuan menarik PMDN dan PMA ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). 

                                                           
6 Lihat Sadono Sukirno, 1982, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. 
Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi, Univ. Indonesia. Hal.16. 
7 Lihat Hermawan Prasetya dan Djarwadi, 2000, ‘Kebijakan Pengembangan Kawasan Timur 
Indonesia’ dalam Djarwadi, Hermawan Prasetya, dan Sugeng Triutomo, Menoleh Ke Timur: 
Pemikiran Kebijakan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Sekretariat Dewan 
Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. 
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Investasi pada industri tertentu yang akan ditetapkan kemudian mendapatkan 
pembebasan PPh selama 10 sampai 14 tahun. Dari konsep ekonomi, insentif pajak 
untuk mendorong investasi merupakan tindakan sia-sia dan tidak adil karena 
menurunkan pendapatan negara dan hanya menguntungkan pengusaha 
berpendapatan tinggi sehingga memperburuk distribusi pendapatan. Namun dalam 
pandangan tertentu, kebijakan itu dipandang penting karena dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dapat mengompensasikan penurunan 
penerimaan pajak.  

Dari kepentingan nasional, insentif pajak untuk PMDN dan PMA perlu 
dibedakan. Untuk PMDN, prosesnya sekadar pengalihan dari kas Departemen 
Keuangan yang kehilangan penerimaan ke investor domestik yang mendapat 
keuntungan. Sementara itu, pada PMA akan menyebabkan negara rugi secara 
keseluruhan jika memberi keuntungan sebesar insentif pajak kepada investor asing. 
Kerugian itu harus dikompensasikan dengan aliran PMA yang lebih besar. Oleh 
karena itu, insentif harus direncanakan sehingga memberikan keuntungan pada kita 
sebagai tuan rumah.  

Keuntungan kita dari PMA terletak pada penggunaan faktor produksi 
domestik. Makin banyak faktor produksi yang digunakan, makin besar 
keuntungannya. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, insentif pajak harus terkait 
dengan nilai tambah domestik yang dihasilkan PMA. Selanjutnya, insentif harus 
dirancang untuk mendorong reinvestasi dan operasi secara permanen sambil 
menghindarkan praktek-praktek usaha yang ingin memperoleh keuntungan sesaat. 

Industri elektronik seperti Intel, Toshiba, dan LG Electronics ingin 
menanamkan modal lebih banyak di Indonesia jika mendapat tax holiday. Beberapa 
industri lain pun mengajukan permintaan serupa. Semua itu mereka lakukan karena 
beberapa negara tetangga memberikan tax holiday yang menarik dan investor asing 
cenderung memilih yang terbaik bagi mereka. Untuk mendapatkan keuntungan dari 
insentif pajak, kita harus lebih agresif meningkatkan nilai tambah domestik melalui 
penggunaan komponen lokal maupun tenaga kerja. Jika tidak, kita tidak akan 
mendapatkan keuntungan yang berarti saat industri tersebut pindah lokasi akibat 
berakhirnya masa tax holiday.  

Sementara itu, insentif bagi PMDN untuk seluruh industri tidak akan efektif. 
Insentif perlu diberikan hanya pada industri prioritas sehingga dapat mengalihkan 
investasi pada industri itu. Masalah terbesar adalah cara seleksinya. Apakah tim 
seleksi yang dibentuk pemerintah dapat bekerja secara transparan dan tidak berpihak 
pada kepentingan tertentu? Itu masih tanda tanya besar. Secara umum, seleksi mesti 
mencakup industri yang menyerap tenaga kerja, berorientasi ekspor, memperdalam 
struktur industri sekaligus kompetitif, serta industri yang kurang berkembang tanpa 
insentif pajak.  

Tujuan lain pemberian insentif adalah mendorong pembangunan regional, 
khususnya KTI. Secara umum, insentif pembangunan daerah berupa subsidi dapat 
diberikan pada modal atau tenaga kerja (kesempatan kerja). Pilihannya bergantung 
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pada tujuannya: meningkatkan produksi dan nilai tambah di KTI atau meningkatkan 
pendapatan dan taraf hidup penduduknya. Insentif dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
tersebut sebenarnya hanya berupa subsidi penggunaan modal dan tidak secara jelas 
menyebutkan peningkatan taraf hidup penduduk. Namun, boleh jadi investasi di KTI 
bersifat padat modal. Oleh karena itu, insentif pajak di KTI sebaiknya terkait dengan 
penyerapan tenaga kerja.  

