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VISI,	MISI,	TUJUAN	DAN	SASARAN		

	

Salah	satu	hal	terpenting	dalam	rumusan	kebijakan	pembangunan	adalah	

kejelasan	 mengenai	 apa	 yang	 akan	 diwujudkan	 dalam	 lima	 tahun	 mendatang	

(impact)	berdasarkan	analisis	kinerja	pembangunan	saat	ini,	serta	permasalahan	

dan	isu	strategis	pembangunan	daerah	yang	akan	ditangani	selama	lima	tahun	ke	

depan.	 Impact	 pembangunan	 sebagai	 salah	 satu	 komponen	 penting	 arsitektur	

kinerja	 merupakan	 indikator	 tertinggi	 (high	 level	 indicators)	 yang	 akan	 dicapai	

dan	 menjadi	 tolok	 ukur	 keberhasilan	 pembangunan	 dalam	 lima	 tahun	

mendatang.	

5.1. Visi		

Berdasarkan	 undang-Undang	 Nomor	 25	 Tahun	 2004	 tentang	 Sistem	

Perencanaan	Pembangunan	Nasional	dan	Peraturan	Pemerintah	Nomor	8	tahun	

2008	 tentang	 Tahapan,	 Tata	 Cara	 Penyusunan,	 Pengendalian	 dan	 Evaluasi	

Pelaksanaan	 Rencana	 Pembangunan	 Daerah,	 Visi	 adalah	 rumusan	 umum	

mengenai	keadaan	yang	diinginkan	pada	akhir	periode	perencanaan.		

Visi	 tersebut	 harus	 bersifat	 dapat	 dibayangkan	 (imaginable),	 diinginkan	

oleh	 segenap	pemangku	 kepentingan	 (desirable),	memungkinkan	untuk	dicapai	

(reachable),	 focus	pada	masalah	utama	yang	bersifat	 jangka	panjang	dan	dapat	

dikomunikasikan	(communicable)	serta	dapat	dimengerti	oleh	seluruh	pemangku	

kepentingan	(understandable).	Disamping	 itu,	Visi	harus	dapat	memberdayakan	

dan	 memberikan	 motivasi	 dalam	 mengaktualisasikan	 tugas	 kepemerintahan,	

pembangunan	dan	peningkatan	pelayanan	masyarakat.	

Visi	 menjadi	 arahan	 pembangunan	 melalui	 penetapan	 program	 kerja	

selama	 lima	 tahun	 pelaksanaan	 kepemimpinan	 kepala	 daerah	 terpilih.	 Visi	

menjadi	 penting	 karena	 akan	 menyatukan	 dan	 mengintegrasikan	 setiap	 aspek	

pendukung	pembangunan	daerah	 yang	akan	dilaksanakan	oleh	 seluruh	elemen	
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masyarakat	 Kabupaten	 Ponorogo	 baik	 aparatur	 pemerintahan,	 masyarakat,	

maupun	swasta	

Visi	RPJMD	yang	merupakan	Visi	Kepala	Daerah	Terpilih	seperti	yang	telah	

disampaikan	 oleh	 Bupati	 dan	Wakil	 Bupati	 pada	 saat	 kampanye	 harus	 sejalan	

dengan	Visi	 jangka	panjang	Kabupaten	Ponorogo,	 sebagaimana	 terdapat	dalam	

RPJPD	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	2005–2025.Yaitu	:	

“KABUPATEN	YANG	MAJU,	ADIL	DAN	SEJAHTERA”.	

Berdasarkan	 aturan	 dalam	 penyusunan	 dokumen	 perencanaan	

pembangunan	yang	berpedoman	pada	RPJPD	dan	memerhatikan	permasalahan	

pembangunan	di	Kabupaten	Ponorogo,	serta	Visi,	Misi,	Tujuan	dan	Sasaran	yang	

telah	 disampaikan	 oleh	 Bupati	 dan	 Wakil	 Bupati	 pada	 saat	 kampanyedengan	

memperhatikan	 Visi	 RPJPD,	maka	 visi	 dan	misi	 pembangunan	 yang	 ditetapkan	

untuk	tahun	2016-2021	adalah	:	

“PONOROGO	LEBIH	MAJU,	BERBUDAYA	DAN	RELIGIUS”	

Kabupaten	Ponorogo	merupakan	salah	satu	pintu	masuk	menuju	Provinsi	

Jawa	 	 Timur	 yang	 terletak	 disebelah	 Timur	 dan	 berbatasan	 langsung	 dengan	

Provinsi	 Jawa	 Tengahyaitu	 Kabupaten	Wonogiri.	 Sebagai	 daerah	 yang	memiliki	

potensi	 sumber	 dayaalam	 serta	 budaya	 yang	 beraneka	 ragammenjadi	 cermin	

bahwa	visi	tersebutsudah		tepat,dimana	peningkatan	kesejahteraan	masyarakat	

Kabupaten	Ponorogo	kedepan	harus	didasarkan	pada	potensi	dan	sumber	daya	

yangdilandaskan	pada	nilai-nilai	budaya	dan	religiusitas.		

Pengembangan	 agrobisnis	 merupakan	 salah	 satu	 opsi	 yang	 perlu	

dikembangkan	 sebagai	 industri	 berbasis	 sumberdaya	 alam	 berupa	 sektor	

pertanian	 dalam	 arti	 luas.	 Agrobisnis	 memiliki	 potensi	 untuk	 meningkatkan	

penyediaan	 lapangan	 kerja	 yang	 mampumenyatukankegiatan	 berbasis	 sentra	

pertaniandengan	bisnis.	

