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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 
 

Dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 

terdapat kebijakan yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Bina 

Marga yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana daerah dengan sasaran 

: Tingkat proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 

90,93 %, Tingkat jembatan dalam kondisi baik adalah 98,19 %, Jaringan 

jalan terkoneksi sampai ke tingkat desa dan dapat dilalui roda empat, 

Kualitas jalan perkotaan meningkat serta Seluruh jalan arteri primer 

kecepatan rencana minimum 60 Km/jam hal ini sesuai dengan Kebijakan 

Pemerintah Pusat yang melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

menetapkan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yaitu Jaringan jalan 

harus mempunyai aksesibilitas 100 %, mobilitas 100 % serta 

keselamatan 60 %. Kemudian kondisi jalan harus 60 % yaitu tersedianya 

jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan 

nyaman serta dapat dilalui dengan kecepatan rencana.   
 

III.2  Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Bina Marga 
 

III.2.1Tujuan:   

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 

– 2018 dan Renstra Dinas Bina Marga serta Misi Bapak Bupati 

terpilih yaitu Pengembangan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi 

Untuk Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, dan 

Memperlancar Aksesibilitas Antar Wilayah serta tema RKPD tahun 

2016 yaitu “ Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis 

Pemberdayaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal 

didukung oleh Peningkatan Infrastruktur Wilayah “ maka  
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Tujuan Renja Dinas Bina Marga adalah  Peningkatan dan 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta Percepatan 

Pertumbuhan Wilayah dan Kawasan Startegis. 

III.2.2Sasaarannya:  

Pencapaian target yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas 

Bina Marga ,tentunya diperlukan strategi khusus sehingga sasaran 

dapat tercapai. Adapun sasaran Renja Dinas Bina Marga yang akan 

dicapai adalah : 

a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan 

jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan 

kawasan cepat tumbuh 

b. Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang 

terintegrasi antar kota dan antar wilayah 

c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman, sanitasi 

dan air bersih yang berkualitas 

III.2.3 Indikator Sasaran 

Indikator sasaran dari renja Dinas Bina Marga adalah 

a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 

2016 sebesar 80,10% 

b. Terlaksanya pembangunan Drainase/Gorong – Gorong pada 

tahun 2016 sebesar 80 % 

c. Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan pada 

tahun 2016 sebesar 31,42 %  

d. Terpeliharanya jalan dan jembatan pada tahun 2016 sebesar               

11,28 %  

e. Terbangunnya infrastruktur jalan di wilayah strategis khususnya 

di perdesaan pada tahun 2016 sebesar 32,57 %  

f. Terbangunnya infrastruktur perdesaan pada tahun 2016 sebesar 

19,13 %  

g. Tersedianya dokumen perencanaan umum 
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III.3 Program dan Kegiatan 

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang  tahun 2014 – 2018 

adalah sebagai berikut : 

“ Terwujudnya Sidenreng Rappang yang Maju dan Terkemuka 

Bersama Masyarakat Religius dengan Pendapatan Meningkat Dua 

Kali Lipat “ 

Tema RKPD tahun 2016 adalah “ Pengembangan Ekonomi 

Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan dan Pemanfaatan 

Sumberdaya Lokal didukung oleh Peningkatan Infrastruktur 

Wilayah “   

Program Prioritas Dinas Bina Marga Tahun 2016 adalah 

a. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

b. Percepatan Pertumbuhan Wilayah dan Kawasan Startegis.  

Jumlah Program Dinas Bina Marga Tahun 2016 adalah 16 Program yang 

terdiri dari 45 Kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / 

operasional 

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

f. Penyediaan jasa kebersihan 
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g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor 

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – Undangan 

i. Rapat – rapat koordinasi keluar daerah 

j. Rapat – rapat koordinasi dalam daerah 

k. Pelayanan administrasi perkantoran 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

a. Pembangunan gedung kantor 

b. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

d. Pengadaan peralatan gedung kantor 

e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 

f. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 

g. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 

h. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 

i. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 

j. Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur 

k. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 

3. Program peningkatan disiplin aparatur 

a. Pengadaan Pakaian Kerja Workshop 

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
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5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan. 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja 