Akan tetapi, perbedaan insentif pajak selama dua tahun antara KTI dan non-
KTI tampaknya kurang menarik minat investor. Dibutuhkan insentif lain, terutama 
berkaitan dengan infrastruktur dan akses pasar. Oleh karena itu, insentif mesti 
berkaitan dengan rencana kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang 
memungkinkan pembangunan infrastruktur lebih terfokus dan akses pasarnya jelas. 
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, insentif penggunaan tenaga 
kerja setempat menjadi lebih penting. Insentif itu, antara lain berupa penyediaan balai 
latihan kerja dan disesuaikan dengan jenis investasi di KTI itu.  

Insentif pajak bukan yang terpenting bagi daya tarik investasi. Kemudahan 
perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, dan SDM 
merupakan unsur penting lainnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat berharap terlalu 
banyak dari insentif jika hambatan investasi lainnya tidak diatasi. Daya tarik investasi 
mestinya sedapat mungkin disediakan berupa aspek-aspek fundamental sehingga 
investasi yang masuk lebih berkualitas daripada sekadar memanfaatkan berbagai 
insentif dan setelah itu pindah ke tempat lain.  

 
IV. Hasil Studi Lapangan 
4.1 Kondisi Umum Kapet Pare Pare 

Dalam rangka mengupayakan pemerataan pembangunan antara Kawasan 
Barat Indonesia (KBI) yang telah lebih dulu berkembang dan sekaligus menangkap 
peluang-peluang pengembangan yang terdapat di KTI, maka pemerintahan pusat 
membentuk DP KTI yang selanjutnya bertugas merumuskan gagasan pengembangan, 
yang intinya menetapkan kawasan andalan prioritas pembangunan di KTI secara 
selektif untuk 13 propinsi dengan keputusan Presiden. Sedangkan untuk mempertajam 
dimensi pengembangan kawasan andalan, selanjutnya pemerintahan pusat melalui DP 
KTI memandang bahwa seluruh kawasan andalan yang ada, harus dibangun dalam 
konsep pengembangan terpadu kemudian dikenal sebagai kawasan Pengembangan 
Ekonomi Terpadu (KAPET). Konsep ini menetapkan kawasan andalan sebagai satu 
wilayah perencanaan, satu wilayah pembangunan, dan satu wilayah pengembangan 
ekonomi.  

Untuk merangsang pertumbuhan investasi dalam wilayah KAPET, dikeluarkan 
pula berbagai bentuk pemberian kemudahan insentif. Kemudahan ini amat perlu 
untuk mengurangi risiko investasi yang relatif tinggi di KTI sebagai akibat 
keterbatasan infrastuktur, perlakuan ekonomi, dan masih rendahnya daya saing 
dibanding KBI.  
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Dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam 
rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara 
lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi 
Selatan, melalui Kepres Nomor 164 tahun 1998 telah ditetapkan Kawasan 
Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare Pare yang berpusat di Kotamadya Pare Pare. 

Dalam pengembangan ekonomi, KAPET Pare Pare bukan hanya berpijak pada 
product oriented tetapi yang lebih penting lagi adalah market oriented. Secara eksternal 
hal ini untuk menyikapi pengaruh ekonomi global yang semakin dirasakan oleh 
seluruh negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang yang 
disebabkan terjadinya struktur pasar yang terbuka. Melihat kondisi ekonomi global 
tersebut di atas selain menimbulkan tantangan juga mempunyai peluang untuk 
berkembang secara cepat. Potensi KAPET Pare Pare yang potensial antara lain:  
1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan holtikultura: Beras, Kentang, Bawang 

Merah, Wortel, Kubis, Kol, Kacang merah, Salak, Rambutan dan sebagainya, 
2. Sektor Perkebunan: Kakao, Jambe mete, Kelapa, Kopi, Cengkeh dan sebagainya, 
3. Sektor perikanan: budi daya udang, budi daya rumput laut, Ikan Bandeng, dan 

sebagainya, 
4. Sektor Peternakan: Sapi, Ayam Ras, dan sebagainya, 
5.  Sektor Pertambangan: Pasir Kuarsa, Marmar, dan sebagainya, 
6. Sektor Kehutanan: Sektor ini mempunyai luasan hutan yang cukup potensial 

berupa pohon enau yang oleh masyarakat dapat mengelolah secara langsung 
untuk membuat gula merah.  