Selanjutnya,	 pengembangan	 agrobisnis	 akan	 sangat	 strategis	 jika	

dilakukan	secara	terpadu	dan	berkelanjutan	dengan	berprinsip	pada	keunggulan	

dan	daya	saing	produk.	Pengertian	terpadu	adalah	keterkaitan	usaha	sektor	hulu	

dan	 hilir	 (backward	 and	 forwardlinkages),	 serta	 pengintegrasian	 kedua	 sektor	

tersebut	secara	sinergis	dan	produktif.	Sedangkan	dengan	konsep	berkelanjutan,	
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diartikan	 sebagai	 pemanfaatan	 teknologi	 konservasi	 sumber	 daya	 dengan	

melibatkan	kelompok/lembaga	masyarakat,	serta	pemerintah	pada	semua	aspek	

secara	 terus-menerus.	 Sedangkan	 berprinsip	 pada	 keunggulan	 dan	 daya	 saing	

produk	 mengandung	 makna	 bahwa	 produk	 yang	 dihasilkan	 harus	 mampu	

memiliki	 keunggulan	 komparatif	 dibandingkan	 dengan	 produk	 agrobisnis	 dari	

daerah	lain.		

Dengan	 dilakukannya	 pengembangan	 agrobisnis,	 makasecara	 otomatis	

akan	meningkatkan	kontribusi	sektor	pertanian	melalui	percepatan	ketersediaan	

lahan	 dan	 infrastruktur	 pertanian	 unggulan.	 Agrobisnis	 dinilai	 mampu	 untuk	

meningkatkan	kesejahteraan	petani	dimana	saat	 ini	petani	 selalu	dikonotasikan	

kurang	sejahtera.	

Agrobisnis	 dapat	 terlaksana	 dengan	 tepat	 dan	 cepat	 melalui	 upaya	

percepatan	 penyiapan	 industri-industri	 pengolah	 hasil	 pertanian,	 dalam	

menunjang	 pergerakan	 agribisnis	 diperlukan	 jaringan	 kerja	 dan	 peran	 aktif	

semua	 pihak	 yang	 terkait.	 Keterpaduan	 dan	 berkelanjutan	 kinerja	 akan	

menempatkan	 UMKM	 dan	 kelompok	masyarakat	 pengembang	 industry	 kreatif	

yang	tergabung	dalam	sentra-sentra	industri	menjadi	variabel	penting.	

Selain	agrobisnis,	pengembangan	sektor	pariwisata	juga	mempunyai	nilai	

dan	pengaruh	yang	sangat	vital	 terhadap	pengembangan	wilayah	di	Kabupaten	

Ponorogo.Sebagai	daerah	yang	memiliki	kekayaan	alam	dan	budaya,	Kabupaten	

Ponorogo	memiliki	tempat,	objek	dan	evensejarah,	budaya	dan	keagamaan	yang	

berpotensi	untuk	menjadi	obyek	wisata	jika	dapat	dikelola	secara	optimal.	Tidak	

hanya	 itu,	 dan	 diharapkan	 kedepan	 Kabupaten	 Ponorogo	 juga	 dikembangkan	

untuk	menjadi	 salah	 satu	 pusat	 pariwisata	 nasional	 berbasis	 agribisnis	 organik.	

Oleh	 karena	 itu	 untuk	 pengembangan	 wisata	 perlu	 adanya	 keberanian	 untuk	

melakukan	 terobosan-terobosan	 yang	 baru	 dan	 efektif	 terkait	 pemasaran,	

pengelolaan	 tempat	 menginap	 wisatawan,	 hingga	 peningkatan	 aksesibilitas	

menuju	tempat/obyek	wisata.		

Dalam	pelaksanaan	pengembangan	agrobisnis	dan	pariwisata,	yang	harus	

menjadi	 pedoman	 ialah	bagaimana	 seluruh	 lapisan	masyarakat	 terutama	 kaum	

marginal,	 masyarakat	 lokal,	 dan	 dunia	 usaha	 baik	 didalam	 maupun	 diluar	



146		 RPJMD	KABUPATEN	PONOROGO	TAHUN	2016-2021	
BAB	V	

	

	

ponorogo	 untuk	 diberdayakandan	 diajak	 untuk	 ikut	 berpartisipasi	 dalam	

pengembangan	 agrobisnis	 berbasis	 pada	 pengembangan	 pertanian	 organik,	

Melalui	 pengembangan	 agrobisnis	 dan	 pariwisata	 diharapakan	 tidak	 hanya	

mampu	 meningkatkan	 perekonomian	 wilayah,	 namun	 juga	 mampu	

meningkatkan	perekonomian	masyarakat	sehingga	dapat	tercipta	meningkatkan	

kesejahteraan	masyarakat	yang	berkeadilan.Selain	 itu,	dimensi	kebudayaan	dan	

keagamaan	masyarakat	 juga	perlu	ditingkatkan.	Dengan	dikedepankannya	nilai-

nilai	 kearifan	 lokal	 dan	naiknya	 kadar	 religiusitas	masyarakat	 diharapkan	dapat	

menghidupkan	demokrasi	yang	kondusif	ditingkat	lokal.		

Disamping	 itu	 juga	 pengembangan	 wilayah	 secara	 menyeluruh	 dapat	

berkelanjutan	 jika	 dalam	 pelaksanaan	 pembangunannya	 selalu	 memerhatikan	

keseimbangan	 ekosistem.	Oleh	 karena	 itu	maka	 aspek	 kualitas	 dan	 kelestarian	

lingkungan	harus	dijadikan	landasan	utama	pengembangan	tersebut.	

Penjelasan	dari	masing-masing	elemen	visi	di	atas	adalah	sebagai	berikut:	

Lebih	Maju:	 Suatu	 tata	 kehidupan	 dan	 penghidupan	 masyarakatPonorogo	

yang	 lebih	 maju,	 lebih	 unggul	 dan	 lebih	 memiliki	 daya	 saing	

dibandingkan	 dengan	 masa-masa	 sebelumnya	 dimana	

masyarakat	memiliki	rasa	aman,	damai	dan	tenteram	lahir	dan	

batin	 terpenuhi	 memenuhi	 kebutuhan	 pokok	 dasar	 secara	

jasmani	 dan	 sosial	 yang	 sebaik-baiknya	 bagi	 diri	

danlingkunganya	 dengan	 menjunjung	 tinggi	 hak	 asasi	 serta	

kewajiban	manusia.	 Kondisi	 lebih	maju	 yang	 akan	diwujudkan	

adalah	suatu	kondisi	kehidupan	masyarakat	Ponorogo	modern	

yang	lebih	sejahtera.		

