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BAB III 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan SKPD 

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi atas pelayanan Dinas 

Bina Marga  Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain: 

1. Jaringan jalan Kabupaten masih belum memadai dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Jaringan jalan khususnya jalur trayek masih belum memadai dalam 

mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan 

potensi wilayah. 

3. Masih banyaknya ruas-ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat 

yang belum bisa tertangani karena hambatan kekurangan alokasi dana. 

4. Sebagian ruas-ruas baru terutama infrastruktur pedesaan yang 

dibangun belum dapat berfungsi secara optimal karena hambatan 

kekurangan alokasi dana. 

5. Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi masih terjadi pada 

saat panen raya. 

6. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta 

jaringan jalan di kawasan perbatasan karena belum sepenuhnya 

berfungsi untuk mendukung transportasi lintas kabupaten dan 
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melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam 

mengembangkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan. 

7. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan 

di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan 

jaringan jalan. 

8. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang meliputi pemantapan jaringan jalan 

kabupaten dan perdesaan. 

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 

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.” 

Visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu ; 

MAJU: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada 

tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam 

berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial 

budaya maupun lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan 

ekonomi Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai 

dengan transformasi struktural ke arah struktur perekonomian 

daerah yang semakin kuat. Didukung oleh peningkatan kualitas dan 
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kuantitas infrastruktur yang memadai, fasilitas dan akses pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, Keamanan dan 

Ketertiban masyarakat lebih terkendali, hadirnya pemerintahan yang 

bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender dan pengelolaan 

lingkungan hidup, secara simultan melahirkan penigkatan daya saing 

dan produktifitas daerah, peningkatan ketahanan pangan, penurunan 

angka kemiskinan dan pengangguran, serta penigkatan kualitas 

sumber daya manusia. 

TERKEMUKA: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng 

Rappang pada tahun 2018 yang semakin dikenal secara luas karena 

adanya beberapa keunggulan yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan 

adanya kemajuan dan penigkatan surplus produksi sektor unggulan 

daerah yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan 

beberapa komoditi perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi 

dan unggas. Tidak hanya pada aspek on farm, tetapi diikuti dengan 

perkembangan industri pengolahan, pemasaran dan jasa. 

Berkembangnya penerapan teknologi pertanian modern berwawasan 

lingkungan, berkembangnya produk pertanian organik, terciptanya 

kawasan industri dan pergudangan, berkembangnya usaha ekonomi 

produktif berbasis pengelolaan potensi lokal, industri rumah tangga 

dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energi 

baru terbarukan berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, 

Meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan. 
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RELIGIUS: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten 

Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang kuat dan teguh memegang 

nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan 

lebih menonjol dibanding dengan daerah lain. 

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT: Adalah gambaran kondisi 

masyarakat Kabupaen Sidenreng Rappang pada tahun 2018, 

mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dua kali lipat yaitu di 

atas Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). 

Untuk  memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di 

atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah 

yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun 

untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah 

kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan 

ditempuh untuk mencapai visi. 

Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan 

implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor 

faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan 

dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan 

tantangan yang ada.  
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Adapun rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Sidereng 

Rappang  sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng 

Rappang tahun 2014 - 2018 beserta penjelasannya sebagai berikut: 

Tabel. 3.1  Visi Misi Pemerintah Kab. Sidrap tahun 2014 - 2018 

 VISI MISI 

TERWUJUDNYA 

SIDENRENG RAPPANG YANG 

MAJU DAN TERKEMUKA 

BERSAMA MASYARAKAT 

RELIGIUS DENGAN 

PENDAPATAN MENINGKAT 

DUA KALI LIPAT 

1. Meningkatkan produktivitas dan 

nilai tambah sektor pertanian 

berbasis sistem pertanian 

terpadu, modern, dan 

berkelanjutan 

2. Mewujudkan percepatan 

pertumbuhan ekonomi berbasis 

potensi dan keunggulan lokal 

melaluipemberdayaan ekonomi 

kerakyatan dan UMKM 

3. Meningkatkan dan 

Mengembangan kualitas sumber 

daya manusia yang berdaya saing 

tinggi berdasarkan keimanan dan 

ketakwaan 

4. Pengembangan infrastruktur 

bernilai tambah tinggi untuk 

mendorong percepatan 

pertumbuhan ekonomi, dan 

memperlancar aksesibilitas 

antar wilayah 

5. Memantapkan iklim kehidupan 

sosial kemasyarakatan yang 
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kondusif 

6. Mewujudkan Percepatan 

Reformasi Birokrasi, Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik, 

Penegakan Supremasi Hukum, 

dan Pengembangan kebijakan 

yang pro gender, pro poor, pro 

job dan pro environment. 