 
4.2 Potensi Sektoral 
a. Pertanian Tanaman Pangan 

1.  Padi  
Luas lahan pertanian tanaman pangan di wilayah KAPET Pare Pare secara 

keseluruhan dalam satu musim tanam kurang lebih 160.937 ha dengan produksi 
kurang lebih 713.310 ton gabah kering giling. Daerah potensial adalah Kabupaten 
Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan luas areal kurang lebih 45.000 ha berpengairan 
teknis kurang lebih 27.000 ha. Sawah berpengairan teknis dapat diolah 5 kali dalam 2 
tahun.  Kabupaten Pinrang memiliki luas areal kurang lebih 46.908 ha, berpengairan 
teknis 37.677 ha dengan jumlah produksi kurang lebih 595.726 Ton gabah kering 
giling. 

Kontribusi wilayah KAPET Pare Pare terhadap produksi padi Sulawesi Selatan 
sebanyak kurang lebih 1.208.227 ton gabah kering giling atau sebesar 28,55% dari 
kurang lebih 4.231.808 ton gabah kering giling. 
 
2. Palawija 
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Palawija yang terdiri dari kacang tanah, kedele, kacang hijau, jagung, ubi kayu, 
ubi jalar dan sayur mayur. Luas lahan yang tersedia  kurang lebih 23.000 ha/musim 
dengan produksi kurang lebih 175.000 ton palawija dan sayur mayur setiap tahun.  

 
b. Perkebunan 

Tanaman perkebunan di wilayah KAPET Pare Pare adalah komoditas ekspor 
dan cukup potensial diantaranya kopi, kakao, jambu mete, kemiri, kelapa dan 
cengkeh. Namun diantara semuanya itu, kopi, kakao dan jambu mete merupakan 
komoditi unggulan perkebunan di Wilayah KAPET Pare Pare. 
 
1. Kopi 

Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Wilayah KAPET 
Pare Pare. Sebagian besar areal perkebunan kopi terletak di kabupaten Enrekang. Luas 
areal kopi di Wilayah KAPET Pare Pare seluas 15.574 ha dengan produksi sebanyak 
12.755 ton masing-masing: 
1. Enrekang dengan luas areal 10.100 ha dan produksinya mencapai 3.923 ton, 
2. Pinrang  luas areal 3.650 ha dan produksinya mencapai 1.110 ton, 
3. Barru dengan luas areal 662 ha dan produksinya mencapai 383 ton, 
4. Sidrap dengan luas areal 1.152 ha dan produksinya mencapai 498 ton. 
 
2. Kakao 

Di wilayah KAPET Pare Pare ada empat Kabupaten yang menghasilkan kakao 
yakni Kabupaten Pinrang, Sidrap, Enrekang dan Barru. Lahan yang ditanami kakao 
sebanyak 32.451 ha dengan produksi 40.531 ton dan jumlah petaninya mencapai 35.788 
KK. Kabupaten Pinrang adalah Kabupaten yang memiliki luas areal maupun produksi 
yang paling banyak di wilayah KAPET Pare Pare, Adapun rincian dari masing-masing 
Kabupaten adalah sebagai berikut: 

1. Kabupaten Pinrang dengan luas areal 19.554 ha, produksi 31.785 ton dan 
produktifitasnya 1.625 Kg/Ha, 

2. Kabupaten Sidrapdengan luas areal 6.647 ha, produksi 5.360 ton dan 
produktifitasnya 847Kg/Ha, 

3. Kabupaten Enrekang dengan luas areal 6.050 ha, produksi 3.293 ton dan 
produktifitasnya 785Kg/Ha, 

4. Kabupaten Barru dengan luas areal 200 ha, produksi 93 ton dan 
produktifitasnya 465 Kg/Ha. 

 
3. Jambu Mete 

Salah satu komoditas unggulan di bidang perkebunan yang memilki peluang 
ekspor adalah jambu mete. Di Wilayah KAPET Pare Pare tanaman jambu mete 
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menyebar di semua daerah yang meliputi Kabupaten Sidrap, Barru, Pinrang, Enrekang 
dan Kota Pare Pare. Luas areal pengembangan jambu mete wilayah KAPET seluas 
17.963 ha dengan produksi 8.050,25 ton yang diusahakan oleh 17.296 KK petani 
adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 