Berbudaya	 Suatu	 tatanan	 kehidupan	 yang	 dicirikan	 dengan	 semakin	

menguatnya	 budaya	 lokal	 sehingga	 berdampak	 terhadap	

mantapnya	 kepribadian	 dan	 daya	 saing	 daerah	 dalam	 rangka	

menghadapi	 persaingan	 global.	 Penguatan	 budaya	 lokal	 akan	

mendorong	 penguatan	 karakter	 dan	 jatidiri	 bangsa	 secara	

keseluruhan.		
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Religius	 Suatu	 kondisi	 kehidupan	 yang	 dicirikan	 dengan	meningkatnya	

akhlak	 mulia,	 baik	 secara	 individual	 maupun	 sosial,	 dalam	

konteks	 spiritual.	 Kesejahteraan	 yang	 	 sesungguhnya	 wajib	

ditopang	 dengan	 akhlak	 dan	 moral	 yang	 mantap.	 Akhlak	

merupakan	budi	pekerti,	perangai,	tabiat,	atau	moralitas	luhur	

yang	 terutama	 bersumber	 dari	 kesalehan	 individual	 sesuai	

ajaran	 agama	 yang	 diyakini,	 yang	 pada	 gilirannya	 akan	

melahirkan	 kesalehan	 sosial,	 yang	 ditandai	 oleh	 semakin	

meningkatnya	empati	 sosial,	 toleransi	 sosial,	 solidaritas	 sosial,	

dan	 sikap	 demokratis	 dalam	 menghadapi	 perbedaan,	 serta	

menjunjung	 tinggi	 supremasi	 hukum,	 dan	 penghormatan	

terhadap	 hak	 asasi	 manusia,	 yang	 akan	 bermuara	 pada	

terciptanya	 harmoni	 sosial	 dalam	 kehidupan	 masyarakat	

sehari-hari	

	

Jika	dikaitkan	antara	visi	RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	dengan	visi	RPJMD	

Provinsi	 Jawa	 Timur	 serta	 visi	 RPJM	Nasional,	 tampak	 adanya	 keterkaitan	 yang	

saling	 melengkapi.Sebagimana	 diketahui	 bahwa	 Visi	 RPJMNadalah	 :“Indonesia	

yang	 mandiri,	 maju,	 adil	 dan	 makmur”	 dan	 Visi	 RPJMD	 Provinsi	 Jawa	 Timur	

adalah	 :“Terwujudnya	 Jawa	 Timur	 yang	 makmur	 dan	 berakhlak	 dalam	

kerangka	 Negara	 Kesatuan	 Republik	 Indonesia”maka	 Visi	 RPJM	 Nasional,	

RPJMD	 Provinsi	 Jawa	 Rimur	 dan	 RPJMD	 Kabupaten	 Ponorogo,	mengarah	 pada	

tujuan	yang	sama	yaitu	mewujudkan	masyarakat	yang	adil	dan	makmur	(dibaca	

“sebagai	 masyarakat	 sejahtera”)	 	 sebagaimana	 diamanatkan	 dalam	 Undang–

Undang	Dasar	1945	

	

5.2. Misi		

Misi	 adalah	 rumusan	 umum	 yang	 merupakan	 perwujudan	 visi	

pembangunan	 Kabupaten	 Ponorogo	 Tahun	 2016-2021	 dijabarkan	 ke	 dalam	 7	

(tujuh)	 misi,	 dijalankan	 secara	 berkesinambungan	 dan	 sinergis,	 serta	
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memfokuskan	pada	pengembangan	sektor	agribisnis	berbasis	pertanian	organik,	

pariwisata	 dan	 pengembangan	 sumber	 daya	 manusia	 sebagai	 basis	

pembangunan	kemakmuran	masyarakat	Ponorogo	yang	lebih	maju.	Adapun	misi	

Kabupaten	Ponorogo	adalah	sebagai	berikut:	

1. Misi	 satu	 :	 Membentuk	 budaya	 keteladanan	 pemimpin	 yang	 efektif,	 guna	

mengembangkan	manajemen	pemerintahan	daerah	yang	amanah,	tanggap,	

dan	berkemampuan	andal	dalam	memecahkan	masalah.		

Misi	 ini	 akan	 memprioritaskan	 membangun	 tata	 pemerintahan	 yang	

baik	 yang	 berimplikasi	 pada	 peningkatan	 kualitas	 pelayanan	 pemerintah	

daerahkepada	 masyarakat	 melalui	 reformasi	 birokrasi	 dan	 tata	 kelola	

pemerintahan	yang	ditopang	oleh	keteladanan	kepemimpinandaerah	dalam	

setiap	level	pemerintahan.		

Dengan	 adanya	 tata	 pemerintahan	 yang	 baik	 yang	 ditopang	 oleh	

keteladanan	 dari	 pemimpin	 daerah	 diharapkan	 akan	 meningkatkan	

efektifitas	 kinerja	 birokrasi	 pemerintahan	 dalam	 mengemban	 amanah	

rakyat.	 Tidak	 hanya	 itu,	 melalui	 misi	 ini	 juga	 diharapkan	 mampu	

mewujudkan	 pelayanan	 pubik	 yang	 prima	 yang	 dilandaskan	 pada	 prinsip	

transparansi	dan	akuntabilitas.		

Untuk	 mencapai	 Visi	 dan	 Misi	 RPJMD,	 melalui	 Misi	 satu	 ini,	 apabila	

perlu	dilakukan	reorganisasi	Perangkat	Daerah,	dan	menempatkan	pimpinan	

maupun	staf	sesuai	dengan	kompetensinya,	sehingga	efektifitas	tujuan	dan	

sasaran	organisasi	dapat	dicapai	tetap	waktu	sesuai	yang	telah	direncanakan	

dan	ditetapkan	dalam	RPJMD.	