 

Dari misi tersebut di atas, maka misi yang ke 4 yakni 

Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong 

percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas 

antar wilayah  adalah misi yang harus diemban oleh SKPD Dinas Dinas 

Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai SKPD yang 

bertanggung jawab secara teknis dalam hal pelaksanaan 

pengembangan dan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan. Uraikan 

permasalahan pelayanan SKPD berserta faktor pendorong dan 

penghambat dalam mewujudkan misi dan program Kepala Daerah 

disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Permasalahan pelayanan SKPD dalam melaksanakan 

Misi  dan Program KDH 

No

. 

Misi dan Program 

KDH 

Permasalahan 

Pelayanan 

SKPD 

Faktor  

Pendorong Penghambat 

1. Pengembangan 

infrastruktur bernilai 

tambah tinggi untuk 

mendorong 

percepatan 

pertumbuhan 

ekonomi, dan 

mempelancar 

aksesbilitas antar 

wilayah  

Kondisi 

infrastruktur 

Jalan yang 

masih banyak 

merupakan 

kerikil dan 

tanah 

 

Dukungan 

Bupati 

Sidenreng 

Rappang pada 

Misi ke – 4 

tentang 

Pengembanga

n 

Infrastruktur 

 

 

Kebutuhan 

pembiayaan 

konstruksi 

yang besar 

untuk 

mewujudkan 

jalan yang 

mantap  

 

Masih banyak 

Jembatan dalam 

kondisi semi 

permanen 

 

Sumber Daya 

Alam yang 

sangat 

melimpah 

Tingginya 

pelanggaran 

muatan yang 

melebihi 

tonase 

kekuatan 

struktur 

jalan  
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Dana 

Rehabilitasi / 

Pemeliharaan 

jalan dan 

jembatan masih 

sangat terbatas 

Semakin 

meningkatnya 

alokasi dana 

yang 

bersumber 

dari APBD 

Sidenreng 

Rappang 

Ketersedian 

bahan 

material 

alam 

semakin 

terbatas  

 

 

3.3  Prioritas Isu Strategis 

Tabel 3.3 Prioritas Isu Strategis 

No. Isu Strategis 
Nilai Skala Kriteria 

Total Skor 
1(50) 2 (30) 3 (20) 

1. Kebutuhan prasarana jalan 

dan jembatan yang 

memenuhi standar 

50 30 15 95 

2. Kurangnya aksesibilitas 

untuk wilayah terpencil 

dengan pusat kegiatan 

ekonomi 

45 25 10 80 

3. Infrastruktur perdesaan yang 

belum berfungsi secara 

optimal 

40 25 10 75 

4.  Kurangnya peran 

masyarakat dalam 

pemeliharaan jalan dan 

jembatan 

40 25 10 75 
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5. Adanya kerusakan jalan 

akibat muatan berlebih 

40 20 10 70 

 

Dari prioritas isu strategis yang ada maka kebutuhan prasarana jalan  

dan jembatan yang memenuhi standar adalah yang paling mendesak 

dilanjutkan dengan perbaikan akses dari daerah terpencil ke pusat 

kegiatan ekonomi serta belum optimalnya infrastruktur perdesaan, 

kurangnya peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 

dan adanya kerusakan jalan akibat muatan berlebih. 

3.4   Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD 

3.4. 1. TELAHAAN RTRW KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 2012 –  

2032  

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk 

mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan 

sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang 

didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Rencana Struktur Ruang 

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 

digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan 

Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya. 

