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BAB	VI	

STRATEGI	DAN	ARAH	KEBIJAKAN	

	

Strategi	 dan	 arah	 kebijakan	 merupakan	 rumusan	 perencanaan	 yang	

komprehensif	untuk	mencapai	 tujuan	dan	sasaran	RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	

Tahun	 2016	 –	 2021	 dengan	 efektif	 dan	 efisien.	 Dengan	 pendekatan	 yang	

komprehensif,	 strategi	 juga	 dapat	 digunakan	 sebagai	 sarana	 untuk	 melakukan	

tranformasi,	 reformasi,	 dan	 perbaikan	 kinerja	 birokrasi	 sehingga	 pembangunan	

daerah	sebagaimana	yang	telah	direncanakan	dapat	terwujud.		

Strategi	 merupakan	 langkah-langkah	 yang	 berisikan	 program-program	

indikatif	 untuk	 mewujudkan	 visi	 dan	 misi.	 Strategi	 menjadi	 salah	 satu	 rujukan	

penting	 dalam	 perencanaan	 pembangunan	 daerah	 (strategy	 focussed-

management).	 Sedangkan	arah	kebijakan	adalah	pedoman	untuk	mengarahkan	

rumusan	 strategi	 yang	 dipilih	 agar	 lebih	 terarah	 dalam	 mencapai	 tujuan	 dan	

sasaran	 dari	 waktu	 kewaktu	 selama	 5	 (lima)	 tahun.	 Rumusan	 arah	 kebijakan	

merasionalkan	pilihan	strategi	agar	memiliki	fokus	dan	sesuai	dengan	pengaturan	

pelaksanaannya.		

Berikut	 strategi	 dan	 arah	 kebijakan	 Kabupaten	 Ponorogo	 dalam	 upaya	

mencapai	 Visi,	 Misi,	 tujuan	 dan	 sasaran	 serta	 target	 kinerja	 RPJMD	 dengan	

efektif	dan	efisien	selama	5	(lima)	tahun	ke	depan.	

	

6.1.	Strategi	

Strategi	 yang	 dirumuskan	 dalam	 perencanaan	 pembangunan	

menunjukkan	 keinginan	 yang	 kuat	 dari	 pemerintah	 daerah	 dalam	menciptakan	

nilai	 tambah	 (value	 added)	 bagi	 para	 pemangku	 kepentingan	 pembangunan	

daerah.	 Penetapan	 strategi	 dilakukan	 untuk	menjawab	bagaimana	 tahap-tahap	

pencapaian	sasaran-sasaran	pembangunan	dengan	batas	waktu	tertentu.	Sebuah	

strategi	 dapat	 dilakukan	 untuk	 menjawab	 lebih	 dari	 1	 (satu)	 sasaran	
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pembangunan	 dengan	 mempertimbangkan	 aspek	 efektifitas	 dan	 efisiensi	

pencapaian	target	sasaran.	

Strategi	 umum	 yang	 digunakan	 dalam	 rangka	 mencapai	 visi,	 dan	

mewujudkan	misi,	tujuan	dan	sasaran	pembangunan	Kabupaten	Ponorogo	tahun	

2016-2021	adalah	sebagai	berikut:	

Pertama,	meningkatkan	 kualitas	 dan	 kapasitas	 kinerja	 Pemerintah	Daerah	 agar	

mampu	 menjalankan	 kewajiban	 konstitusionalnya,	 yaitu	 memberikan	

perlindungan	 dan	 pelayanan,	 sehingga	 terwujud	 tata	 pemerintahan	 yang	 baik.	

Tata	 pemerintahan	 yang	 baik	 adalah	 pemerintahan	 yang	 diperkuat	 dengan	

keteladanan	pemimpin,	dikelola	secara	transparan,	dapat	dipercaya,	partisipatif	

dan	 senantiasa	 berjalan	 di	 atas	 prinsip-prinsip	 demokrasi.	 Pemerintahan	 yang	

baik	akan	memunculkan	kepercayaan	dari	rakyat	sehingga	mampu	membangun	

kemitraan	 yang	 luas	 dan	 dapat	 menopang	 pembangunan.	 Kondisi	 ini	 akan	

menjadi	 modal	 dasar	 bagi	 terciptanya	 pembangunan	 yang	 mensejahterakan	

masyarakat	 serta	 akselerasi	 pencapaian	 tujuan-tujuan	 pembangunan	 secara	

keseluruhan	

Kedua,	 meningkatkan	 kualitas	 dan	 kapasitas	 infrastruktur.	 Ketersediaan	

infrastruktur	yang	memadai	dan	handal	menjadi	faktor	utama	dalam	mendorong	

peningkatan	 kesejahteraan	 masyarakat.	 Pembangunan	 infrastruktur	 jalan	 akan	

memperlancar	 arus	 barang	 dan	 jasa	 yang	 dapat	 mendongkrak	 perekonomian	

masyarakat.	 Penyediaan	 infrastruktur	 kesehatan	 dan	 pendidikan	 akan	

mendorong	 peningkatan	 kualitas	 Sumber	 Daya	 Manusia	 dan	 kemandirian	

masyarakat.	 Pengembangan	 pemukiman	 dan	 lingkungan	 sehat	 dapat	

meningkatkan	kualitas	kehidupan	masyarakat.		