2. Misi	 kedua	 :	 Mengelola	 sumber	 daya	 daerah	 menjadi	 lebih	 berdayaguna,	

unggul,	produktif	dan	berkelanjutan	 serta	bermanfaat	 luas	 secara	ekonomi	

dan	 sosial	 melalui	 investasi,	 industri,	 perdagangan,	 dan	 pengembangan	

pariwisata	menjadi	lokomotif	penggerak	perekonomian	daerah.	

Misi	 ini	 memprioritaskan	 peningkatan	 kesejahteraan	 masyarakat	

dengan	mengoptimalkan	potensi	daerah	disektor	non	pertanian	yang	selama	

ini	belum	terkelola	secara	maksimal.		
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Melalui	misi	ini	akan	ada	upaya	untuk	mengindentifikasi,	memetakan,	

memberdayakan	 dan	 mengembangkan	 berbagai	 potensi	 daerah	 yang	 ada	

diberbagai	 sektor	 non	 pertanian	 mulai	 dari	 sektor	 industri,	 perdagangan,	

jasa,	 pariwisata	 	 dan	 lain	 sebagainya	 dengan	 melibatkan	 investasi	 lokal,	

dalam	negeri	maupun	asing	untuk	menggerakkan	ekonomi	masyarakat.		

3. Misi	 ketiga	 :	 Mewujudkan	 pengelolaan	 infrastruktur	 strategis	 secara	

profesional,	 agar	 memiliki	 daya	 dukung	 yang	 kokoh	 untuk	 menyokong	

produktivitas	 masyarakat,	 kemajuan	 wilayah,	 serta	 peningkatan	

kesejahteraan	masyarakat.		

Misi	 ini	 diarahkan	 untuk	 mewujudkan	 tersedianya	 infrastruktur	

strategis	 daerah	 yang	 mantap	 sehingga	 mampu	 menopang	 kebutuhan	

masyarakat	 dalam	 melakukan	 berbagai	 aktivitas	 utamanya	 aktivitas	

ekonomi.		

Mantapnya	 infrastruktur	 perhubungan	 akan	 meningkatkan	

keterhubungan	 antara	 satu	 kawasan	 dengan	 kawasan	 yang	 lain	

memudahkan	 mobilisasi	 orang,	 barang	 dan	 jasa	 sehingga	 mampu	

mendorong	percepatan	kemajuan	kawasan.		

Mantapnya	 infrastruktur	 pertanian	 utamanya	 saluran	 irigasi	 juga	

menjadi	 prioritas	 dalam	misi	 ini.	 Tersedianya	 infrastruktur	 pertanian	 yang	

mantap	 akan	 memudahkan	 petani	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 air	 pada	

lahan	 pertanian	 yang	 dikelolanya.	 Dengan	 begitu	 akan	 mendorong	

peningkatan	produktifitas	pertanian	dan	pendapatan	petani.		

4. Misi	 keempat	 :	 Membangun	 pertanian	 sebagai	 pengembangan	 model	

berbasis	ekonomi	kerakyatan	yang	berdayasaing	tangguh.		

Misi	 ini	 akan	 memberikan	 arah	 pembangunan	 dan	 pengembangan	

sektor	pertanian	Kabupaten	Ponorogo	yang	berdaya	saing	sehingga	mampu	

meningkatkan	perekonomian	masyarakat.		

Melalui	 misi	 ini,	 sektor	 pertanian	 yang	 selama	 ini	 dianggap	 tidak	

prospektif	bagi	ekonomi	masyarakat	akan	dikelola	sedemikian	rupa	sehingga	

menjadi	 sektor	 ekonomi	 yang	 justru	 paling	 prospektif	 dibandingkan	 sektor	

lainnya.	Langkah	yang	akan	dilakukan	adalah	membangun,	mengembangkan	
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dan	 memantapkan	 pertanian	 berbasis	 organik	 yang	 akan	 menghasilkan	

produk-produk	sehat	yang	saat	ini	mulai	menjadi	trend	masyarakat.		

5. Misi	 Kelima	 :	 Menata	 kawasan	 yang	 nyaman	 untuk	 semua,	 dengan	

ketersediaan	ruang	publik	yang	memadai	dan	berwawasan	lingkungan.		

Misi	 ini	memprioritaskan	pada	penyediaan	kawasan	pemukiman	yang	

nyaman	 bagi	 masyarakat	 yang	 tinggal	 dikawasan	 tersebut.	 Kawasan	

pemukiman	yang	nyaman	yang	dimaksud	dalam	misi	ini	mengandung	makna	

bahwa	 kawasan	 tersebut	 mampu	 memenuhi	 kebutuhan	 dasar	 warga	

masyarakat	yang	tinggal	di	daerah	tersebut,	mulai	dari	tersedianya	air	bersih	

yang	 memadai,	 sanitasi	 yang	 sehat	 hingga	 tersedianya	 ruang	 bagi	 warga	

masyarkat	untuk	berinteraksi	dengan	sesama	dalam	berbagai	aktifitas.		

Misi	 ini	 juga	 mencakup	 upaya	 dari	 pemerintah	 daerah	 bersama	

masyarakat	 untuk	 menjaga	 kelestarian	 nilai-nilai	 budaya	 dan	 agama	 yang	

selama	 ini	 hidup,	 tumbuh	 dan	 berkembang	 ditengah-tengah	 warga	

masyarakat.		

6. Misi	 Keenam	 :	 Membangun	 prinsip	 kemandirian	 dalam	 upaya	

pemberdayaan	masyarakat	dan	desa	miskin,	pengangguran	serta	perluasan	

kesempatan	 kerja,	 dan	melindungi	 hak-hak	masyarakat	 yang	 berlandaskan	

pada	penegakan	hukum	yang	berkeadilan.		

