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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
4.1  VISI dan MISI DINAS BINA MARGA 

Dengan mengacu kepada visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng 

Rappang 2014 -2018 yakni “Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan 

terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua 

kali lipat”,  

Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai 

berikut : 

“Terwujudnya Infrastruktur Yang Mantap di Kabupaten 

Sidenreng Rappang”. 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah Misi Dinas 

Bina Marga sebagai berikut : 

1. Mewujudkan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan 

jembatan yang efektif, efisien dan berkesinambungan  

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan untuk 

mendorong pengembangan wilayah 

3. Membuka isolasi daerah terpencil, strategis guna meningkatkan 

pembangunan ekonomi 

4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan 

dan pemanfaatan jalan dan jembatan 
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4.2  TUJUAN DAN SASARAN  JANGKA MENENGAH DINAS BINA MARGA 

4.2.1 TUJUAN  

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga pada masa datang, 

maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif  sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten serta 

fasilitas pendukungnya 

2. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan khususnya yang 

mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi  

3. Meningkatkan pengelolaan  data base dan penyediaan system 

informasi manajemen jalan dan jembatan 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung 

kebinamargaan 

4.2.2 SASARAN 

1. Terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten serta fasilitas 

pendukungnya 

2. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan khususnya yang 

mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi  

3. Terkelolanya data base dan tersedianya system informasi 

manajemen jalan dan jembatan 

4. Meningkatnya sarana prasarana pendukung kebinamargaan sesuai 

kebutuhan untuk peningkatan kinerja penanganan jalan. 
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4.3  STRATEGI dan KEBIJAKAN 

4.3.2 STRATEGI 

Mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan 

infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi 

kabupaten dan Dinas Bina Marga 

4.3.3 KEBIJAKAN 

Kebijakan Dinas Bina Marga dalam mewujudkan tujuan dan sasaran 

akan ditetapkan sebagai berikut : 

1. Menetapkan dan menyusun program dan kegiatan prioritas secara 

proporsional sesuai dengan kebutuhan. 

2. Mengoptimalkan perencanaan serta pengendalian teknis pembangunan 

jalan dan jembatan yang efektif dan efisien. 

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program 

kerjasama dengan Badan Diklat dan Instansi terkait sesuai dengan 

kebutuhan 

4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung 

aktivitas dalam rangka peningkatan produktivitas dan kelancaran 

pelayanan kepada masyarakat. 

5. Memelihara dan mengoptimalkan fungsi dan peran peralatan dalam 

rangka mendukung peningkatan PAD 

6. Mengoptimalkan penggunaan bahan dan material lokal dalam 

pembangunan jalan dan jembatan. 
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7. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, untuk meningkatkan kualitas 

dan produktivitas kerja. 

8. Mengoptimalkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam program 

dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. 
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