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di 

Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal 

(PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan 
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skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi 

(PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari 

menjadi PKL, 3.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan 

yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4.Pusat 

Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk 

melayanikegiatan skala antar desa.PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan 

Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat 

pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil 

perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp 

yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di 

Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah 

timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah 

utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah 

barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu 

Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan 

Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.PPL ditetapkan di 

Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan 

Panca Lautang.  Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada 

tabel di bawah ini : 
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Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang 

No PKL PKLp PPK PPL 

1 

Kawasan 

Perkotaan 

Pangkajene 

Kawasan 

Perkotaan Tanru 

Tedong  

Kawasan 

Perkotaan 

Lancirang  

PPL Kecamatan 

Baranti 

2  

Kawasan 

Perkotaan 

Rappang 

Kawasan 

Perkotaan 

Empagae 

PPL Kecamatan 

Kulo 

3  

Kawasan 

Perkotaan 

Lawawoi  

Kawasan 

Perkotaan 

Amparita  

PPL Kecamatan 

Pitu Riase 

4    
PPL Kecamatan 

Panca Lautang 

Sumber : RTRW Kab. Sidrap 

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama  pada rencana struktur Ruang 

Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem 

jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif 

adalah rencana pembanguan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan 

pertimbangan; 

 Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota 

Pangkajene. 
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 Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan. 

 Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya. 

 Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten 

Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut. 

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah 

terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang 

nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, 

disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada 

pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat 

kawasan. 

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas 

masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan 

sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain 

diwilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya 

lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya. 

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan 

lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – 

MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km) 

untuk mengurai kemacetan di kota Lawawoi – pangkajene serta 

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama 

jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah 
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transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang 

direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan 

perdesaan. 

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara 

terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan 

kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan 

dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. 

Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk 

menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan 

RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di 

Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi 

Barat - Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng 

Rappang di Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – 

Dua Pitue. 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang 

antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan 

pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk 

mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan 

terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jarinan sumber 

daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diperioritaskan pada 

pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini 

bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi 

pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.  
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Struktur Ruang saat ini 

 Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat 

tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal 

(PKL) yang ditetapakan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat 

Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil 

Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan 

Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan 

dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sidenreng Rappang yangditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal 

Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan 

Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan 

Industri Mattirotasi. 

 Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di 

Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa 

dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendididkan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah 

Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap dan 

Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan 

Perkotaan Rappang. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua 

Pitue saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat 

pelayanan jasa. 
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 Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternative yang saat 

ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan 

kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga 

akanmemudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan 

hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sidenreng 

Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan 

Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di 

Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal 

Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua 

Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang 

Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan 

Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. 

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang 

 Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan 

untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara 

bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi yang 

mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan 

daerah pada tingkat kabupaten agar selaras dengan dokumen-dokumen 

perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang ilayah (RTRW) 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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 Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Bappeda yang sejalan 

dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) 

tahun antara lain : 

a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

b. Sosialisais Perda RTRW Kabupaten 

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait 

penataan ruang, juga ada beberapa SKPD teknis yang akan 

melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana 

struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara 

bertahap untuk lima tahun yang akan dating serta dukungan dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta. 

3.4.2  KLHS RPJMD 

 Pokja PL merumuskan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS). Perumusan rekomendasi dilakukan berdasarkan hasil dari 

rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Pokja PL menyusun 

rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi, 

dan/atau alternative yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya 

untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJMD. 

Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan 

Jembatan  

1. Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan 

Jembatan harus berwawasan lingkungan  
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2. Program ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kekurangan 

infrastruktur jalan dan jembatan dan berpengaruh untuk 

meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di Kabupaten Sidenreng 

Rappang  

3. Kondisi sempadan jalan harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi 

dengan permukaan tanah disampingnya  

4. Pembangunan drainase agar juga diperhatikan agar tidak terjadi 

genangan air dan banjir agar kualitas jalan dapat dipertahankan lebih 

lama.  

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan 

meningkatnya dinamika kehiduoan sosial, ekonomi, budaya dan politik 

masyarakat serta pengembangan wilayah di kabupaten Sidenreng 

Rappang, membuat semakin tinggi dan pentingnya peran infrastruktur 

sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan 

masyarakat. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah 

kabupaten Sidenreng Rappang melalui berbagai pertimbangan 

diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran 

pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai 

berukut :  

1). Kebutuhan prasarana jalan yang berbasiskan pada tata ruang dan 

memenuhi standar keselamatan jalan dan jembatan serta berwawasan 

lingkungan. 
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2). Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi 

serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan 

pengembangan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.  

3). Belum optimalnya kondisi infrastruktur perdesaan di kabupaten 

Sidenreng Rappang dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat serta wilayah.  

4). Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. 

5).  Adanya kerusakan jalan akibat muatan berlebih ( over loading )  
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