Misi	 ini	 memprioritaskan	 pada	 pengentasan	 kemiskinan	 dan	

pengangguran	 melalui	 pemberdayaan	 masyarakat	 dan	 perluasan	

kesempatan	kerja.	Melalui	misi	 ini	akan	ada	upaya	dari	pemerintah	daerah	

untuk	 memberdayakan	 masyarakat	 miskin	 melalui	 berbagai	 program	

pengentasan	 kemiskinan	 yang	 melibatkan	 berbagai	 pihak	 termasuk	 dunia	

usaha	 antara	 lain	 melalui	 program	 “public	 private	 partnership”	 dan	

kerjasama	pemenuhan	tenaga	kerja.		

Melalui	 misi	 ini,	 pemerintah	 juga	 akan	 berupaya	 memberikan	

kesempatan	dan	perlindungan	kepada	tenaga	kerja	lokal	dalam	pemenuhan	

kebutuhan	 tenaga	 kerja	 bagi	 dunia	 usaha	 yang	 berinvestasi	 di	 Kabupaten	

Ponorogo.		
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7. Misi	 Ketujuh	 :	 Meningkatkan	 peran	 aktif	 Pemerintah	 Daerah	 daam	

memajukan	 sistem	 pelayanan	 pendidikan	 dan	 kesehatan	masyarakat	 guna	

mendorong	kualitas	SDM	yang	handal,	mempunyai	kompetensi	yang	cukup.	

Membangun	jiwa	bangsa	melalui	pemberdayaan	pemuda	dan	olahraga	yang	

bertaqwa,	berbudaya	dan	berkepribadian.		

Misi	 ini	 memprioritaskan	 pada	 peningkatan	 kuantitas	 dan	 kuantitas	

sarana	 dan	 prasana	 pendidikan	 dan	 kesehatan	 bagi	 warga	 masyarakat.	

Peningkatan	 kuantitas	 pendidikan	 dan	 kesehatan	 mengarah	 pada	 upaya	

pemerintah	 untuk	 meningkatkan	 akses	 masyarakat	 terhadap	 layanan	

pendidikan	dan	kesehatan.	Sementara	peningkatan	kualitas	pendidikan	dan	

kesehatan	 	 mengarah	 pada	 upaya	 pemerintah	 untuk	 memenuhi	 dan	

mencapai	standar	pelayan	yang	maksimal.		

Misi	 ini	 juga	 mengarahkan	 pada	 upaya	 pemberdayaan	 perempuan,	

perlindungan	 anak	 dan	 peningkatan	 peran	 pemuda	 dan	 olahraga	 dalam	

pembangunan	daerah.		

	

5.3. Tujuan	dan	Sasaran		

Sebagai	 salah	 satu	 komponen	 dari	 perencanaan	 strategis,	 tujuan	 dan	

sasaran	pembangunan	Kabupaten	Ponorogo	ditetapkan	dengan	mengacu	kepada	

pernyataan	visi	dan	misi	sebagai	gambaran	tentang	kondisi	yang	ingin	dicapai	di	

masa	 datang.	 Untuk	 itu,	 tujuan	 dan	 sasaran	 hendaknya	 merupakan	 arsitektur	

kinerja	 tertinggi	 atau	 impact	 dari	 segenap	 operasionalisasi	 kebijakan	 melalui	

program	dan	kegiatan	sepanjang	lima	tahun	ke	depan.	Untuk	itu	impact	tersebut	

harus	memberi	pengertian	sebagai	ultimate	goal	dari	keseluruhan	kinerja	utama	

setiap	elemen	pelaksana	pembangunan	Kabupaten	Ponorogo.	

Selain	adanya	penggambaran	terhadap	Visi	dan	Misi,	dalam	dokumen	Visi	

Misi	 juga	 terdapat	 program	 kebijakan	 dan	 program	 pendukung	 yang	 dapat	

menjadi	arahan	bagi	pemerintahan	kabupaten	Ponorogo	dalam	pencapaian	Visi	

dan	Misi	kepala	daerah.	Adapun	arah	tujuan	dari	sasaran	pembangunan	kedepan	

adalah	:		
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Misi	satu	:	Membentuk	budaya	keteladanan	pemimpin	yang	efektif,	guna	

mengembangkan	 manajemen	 pemerintahan	 daerah	 yang	 amanah,	

tanggap,	 dan	 berkemampuan	 andal	 dalam	 memecahkan	 masalah.	

Memiliki	tujuan	mewujudkan	tata	kelola	pemerintahan	daerah	yang	baik	

dengan	 indikator	 :	 Pencapaian	 SPM,	 dan	 IKM.	 	 Untuk	mencapai	 tujuan	

tersebut	sasaran	yang	akan	dicapai	adalah	:		

a. Tersedianya	 aparatur	 pemerintahan	 daerah	 yang	 profesional,	

dengan	indikator	sasaran	:	

1) rasio	 jumlah	 aparatur	 yang	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 dalam	

struktur	 organisasi	 dan	 tata	 kerja	 (SOTK)	 pemerintah	

Kabupaten	Ponorogo;		

2) Persentase	 aparatur	 sipil	 negara	 (ASN)	 yang	 sesuai	 dengan	

kompetensi	

b. Terwujudnya	 kelembagaan	 dan	 tata	 laksana	 pemerintahan	 daerah	

yang	efektif	dan	efisien,	dengan	indikator	sasaran	:		

1) persentase	Perangkat	Daerah	yang	memiliki	struktur	organisasi	

sesuai	dengan	beban	kerjanya;		

2) persentase	 Perangkat	 Daerah	 yang	 melaksanakan	 Sistem	

pengendalian	internal	pemerintah	(SPIP);		

3) persentase	 Perangkat	 Daerah	 yang	menerapkan	 pemanfaatan	

E-Goverment	untuk	mendukung	inovasi	pelayanan	publik;		

4) persentase	instansi	yang	mengelola	arsip	secara	baku;		