SKPD 

b. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

6. Program pembangunan jalan dan jembatan 

a. Pembangunan jalan 

b. Pembangunan jembatan 

7. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong 

a. Pembangunan saluran drainase / gorong - gorong 

8. Program Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong 

a. Pembangunan turap / talud  bronjong 

9. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 

a. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan 

b. Rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur jalan 

c. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 

10. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 

a. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 

11. Program pembangunan system informasi / data base jalan dan 

jembatan 

a. Pembangunan system informasi / data base jalan dan jembatan 
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12. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. 

a. Pengadaan alat – alat berat 

b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat 

bengkel 

c. Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 

d. Rehabilitasi / Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

bengkel alat berat 

13. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

a. Pembangunan / peningkatan infrastruktur 

b. Pembangunan infrastruktur lanjutan 

c. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 

14. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 

a. Pembangunan infrastruktur perdesaan 

15. Program perencanaan, pengawasan, pengujian dan pengendalian 

mutu 

a. Survey dan desain 

16. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan lahan 

a. Pembebasan  lahan 

Secara lengkap dapat terlampir dalam Matriks Renja Bina Marga 

Tahun Anggaran 2014. 
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Indikator Program dan Kegiatan 

 

No 

 

Program / Kegiatan 

 

Indikator 

1. Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

 

1. Penyediaan jasa surat menyurat 

 

2. Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

3. Penyediaan jasa jaminan barang 

milik daerah 

4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas / 

operasional 

5. Penyediaan jasa administrasi 

keuangan 

6. Penyediaan jasa kebersihan 

 

7. Penyediaan komponen instalasi 

listrik / penerangan bangunan 

kantor 

8. Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan Perundang – Undangan 

9. Rapat – rapat koordinasi keluar 

daerah 

10. Rapat – rapat koordinasi dalam 

daerah 

11. Pelayanan adminstrasi perkantoran 

Terlaksananya pelayanan 

administrasi perkaroran 

Dinas Bina Marga 

Tersedianya materai dan 

peralatan surat menyurat 

Terbayarnya jasa telepon, 

listrik dan air setiap bulan 

Terbayarnya premi 

asuransi kendaraan dinas 

Terbayarnya STNK 

kendaraan dinas 

 

Terbayarnya jasa petugas 

administrasi keuangan 

Terbayarnya jasa 

kebersihan kantor 

Tersedianya komponen 

instalasi listrik 

 

Terbayarnya biaya bahan 

bacaan 

Terbayarnya rapat 

koordinasi keluar daerah 

Terbayarnya rapat 

koordinasi dalam  daerah 

Tersedianya kelengkapan 
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 administrasi perkantoran 

 

2 Program  Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 

 

 

1. Pembangunan Gedung Kantor 

 

 

2. Pengadaan kendaraan dinas / 

operasional 

3. Pengadaan perlengkapan gedung 

kantor 

4. Pengadaan peralatan gedung 

kantor 

5. Pemeliharaan rutin / berkala 

gedung kantor 

6. Pemeliharaan rutin / berkala 

mobil jabatan 

7. Pemeliharaan rutin / berkala  

kendaraan dinas / operasional 

 

8. Pemeliharaan rutin / berkala 

perlengkapan gedung kantor 

 
9. Pemeliharaan rutin / berkala 

peralatan gedung kantor 

10. Pemeliharaan rutin / berkala 

mebeleur 

11. Rehabilitasi sedang / berat gedung 

Tersedianya dan 

Terpeliharanya Sarana dan 

Prasarana Aparatur Dinas 

Bina Marga 

Terciptanya gedung dan 

halaman gedung yang asri 

dan nyaman 

Tersedianya kendaraan 

dinas 

Tersedianya perlengkapan 

gedung kantor 

Tersedianya peralatan 

gedung kantor 

Terpeliharanya gedung 

kantor 

Terpeliharanya mobil 

jabatan 

Terpeliharanya kendaraan 

dinas / operasional 

 

Terpeliharanya 

perlengkapan gedung 

kantor 

Terpeliharanya peralatan 

gedung kantor 

Terpeliharanya mebeleur 

 

Terpeliharanya gedung 
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kantor kantor 

3 Program Peningkatan Disiplin 

Aparatur 

1. Pengadaan Pakaian Kerja Work 

Shop 

Meningkatnya disiplin 

aparatur Dinas Bina Marga 

Tersedianya pakaian kerja 

workshop 

4 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

 