1. Kabupaten Sidrap dengan luas areal sebesar 6.391 ha, produksi 5.380 ton, 
2. Kabupaten Barru dengan luas areal sebesar 5.593 ha, produksi 1.187 ton, 
3. Kabupaten Enrekang dengan luas areal sebesar 2.315 ha, produksi 1.021 ton, 
4. Kabupaten Pinrang dengan luas areal sebesar 2.706 ha, produksi 443 ton, 
5. Kota Pare Pare dengan luas areal sebesar 958 ha, produksi 18 ton. 

 
c. Perikanan 

Di sektor perikanan baik perikanan laut maupun perikanan darat, Wilayah 
KAPET cukup potensial. Ssementara itu berkembang usaha tambak yang 
menghasilkan komoditas andalan (udang dan rumput laut) disamping ikan bandeng. 
Luas areal tambak + 15.000 Ha yang tersebar di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten 
Barru dengan produksi udang 4.600 ton/panen, dengan demikian kontribusi untuk 
ekspor Sulawesi Selatan + 85% dari total ekspor + 10.000 ton/tahun 
 
d. Peternakan 

Komoditas peternakan wilayah KAPET Pare Pare adalah sapi + 120.000 ekor 
tersebar di Kabupaten Pinrang, Barru, Sidrap dan Enrekang; kambing + 55.000 ekor 
dengan daerah produksi Kabupaten Barru, Enrekang, Pinrang; Ayam Ras/Buras + 
5.000.000 ekor yang paling potensial di Kabupaten Sidrap dan Pinrang, Pare Pare, 
Barru dan Enrekang. 
 
e. Pertambangan  

Potensi tambang di wilayah KAPET Pare Pare antara lain  Pasir Kuarsa, 
Marmer, dan Batubara sampai sekarang belum ada yang dieksplorasi. Potensi Pasir 
Kuarsa berada di Kabupaten Pinrang, Sidrap dan Barru, Marmer di Kabupaten Barru 
dan Enrekang. Sedangkan Batubara berada di Kabupaten Barru, Enrekang dan Sidrap. 
Deposit bahan tambang di wilayah KAPET Pare Pare sebagai berikut : 
• Pasir Kuarsa, cadangan + 61 juta ton di Kabupaten Pinrang, Sidrap dan sekitar + 16 

juta ton di Kabupaten Barru,  
• Marmer terdapat di Kabupaten Barru dan Enrekang cadangannya cukup besar 

untuk dikembangkan, 
• Batubara di Kabupaten Barru + 4,7 juta ton dan Kabupaten Enrekang + 400 juta 

ton.  
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4.3 Kemudahan Perijinan 
1. Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dari Menteri/Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal. 
Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan 

Badan Usaha Milik Negara No. 06/SK/2000, tanggal 15 Maret 2000, tentang 
Pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan pengendalian penanaman modal 
di dalam KAPET Pare Pare kepada Ketua Badan Pengelola KAPET Pare Pare yang 
intinya adalah: 

a.  Pelimpahan kewenangan kepada Badan Pengelola KAPET Pare Pare untuk 
pemberian persetujuan Penanaman Modal dalam wilayah KAPET Pare Pare, 
meliputi: 
• Penerbitan Surat Persetujuan (SP) PMDN, ditandatangani oleh 

Ketua/Wakil Ketua BP-KAPET Pare Pare atas Nama Menteri/Ketua 
BKPM. 

• Penilaian atas permohonan Surat Persetujuan (SP) PMA kemudian 
diteruskan langsung kepada Menteri/Ketua BKPM tanpa melalui Propinsi 
(BKPMD) untuk ditanda tangani kemudian dikirim kembali ke BP-KAPET 
Pare Pare untuk diteruskan kepada pemohon. 

b. Ijin-ijin pelaksanaan penanaman modal yang berlokasi di dalam wilayah 
KAPET Pare Pare dikeluarkan oleh BP-KAPET Pare Pare atas dasar 
pelimpahan kewenangan. 

c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal yang 
berlokasi di dalam KAPET Pare Pare dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET 
Pare Pare. 

d.  Badan Pengelola KAPET Pare Pare mempunyai kewenangan untuk 
memberikan sanksi kepada perusahaan yang berlokasi di dalam KAPET Pare 
Pare termasuk pencabutan ijin-ijin yang dikeluarkan kecuali untuk pencabutan 
SP-PMA. 