5) penyelesaian	LKPJ,	LAKIP,	dan	LPPD	tepat	waktu;		

6) Skor	SAKIP	Kabupaten;	dan		

7) Status	Kinerja	LPPD	Kabupaten.		

c. Meningkatnya	 kemandirian	 keuangan	 daerah	 yang	 didasari	 oleh	

transparansi	dan	akuntabilitas,	dengan	indikator	sasaran	:		

1) Rasio	PAD	terhadap	total	pendapatan;		

2) Rasio	PAD	terhadap	total	belanja	daerah;	

3) Rasio	belanja	langsung	terhadap	belanja	tidak	langsung;		

4) Rasio	belanja	modal	terhadap	total	belanja;	T	
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5) indak	lanjut	terhadap	temuan	BPK;		

6) Tindak	Lanjut	terhadap	temuan	inspektorat	dan	APIP	Lainnya.		

d. Terwujudnya	 tata	 kelola	 pemerintahan	 desa	 yang	 baik,	 dengan	

indikator	sasaran	:		

1) persentase	desa	yang	memiliki	RPJMDes;		

2) persentase	 desa	 yang	memiliki	 RPJMDes	 yang	 sinkron	 dengan	

RPJMD	Kabupaten;		

3) persentase	 desa	 yang	 memiliki	 RKPDes	 sinkron	 dengan	 RKPD	

Kabupaten;	 persentase	 desa	 yang	 memiliki	 RAPBDes	 sinkron	

dengan	RAPBD	Kabupaten;		

4) rata-rata	persentase	penyerapan	dana	desa;		dan		

5) persentase	desa	yang	melaksanakan	laporan	sesuai	dengan	tata	

peraturan	perundangan	yang	berlaku.		

e. Terwujudnya	 pelayanan	 administrasi	 kependudukan	 dan	 catatan	

sipil	yang	prima,	dengan	indikator	:		

1) persentase	penduduk	yang	memiliki	KTP	elektronik;		

2) persentase	 keluarga	 yang	 memiliki	 KK;	 persentase	 penduduk	

diatas	15	tahun	yang	memiliki	akta	lahir;	dan		

3) persentase	pelayanan	administrasi	 kependudukan	dan	catatan	

sipil	yang	sudah	menerapkan	E-Goverment.		

Misi	kedua	:	Mengelola	sumber	daya	daerah	menjadi	lebih	berdayaguna,	

unggul,	 produktif	 dan	 berkelanjutan	 serta	 bermanfaat	 luas	 secara	

ekonomi	 dan	 sosial	 melalui	 investasi,	 industri,	 perdagangan,	 dan	

pengembangan	 pariwisata	 menjadi	 lokomotif	 penggerak	 perekonomian	

daerah.	 Memiliki	 tujuan	 mewujudkan	 perekonomian	 daerah	 yang	

tanggung	 berbasis	 potensi	 daerah	 dengan	 indikator	 :	 persentase	

pertumbuhan	 sektor	 perdagangan,	 industri,	 dan	 UMKM.	 Untuk	

mewujudkan	tujuan	tersebut,	sasaran	yang	akan	dicapai	adalah	:		

a. Meningkatnya	 jumlah	 dan	 daya	 saing	 sektor	 UMKM	 dan	 Koperasi	

berbasis	potensi	daerah	dengan	indikator	:		

1) persentase	pertumbuhan	UMK;		
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2) persentase	pertumbuhan	Usaha	Menengah;		

3) Persentase	 pertumbuhan	 produk	 unggulan	 daerah;	 persen	

peningkatan	jumlah	koperasi	aktif;		

4) persentase		peningkatan	jumlah	KSP/USP	sehat;		

5) jumlah	modal	kopetasi	dan	UMKM;	dan		

6) jumlah	desa	yang	memiliki	BUMDes	

b. Meningkatnya	 volume	 industri	 dan	 perdagangan	 dengan	 indikator	 :							

1)	cakupan	bina	kelompok	pengrajin	industri	kecil,	menengah	dan	

	kreatif;		

2)	jumlah	industri	kecil,	menengah,	besar		dan	kreatif		

c. Optimalisasi	 sektor	 pariwisata	 daerah	 dengan	 indikator	 :	 jumlah	

destinasi	wisata	dan	jumlah	kunjungan	wisata.		

d. Peningkatan	 iklim	 investasi	 sebagai	 pendorong	 pengembangan	

ekonomi	daerah	dengan	indikator	:		

1) persentase	pertumbuhan	 investasi	 lokal,	dalam	negeri	dan	asing;	

persentase	pengurusan	pelayanan	perijinan	tepat	waktu	dan		

2) jumlah	layanan	perizinan	yang	sudah	on-line.		

Misi	 ketiga	 :	 Mewujudkan	 pengelolaan	 infrastruktur	 strategis	 secara	

profesional,	 agar	 memiliki	 daya	 dukung	 yang	 kokoh	 untuk	 menyokong	

produktivitas	 masyarakat,	 kemajuan	 wilayah,	 serta	 peningkatan	

kesejahteraan	masyarakat.	Misi	 ini	 bertujuan	mewujudkan	 infrastruktur	

daerah	yang	mantap	dengan	indikator	:	persentase	kondisi	mantap	jalan;	

ketersediaan	sumber	air	baku	pertanian;	dan	jumlah	sarana	perhubungan	

khususnya	 untuk	 bidang	 pertanian.	 Untuk	 mencapai	 tujuan	 tersebut,	

sasaran	yang	akan	dicapai	adalah	:		

a. Meningkatnya	 kuantitas	 dan	 kualitas	 sarana	 dan	 prasarana	 jalan,	

jembatan	dan	irigasi	dengan	indikator	:		

1) persentase	 jalan	 kabupaten	 dan	 poros	 strategis,	 dan	 lingkungan	

dalam	kondisi	baik;		

2) persentase	jembatan	dalam	kondisi	baik;		

3) persentase	cakupan	irigasi	teknis.		
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b. Meningkatnya	 kuantitas	 dan	 kualitas	 sarana	 perhubungan	 dengan	

indikator	:		

1) kecukupan	terminal	dan	halte;		

2) menurunnya	angka	kecelakaan;		

3) tersedianya	layanan	angkutan	umum	dan	halte	khusus	pertanian.		