1. Peningkatan sumber daya 

aparatur 

Meningkatnya Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 

Dinas Bina Marga 

Meningkatnya 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

sertifikasi keahlian 

aparatur 

5 Program Peningkatan Pengembangan 

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

1. Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ihtisar realisasi kinerja 

SKPD 

2. Peningkatan pengembangan 

system pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

Terlaksananya dan 

tersusunnya laporan yang 

akurat 

Tersusunnya 6 laporan 

 

 

Tersusunnya 4 laporan 

6 Program Pembangunan Jalan dan 

Jembatan 

1. Pembangunan jalan 

 

2. Pembangunan jembatan 

Proporsi Panjang Jaringan 

Jalan dalan Kondisi Baik 

Terbangunnya jalan aspal 

hotmix dan beton yang baik 

Terbangunnya jembatan 

yang baik 

7 Program Pembangunan Saluran 

Drainase / Gorong – Gorong 

Terlaksananya 

Pembangunan Saluran 
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1. Pembangunan saluran drainase / 

gorong – gorong 

Drainase / Gorong – 

Gorong 

Terbangunnya drainase / 

gorong – gorong 

8 Program Pembangunan Turap/Talud / 

Bronjong 

 

1. Pembangunan turap/talud/ 

bronjong 

 

2. Normalisasi dan perkuatan talud 

Terbangunnya talud untuk 

memperkuat infrastruktur 

jalan 

Terbangunnya talud untuk 

memperkuat infrastruktur 

jalan 

Normalisasi talud 

9 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

 

1. Rehabilitasi  / pemeliharaan jalan 

 

2. Rehabilitasi  / pemeliharaan 

infrastruktur jalan 

3. Rehabilitasi  / pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

Terpeliharanya Jalan dalam 

Kabupaten Sidenreng 

Rappang 

Terpeliharanya jalan aspal 

hotmix 

Terpeliharanya 

infrastruktur jalan 

Terpeliharanya jalan dan 

jembatan 

10 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan 

Jembatan 

1. Inspeksi kondisi jalan dan 

jembatan 

Terdatanya Kondisi Jalan 

dan Jembatan 

Terdatanya kondisi jalan 

dan jembatan 

11 Program Pembangunan system 

informasi / data base jalan dan 

jembatan 

1. Pembangunan system informasi / 

data base jalan dan jembatan 

Tersusunnya data jalan dan 

jembatan 

 

Tersusunnya data jalan dan 

jembatan 
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12 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Kebinamargaan 

 

1. Pengadaan alat – alat berat 

 

 

 

2. Pengadaan peralatan dan 

perlengkapan bengkel alat – alat 

berat 

3. Pengadaan alat ukur dan bahan 

laboratorium kebinamargaan 

4. Rehabilitasi / pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan 

bengkel alat berat 

 

Tersedia dan 

Terpeliharanya Sarana dan 

Prasarana Kebinamargaan 

Tersedianya alat berat 

untuk mendukung tugas 

dan fungsi Dinas Bina 

Marga 

Tersedianya peralatan dan 

perlengkapan bengkel alat 

berat 

Tersedianya alat ukur dan 

bahan loboratorium 

Tersedianya peralatan 

bengkel alat berat 

13 Program Pengembangan Wilayah 

Strategis dan Cepat Tumbuh 

 

 

 

1. Pembangunan / peningkatan 

infrastruktur 

 

 

 

2. Pembangunan infrastruktur 

lanjutan 

3. Pengembangan wilayah srategis 

dan cepat tumbuh 

Terbangunnya 

Infrastruktur Jalan di 

Wilayah Strategis dan 

Cepat Tumbuh Khususnya 

di  Perdesaan  

Terbangunnya dan 

meningkatnya 

infrastruktur jalan di 

kawasan strategis dan 

cepat tumbuh 

Terbangunnya 

infrastruktur lanjutan 

Terbangunnya dan 

meningkatnya 
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infrastruktur jalan di 

kawasan strategis dan 

cepat tumbuh 

14 Program Pembangunan Infrastruktur 

Perdesaan 

1. Pembangunan Infrastruktur 

Perdesaan 

Terbangunnya 

Infrastruktur Perdesaan 

Terbangunnya 

Infrastruktur Perdesaan 

15 Program Perencanaan, Pengawasan, 

Pengujian dan Pengendalian Mutu 

1. Survei dan desain 

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan 

8 Paket ( Dokumen ) 

16 Program Penataan Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Lahan 

1. Pembebasan lahan 

Tersedianya Lahan untuk 

Pembangunan Jalan 

 

Tersedianya lahan untuk 

pembangunan jalan 
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