 
 2. Sistem Pelayanan Satu Atap. 

Dengan semangat otonomi daerah, dalam rangka memberikan pelayanan 
prima kepada calon investor/pengusaha di wilayah KAPET Pare Pare, maka 
diperlukan adanya kepastian prosedur melalui satu sistem dan mekanisme pelayanan 
yang jelas dan terukur. Sistem pelayanan satu atap ini memudahkan pelayanan 
investasi kepada setiap daerah dalam wilayah KAPET sehingga tercapai koordinasi 
yang sinergis antarpemerintah daerah dan pengusaha. Pola penerapannya adalah 
kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 
sesuai peraturan daerah untuk menggiring masuknya pengusaha dalam 
memanfaatkan potensi daerah sesuai dengan karakteristik wilayah. 

Dalam pemberian pelayanan ini pemda masing-masing daerah/instansi terkait 
tetap diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan restribusi baik mengenai 
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IMB, HO, ijin lokasi dan ijin lainnya yang berdasarkan Peraturan Daerah tentang SITU, 
UU GANGGUAN (HO), IMB, RETRIBUSI, PAJAK-PAJAK DAERAH. Fungsi 
pelayanan KAPET Pare Pare adalah sebagai Mediator, misalnya investor bermaksud 
untuk menanamkan modalnya pada salah satu daerah di Kawasan KAPET Pare Pare, 
dan KAPET Pare Pare akan mengadakan koordinasi dengan pemerintahan setempat 
dengan melihat kondisi yang direncanakan apakah memenuhi syarat peruntukan dan 
bila hal ini memenuhi syarat, maka prosedur akan dilanjutkan berdasarkan aturan 
yang berlaku baik mengenai pembebasan tanah kepada masyarakat maupun yang 
berhubungan dengan kegiatan lainnya. 

Setelah hal ini selesai kemudian investor membuat permohonan kepada BP 
KAPET Pare Pare dan BP- KAPET Pare Pare meneliti kelengkapan dan syarat yang 
harus dipenuhi, kemudian BP-KAPET melanjutkan ke pemda berdasarkan peraturan 
pemerintah daerah, bila hal ini telah selesai Pemda menyerahkan ke KAPET Pare Pare, 
dari KAPET Pare Pare diserahkan kembali kepada investor untuk melaksanakan 
kegiatannya. 

 
4.4 KAPET dan Pertumbuhan Ekonomi 

Salah satu tujuan dari pengembangan KAPET adalah untuk meningkatkan 
pertumbuhan, pemerataan serta keterkaitan antardaerah, dan meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas investasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya 
pengembangan KAPET dan mendorong terwujudnya pembangunan yang 
berkelanjutan. Mengingat pentingnya pengembangan perekonomian di setiap KAPET 
berdasarkan sektor unggulan, maka berarti bahwa setiap KAPET akan direncanakan 
menjadi suatu growth centre (pusat pertumbuhan). Salah satu pendekatan teori yang 
dapat menjelaskan fenomena pertumbuhan di setiap KAPET (dan hinterland-nya) 
adalah teori comulative causation. Teori ini menyarankan dibentuknya growth centres 
melalui perbaikan sarana infrastruktur, transportasi, komunikasi dan pendidikan. 
Pendekatan teori ini diutamakan untuk melakukan maksimalisasi pertumbuhan 
ekonomi. Dengan menggunakan teori growth centres dapat dipahami bagaimana 
alokasi investasi ke setiap KAPET akan berdampak kepada pertumbuhan wilayah di 
sekitar KAPET.  

Pertumbuhan ekonomi KAPET Pare pare dapat menjadikan indikator 
sejauhmana KAPET dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian 
suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB dari kawasan tersebut yang 
meliputi Kota Pare pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, 
dan Kabupaten Sidrap. Dalam kurun waktu 5 tahun (1997 - 2001) nilai PDRB 
kota/kabupaten yang ada di KAPET Pare Pare adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.  
PDRB Kota/Kabupaten Dalam KAPET Pare Pare Menurut Harga Konstan 

