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2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

Dalam menyusun strategi digunakan metoda Analisa SWOT, merupakan 

suatu metoda penyusunan strategi organisasi. SWOT itu sendiri 

merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), 

dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor didalam 

perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha 

penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang, analisa ini didasarkan pada 

hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan 

kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman 

sebagai berikut :  

1. Analisis Faktor Internal  

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran Infrastruktur 

Jalan dan Jembatan dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-

kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses). Kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng 

Rappang  adalah sebagai berikut :  

a. Kekuatan (Strenght)  

- Adanya  kewenangan  dan  komitmen  penyelenggaraan  jalan dan 

jembatan oleh Dinas Bina Marga; 
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- Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke  

tahun;  

- Optimalnya perencanaan penyusunan program dan  kegiatan;  

- Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari 

program pembangunan / peningkatan jalan, rehabilitasi / 

pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan / peningkatan 

jembatan serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.  

b. Kelemahan (Weakness)  

-   Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;  

- Semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai 

peruntukannya;  

- Kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan 

jembatan;  

-  Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis 

yang terkait dengan lebar, struktur, kondisi tanah dasar yang labil;  

-  Masih Kurangnya bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang 

mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu.  

2. Analisis Faktor Exsternal  

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan      

Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengidentifikasikan peluang-

peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada 

terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat 

dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :  
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a. Peluang (Opportunity)  

-  Adanya dukungan penuh dari Bupati tentang peningkatan kualitas 

dan kuantitas infrastruktur;  

-  Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI yang 

menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas 

pembangunan;  

-   Meningkatnya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;  

- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan 

perlindungan lingkungan;  

-  Adanya  teknologi  penanganan  konstruksi  jalan dan jembatan 

berupa cold milling, rigid pavement dan beton pre-cast;  

b.  Ancaman  

- Semakin tingginya  pertumbuhan volumen lalu lintas dan 

meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);  

-  Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) 

sebagai  bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;  

-   Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;  

- Masih adanya ruas – ruas jalan yang mengalami ambles yang 

mengancam konstruksi jalan dan jembatan;  

-  Jauhnya jangkauan kerja yang tersebar merata didalam wilayah 

kabupaten Sidenreng Rappang.  
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Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan 

dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman 

sebagai berikut :  

1.   Optimalkan tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun guna mendukung adanya komitmen Bupati dalam 

meningkatkan akses dan pelayanan infrastruktur;  

2.    Adanya  kewenangan  dan   komitmen  penyelenggaraan   jalan    / 

jembatan oleh Dinas dengan meningkatnya alokasi dana APBN 

melalui DAK infrastruktur;  

3.    Manfaatkan adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri 

dari program pembangunan / peningkatan jalan, rehabilitasi / 

pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan / peningkatan 

jembatan serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. 

dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold 

milling, rigid pavement dan beton pre-cast;  

4.   Optimalknya adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan 

jalan / jembatan oleh Dinas guna mendukung adanya kebijakan  

pemerintah pusat melalui program MP3EI yang menjadikan sektor 

infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;  

5.  Optimalnya perencanaan penyusunan program kegiatan dengan 

adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan 

perlindungan lingkungan;  
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6.   Atasi kurangnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan 

jembatan;  

7.   Atasi semakin banyaknya pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai 

peruntukannya dengan memanfaatkan adanya peraturan tentang jasa 

konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;  

8. Atasi kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia dengan adanya 

teknologi penanganan konstruksi jalan berupa cold milling, rigid 

pavement dan beton pre-cast;  

9. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk 

menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas 

dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton);  

10. Optimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk 

menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam 

(galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan 

jembatan;  
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