Misi	 keempat	 :	 Membangun	 pertanian	 sebagai	 pengembangan	 model	

berbasis	 ekonomi	 kerakyatan	 yang	 berdaya	 saing	 tangguh.	 Misi	 ini	

bertujuan	 mewujudkan	 sektor	 pertanian,	 perkebunan,	 peternakan,	

perikanan	yang	mantap	dan	berdaya	saing	dengan	indikator	:	persentase	

pertumbuhan	 sektor	pertanian,	Nilai	 Tukar	Petani	 (NTP)	dan	persentase	

peningkatan	 produktivitas	 pertanian,	 perkebunan,	 peternakan	 dan	

perikanan	 organik.	 Untuk	 mencapai	 tujuan	 tersebut	 sasaran	 yang	 akan	

dicapai	adalah	:		

a. Meningkatnya	 ketahanan	 pangan	 daerah,	 dengan	 indikator	 :	

peningkatan	 volume	 PDRB	 sektor	 pertanian,	 perkebunan,	

peternakan	dan	perikanan;		

1) Score	pola	pangan	harapan;		

2) persentase	lahan	pertanian	pangan	berkelanjutan;		

3) kualitas	 gizi	 pangan	 daerah;	 ketersediaan	 bahan	 pangan	 pokok	

daerah.		

b. Terwujudnya	 sentra	 pertanian,	 perkebunan,	 peternakan	 dan	

perikanan	organik	dengan	indikator	:		

1) persentase	 penggunaan	 pupuk	 organik,	 persentase	 luas	 lahan	

pertanian	dan	perkebunan	organik,		

2) persentase	produktifitas	peternakan	dan	perikanan	organik.		

Misi	 Kelima	 :	 Menata	 kawasan	 yang	 nyaman	 untuk	 semua,	 dengan	

ketersediaan	 ruang	 publik	 yang	 memadai	 dan	 berwawasan	 lingkungan.	

Misi	ini	bertujuan	:		

1. Mewujudkan	 kawasan	 yang	 nyaman	 bagi	 warga	 masyarakat	 dengan	

indikator	:	persentase	kesesuaian	pembangunan	dengan	dokumen	tata	
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ruang;	dan	persentase	rumah	layak	huni	sehat.	Untuk	mencapai	tujuan	

ini	sasaran	yang	yang	akan	dicapai	adalah	:		

a. Ketersediaan	dokumen	tata	ruang	yang	diterbitkan;		

1) Persentase	rumah	tangga	pengguna	air	bersih;		

2) Jumlah	MCK	komunal	dan	jumlah	septictank	komunal.	

b. Meningkatnya	daya	dukung	lingkungan	hidup	dengan	indikator	:		

1) Persentase	konservasi	daerah	tangkapan	air;		

2) Persentase	konservasi	lahan	kritis	dan	persentase	ruang	terbuka	

hijau	

c. Pengembangan	 sistem	 mitigasi	 SDA	 dan	 lingkungan	 dengan	

indikator:			

1) Kecukupan	sarana	dan	prasarana	penanggulangan	bencana;		

2) Adanya	sosialisasi	kepada	masyarakat	terhadap	perubahan	iklim	

dan	pemahaman	bencana;	serta	

3) Kecukupan	SDM	penanggulangan	bencana	yang	bersertifikat.			

2. Mewujudkan	 ketahanan	 budaya	 dan	 religi	warga	masyarakat	 dengan	

sasaran	 terjaganya	 kelestarian	 nilai-nilai	 sosial	 dan	 budaya	 lokal	

dengan	indikator	:		

1) Jumlah	 festival	 seni	 budaya	 dan	 agama;	 jumlah	 benda/situs	

budaya	 dan	 agama	 yang	 dilestarikan;	 jumlah	 kelompok	 seni	

budaya	yang	dibina;		

2) Jumlah	pelanggaran	peraturan	daerah;		

3) Jumlah	angka	kriminalitas	dan		

4) Tingkat	partisipasi	masyarakat	dalam	Pemilu.		

Misi	 Keenam	 :	 Membangun	 prinsip	 kemandirian	 dalam	 upaya	

pemberdayaan	 masyarakat	 dan	 desa	 miskin,	 pengangguran	 serta	

perluasan	 kesempatan	 kerja,	 melindungi	 hak-hak	 masyarakat.	 Misi	 ini	

bertujuan	:		

1. Mengentaskan	 kemiskinan	 dan	 pengangguran	melalui	 pemberdayaan	

dan	 perluasan	 kesempatan	 kerja	 dengan	 indikator	 :	 persentase	
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kemiskinan;	persentase	tingkat	pengangguran	terbuka	dan	Gini	Rasio.	

untuk	mencapai	tujuan	tersebut,	sasaran	yang	akan	dicapai	adalah	:	

a. Meningkatkan	 pemberdayaan	 masyarakat	 miskin	 melalui	

perluasan	 lapangan	 kerja	dan	peningkatan	 kesempatan	berusaha	

dengan	indikator	:		

1) persentase	angka	pengangguran;		

2) rasio	angkatan	kerja	lokal	yang	terserap;		

3) jumlah	nilai	swadaya	masyrakat;		

4) persentase	pencari	kerja	yang	ditempatkan.			

2. Mewujudkan	 ketahanan	 sosial	 masyarakat	 dalam	 pencegahan	 dan	

penanganan	masalah	 kesejahteraan	 sosial	 dengan	 sasaran	 yang	 ingin	

dicapai	 meningkatkan	 kualitas	 dan	 jangkauan	 pelayanan	 sosial	

utamanya	PMKS	dengan	indikator	:		

1) persentase	penurunan	PMKS;	dan		

2) PMKS	yang	ditangani.		