                  (dalam Miliar Rp)  
Kab/Kota 1997 1998 1999 2000 2001 

Pare pare 159.5 150.77 157.01 167.89 176.56 
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Lanjutan Tabel 1.  
PDRB Kota/Kabupaten Dalam KAPET Pare Pare Menurut Harga Konstan 

                  (dalam Miliar Rp)  
Kab/Kota 1997 1998 1999 2000 2001 

Pinrang 410.57 394.35 398.17 416.25 437 
Barru 159.88 150.33 156.65 158.11 165.36 
Enrekang 126.61 122.93 128.81 133.44 139.69 
Sidrap   286.02 296.07 307.07 

  Sumber: BPS, Kawasan KAPET Pare pare 
 
Dilihat dari konstribusi PDRB terhadap total PDRB pada lima kawasan daerah 

yang termasuk dalam KAPET, Kabupaten Pinrang memberikan konstribusi paling 
tinggi yakni mencapai 37% dari PDRB daerah kawasan KAPET, sedangkan konstribusi 
paling rendah adalah Kabupaten Enrekang dengan nilai sebesar 11 persen. 

 
Gambar 2. Kontribusi PDRB Kota/Kabupaten Dalam Kapet Pare Pare 
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Tabel .2  Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten Dalam KAPET Pare Pare 

Kab/Kota 1999 2000 2001 Rata-rata 
Pare pare 4.1% 6.9% 5.2% 5.4% 
Pinrang 1.0% 4.5% 5.0% 3.5% 
Barru 4.2% 0.9% 4.6% 3.2% 
Enrekang 4.8% 3.6% 4.7% 4.4% 
Sidrap  3.5% 3.7% 3.6% 

Rata-rata    4.0% 
Sumber : Hasil analisis  
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Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan pada table 2. dan 
gambar 2, daerah yang masuk dalam KAPET Pare Pare tumbuh dengan rata-rata 
pertumbuhan 4 persen  per tahun.  Dari daerah yang masuk dalam KAPET tersebut, 
Kota Pare Pare mempunyai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 5,4 persen 
per tahun, sedangkan Kabupaten Barru menduduki peringkat terendah dengan rata-
rata pertumbuhan  sebesar 3,2 persen. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan daerah 
yang berada dalam KAPET, keberadaan KAPET Pare Pare belum secara signifikan 
mampu mendorong perekonomian daerah seperti salah satu yang diamanatkan dalam 
Keppres 164 tahun 1998 tentang pembentukan KAPET Pare Pare yakni mendorong 
pertumbuhan daerah dalam kawasan KAPET.  

 
4.5 Alokasi Anggaran Pemerintah 

Anggaran pemerintah yang dikeluarkan dari APBN untuk kapet Pare Pare 
tahun anggaran 2003 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  Alokasi 
anggaran Kapet Pare Pare anggaran tahun 2003 sebesar Rp1,9 miliar, naik sebesar  
sebesar  27 persen apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2002 yang nilainya 
sebesar Rp1,5 miliar. Dari alokasi dana APBN tahun 2003 tersebut, sebesar Rp1,15 
miliar dipergunakan untuk belanja penunjang (administrasi proyek, pengembangan 
kelembagaan), sedangkan sisanya sebesar Rp0,75 miliar untuk belanja modal 
(pekerjaan nonfisik), tidak terdapat alokasi yang digunakan untuk pembangunan 
sarana/prasarana fisik. 

 

Gambar 3. Alokasi Belanja Penunjang dan Belanja Modal  Dari Sumber APBN 
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Kondisi belanja yang tidak wajar ini (belanja penunjang lebih besar daripada 
belanja modal) akibat dari struktur kelembagaan dari Kapet Pare Pare. Kapet Pare-pae 
sekarang ini secara organisasi berada di bawah Menteri Kimpraswil, dari sisi 
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pembiayaan merupakan Bagian Proyek dari Proyek  Pengembangan Wilayah Kawasan 
Strategis. Akibat dari struktur kelembagaan ini Kapet Pare Pare tidak mempunyai 
anggaran rutin sehingga keperluan yang bersifat rutin dari pegawai Kapet (gaji, 
operasional pemeliharaan kantor) semua biaya dialokasikan dari proyek. Dengan 
dialokasikannya belanja rutin dalam proyek tersebut, berdampak pada gaji pegawai 
serta operasional kantor yang mengalami keterlambatan. Seharusnya biaya yang 
bersifat rutin (gaji pegawai) masuk dalam anggaran rutin sehingga kontinuitas tugas 
pokok dan fungsi Kapet Pare Pare dalam mewujudkan Visi dan Misi Kapet Pare Pare 
sebagai sentra pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dapat terjaga.  

Selama keberadaan KAPET Pare Pare, belum terdapat investor asing (PMA) 
baru yang masuk untuk menanamkan modal di KAPET. PMA yang ada saat ini adalah 
PT. Philips yang berasal dari Amerika, bergerak dalam ekspor  ikan dan rajungan 
dalam kemasan kaleng. Perusahaan ini beroperasi di Kabupaten Barru (5 Km dari Kota 
Pare Pare) pada tahun 1998. Selama beroperasi, perusahaan belum merasakan fasilitas 
dengan adanya KAPET terutama fasilitas perpajakan, karena semua urusan 
perpajakan ditangani kantor pusat yang berada di Jakarta.  

Meski sudah berusia empat tahun, kawasan pengembangan ekonomi terpadu 
(Kapet) Pare Pare belum juga membuahkan hasil maksimal.  Realisasi investasi sampai 
2003 lalu masih nihil. Yang banyak datang adalah pengusaha-pengusaha asing yang 
ingin menanamkan saham. Tetapi yang terjun langsung ke bidang investasi belum ada. 
Padahal, Kapet yang terbentuk sejak tahun 1998 itu terus mempromosikan potensi 
yang dimilikinya.  

 
V. Simpulan dan Saran  
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka 
kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan daerah yang berada dalam KAPET, 

keberadaan KAPET Pare Pare belum secara signifikan mampu mendorong 
perekonomian daerah seperti salah satu yang diamanatkan dalam Keppres 164 
tahun 1998 tentang pembentukan KAPET Pare Pare yakni mendorong 
pertumbuhan  daerah dalam kawasan KAPET.  

2. Anggaran pemerintah yang dikeluarkan dari APBN untuk kapet Pare Pare tahun 
anggaran 2003, sebesar 61 persen dialokasikan untuk belanja penunjang dan 39 
persen sisnya diperuntukan untuk belanja modal, tidak terdapat alokasi yang 
digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana fisik. Kapet Pare Pare tidak 
mempunyai anggaran rutin,  sehingga keperluan yang bersifat rutin dari pegawai 
Kapet (gaji, operasional pemeliharaan kantor) semua biaya di alokasikan dari 
proyek. Kondisi ini berdampak pada gaji pegawai serta operasional kantor yang 
mengalami keterlambatan .  

3. Insentif fiskal yang diberikan pemerintah belum secara efektif  dimanfaatkan oleh 
para investor di Kapet Pare Pare. Sampai dengan tahun 2003 belum ada investor 
asing (PMA) baru yang tertarik untuk berinvestasi di kawasan Kapet Pare Pare.   
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5.2 Saran  
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang perlu 

disampaikan antara lain: 
1. Kapet Pare Pare perlu mempertajam penajaman program-program yang akan 

dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan penggerakan pertumbuhan 
kawasan Kapet Pare Pare.  

2. Perlu ketegasan kelembagaan keberadaan Kapet Pare Pare, sehingga 
memberikan kejelasan pula terhadap kewenangan dan tugas yang diemban BP 
Kapet saat ini. Walaupun tetap dibawah Departemen Kimpraswil, seharusnya 
BP Kapet mempunyai kemadirian dalam pengelolaan anggaran. Anggaran BP 
Kapet terutama untuk belanja pegawai yang selama ini masih bersumber dari 
Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen Kimpraswil (dalam bentuk Bagpro), 
seharusnya menjadi anggaran rutin (dalam bentuk Satker tersendiri), sehingga 
kendala keterlambatan gaji (bukan honorarium proyek) dapat teratasi. 

3. BP Kapet harus mengevaluasi kinerjanya terhadap hasil-hasil yang diperoleh. 
Walaupun dengan anggaran yang terbatas, BP Kapet harus meningkatkan 
kinerjanya dengan cara melakukan kerjasama yang terpadu dengan pemerintah 
daerah kabupaten/kota di wilayah Kapet, mencari solusi yang tepat dalam 
rangka pengembangan ekonomi di wilayah tersebut dan meningkatkan 
kualitas SDM BP Kapet dalam rangka mempromosikan daerah-daerah untuk 
mengundang investor.  
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