Misi	 Ketujuh	 :	 Meningkatkan	 peran	 aktif	 Pemerintah	 Daerah	 dalam	

memajukan	 sistem	 pelayanan	 pendidikan	 dan	 kesehatan	 masyarakat	

guna	 mendorong	 kualitas	 SDM	 yang	 handal,	 mempunyai	 kompetensi	

yang	 cukup,	 membangun	 jiwa	 bangsa	 melalui	 pemberdayaan	 pemuda	

dan	olahraga	yang	bertaqwa,	berbudaya	dan	berkepribadian.	Tujuan	yang	

akan	dicapai	dari	misi	ini	adalah	:		

1. Mewujudkan	 pendidikan	 yang	 merata	 dan	 berkualitas	 dengan	

indikator	:	rata-rata	lama	sekolah;	angka	melek	huruf	usia	15-55	tahun;	

persentase	SD/MI;	SMP/MTs;	dan	SMA/MA	yang	terakreditasi	minimal	

B.	Untuk	mencapai	tujuan	tersebut	sasaran	yang	akan	dicapai	adalah	:		

a. Terwujudnya	 akses	 pendidikan	 yang	 berkualitas	 bagi	 seluruh	

warga,	dengan	indikator	:		

1) APK	dan	APM	PAUD,	SD/Mi,	SMP/MTs,	dan	SMA/MA;	

2) 	persentase	angka	putus	sekolah	SMP/MTs	dan	SMA/MA.	

b. Tersedianya	SDM	tenaga	pendidik	dan	kependidikan	yang	merata	

dan	berkualitas	dengan	Indikator	:		
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1) Rasio	Guru	terhadap	murid	untuk	jenjang	SD/MI;		

2) Rasio	guru	terhadap	murid	untuk	jenjang	SMP/MTs;		

3) Rasio	Guru	terhadap	murid	untuk	jenjang	SMA/MA;		

4) persentase	 tenaga	 kependidikan	 yang	 memenuhi	 standar	

kualifikasi;		

5) persen	guru	yang	telah	tersertifikasi;		

c. Tersedianya	sarana	pendidikan	yang	berkualitas	dengan	indikator	:		

1) Rasio	 kecukupan	 ruang	 kelas	 terhadap	 rombongan	 belajar	

untuk	jenjang	SD/MI;	SMP/MTs;	dan	SMA/MA;		

2) jumlah	 ruang	 kelas	 dalam	 kondisi	 baik	 untuk	 jenjang	 SD/MI;	

SMP/MTs;	dan	SMA/MA.;		

3) jumlah	perpustakaan	sekolah;		

4) jumlah	perpustakaan	kecamatan;		

5) jumlah	kunjungan	perpustakaan;	dan		

6) rata-rata	jumlah	judul	buku	yang	dimiliki		

2. Mewujudkan	 layanan	kesehatan	yang	merata	dan	berkualitas	dengan	

indikator	 :	 Angka	 Harapan	 Hidup	 dan	 IKM	 RSUD.	 Untuk	 mencapai	

tujuan	tersebut,	sasaran	yang	akan	dicapai	adalah	:	

a. Terwujudnya	 pemerataan	 dan	 mutu	 dan	 pelayanan	 kesehatan,	

dengan	indikator	:		

1) jumlah	 kecamatan	 yang	memiliki	 minimal	 satu	 	 PUSKESMAS	

terakreditasi;		

2) dan	 persentase	 KK	 Miskin	 yang	 telah	 memiliki	 asuransi	

kesehatan.		

b. Meningkatnya	ketersediaan	tenaga	medis,	para	medis	dan	tenaga	

kesehatan	yang	berkualitas		dengan	indikator	:		

1) Rasio	dokter	umum,	Dokter	gigi,	Bidan,	Mantri	kesehatan		

2) Rasio	Apoteker	terhadap	jumlah	penduduk;		

c. Meningkatnya	kesadaran	kesehatan	masyarakat	dan	pengendalian	

penyakit	menular	dengan	Indikator	:		
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1) Angka	 kematian	 ibu,	 angka	 kematian	 bayi	 per	 100.000	

kelahiran;		

2) prevalesi	 kekurangan	 gizi	 pada	 anak,	 prevalensi	 TB,	 HIV	 dan	

penyakit	menular	lainnya.		

d. Peningkatan	kualitas	layanan	RSUD	dengan	indikator	:		

1)	persentase	kunjungan	pasien	rawat	jalan	dan	rawat	inap;		

2)	rasio	kecukupan	tenaga	medis;		

3)	BOR,	TOI,	ALOS,	NDR	dan	CRR.		

3. Mewujudkan	 pemberdayaan	 perempuan,	 pemuda	 dan	 pelindungan	

akan	 dan	 Manula	 serta	 pemantapan	 KB	 dengan	 indikator	 :	 Indeks	

Gender;	 jumlah	 kasus	 kekerasan	 terhadap	 perempuan	 dan	 anak;	

jumlah	 organisasi	 kepemudaan	 dan	 jumlah	 prestasi	 cabang	 olahraga.	

Untuk	mencapai	tujuan	tersebut,	sasaran	yang	akan	dicapai	adalah	:	

a. Terwujudnya	 pemberdayaan	 perempuan,	 perlindungan	 anak	 dan	

Manula	 dengan	 indikator	 :	 persentase	 Posyandu	 Balita,	 Manula	

aktif;	persentase	KB	aktif;	dan	jumlah	organisasi	perempuan	(PKK).		

b. Meningkatnya	pembinaan	pemuda	dan	olahraga	dengan	indikator	

:	 persentase	 karang	 taruna	 aktif,	 jumlah	 cabang	 olahraga	 yang	

dibina,	 jumlah	 kelompok	 seni	 budaya	 yang	 dibinda,	 jumlah	 even	

pemuda	yang	diselenggarakanl	dan	jumlah	sarana	olahraga.		

	