Ketiga,	 meningkatkan	 dan	 memantapkan	 pertanian	 yang	 diharapkan	 mampu	

sebagai	penyumbang	utama	pertumbuhan	perekonomian	daerah	yang	berdaya	

saing	 dan	 tangguh.	 Selain	 itu	 Strategi	 ini	 dilakukan	 untuk	 mempercepat	

peningkatan	kesejahteraan	masyarakat	Ponorogo	yang	mayoritas	adalah	petani.	

Salah	 satu	 upayanya	 adalah	 dengan	 melakukan	 pengembangan	 pertanian	

organik	 secara	 bertahap	 terhadap	 produk-produk	 pertanian	 yang	 menjadi	
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unggulan	Kabupaten	Ponorogo,	sehingga	diharapkan	memberikan	 	nilai	 tambah	

dan	 peningkatan	 daya	 saing	 bagi	 petani	 Kabupaten	 Ponorogo	 terhadap	 petani	

pada	 wilayah	 Kabupaten	 sekitar.	 Juga	 tidak	 kalah	 pentingnya	 didalam	 usaha	

peningkatan	 produksi	 pertanian	 yaitu	 upaya	menciptakan	 pengelolaan	 sumber	

daya	air	yang	efiien	dan	merata.	Untuk	itu	diperlukan	penyesuaian	kelembagaan	

baik	untuk	kelembagaan	pemerintah,	swasta	maupun	petani	dalam	pengelolaan	

air.		

Pada	 tingkat	 petani	 ,	 dipandang	 penting	 untuk	 mengembangkan	 kapasitas	

asosiasi	 pemakai	 air	 menjadi	 suatu	 organisasi	 yang	 mampu	 berperan	 ganda,	

bukan	 hanya	 sebagai	 pengelola	 jaringan	 irigasi	 tetapi	 juga	 kegiatan	 usaha	

ekonomi.	Pengalokasian	sumberdaya	air	efisien	dan	merata	juga	ditentukan	oleh	

keberhasilan	 kinerja	 lembaga	 pengelola	 air	 ditingkat	 jaringan	 (distribusi)	 dan	

tingkat	 sungai	 (alokasi),	 Dengan	demikian	 ,	 kelembagaan	 yang	 perlu	mendapat	

perhatian	 adalah	 kelembagaan	 Panitia	 Irigasi,	 Panitia	 Tata	 Pengaturan	 Air	 dan	

Himpunan	Petani	Pemakai	Air	(HIPPA).	

	Strategi	umum	tersebut	diturunkan	dalam	beberapa	strategi	yang	secara	

spesifik	 dilaksanakan	 untuk	 mencapai	 tujuan	 dan	 sasaran	 berdasarkan	 misi	

pembangunan	jangka	menengah	Kabupaten	Ponorogo.	

	

6.2.	Arah	Kebijakan	

Arah	 kebijakan	 merupakan	 instrumen	 perencanaan	 yang	 memberikan	

panduan	 kepada	 pemerintah	 daerah	 agar	 lebih	 terarah	 dalam	 menentukan	

pencapaian	 tujuan.	 Arah	 kebijakan	 pembangunan	 jangka	 menengah	 daerah	

merupakan	 pedoman	 untuk	 menentukan	 tahapan	 dan	 prioritas	 pembangunan	

lima	 tahunan	 guna	 mencapai	 sasaran	 RPJMD	 secara	 bertahap.	 Tahapan	 dan	

prioritas	 yang	 ditetapkan	 harus	 mencerminkan	 urgensi	 permasalahan	 dan	 isu	

strategis	 yang	 hendak	 diselesaikan	 dengan	 memerhatikan	 pengaturan	 waktu.	

Meski	penekanan	prioritas	pada	setiap	tahapan	berbeda-beda,	namun	memiliki	

kesinambungan	 dari	 satu	 periode	 ke	 periode	 lainnya	 dalam	 rangka	 mencapai	

sasaran	tahapan	lima	tahunan	dalam	RPJMD.		
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Disamping	 itu,	 arah	 kebijakan	 juga	 dimaksudkan	 untuk	 memberikan	

jawaban	 atas	 permasalahan	 dan	 isu-isu	 strategis	 pembangunan	 kewilayahan.	

Analisis	 permasalahan	 dan	 isu-isu	 strategis	 kewilayahan	 akan	 menjadi	 basis	

utama	 rumusan	 arah	 kebijakan	 pembangunan	 kewilayahan	 untuk	memberikan	

prioritas	 terkait	 pemerataan	 pembangunan	 dan	 penciptaan	 daerah-daerah	

unggulan.	 Untuk	 selanjutnya,	 fokus	 kebijakan	 kewilayahan	 harus	 dipedomani	

bersama	seluruh	PD	yang	terlibat	di	dalamnya.	

Rumusan	 arah	 kebijakan	 ini	 berfungsi	 untuk	 merasionalkan	 pilihan	

strategi	 agar	 memiliki	 fokus	 dan	 tujuan	 sesuai	 dengan	 pengaturan	

pelaksanaannya.	Penekanan	fokus	atau	tema	dalam	setiap	tahun	selama	5	(lima)	

tahun	 memiliki	 kesinambungan	 dalam	 rangka	 mencapai	 visi,	 misi,	 tujuan,	 dan	

sasaran	 yang	 telah	 ditetapkan.	 Fokus	 atau	 tema	 pembangunan	 Kabupaten	

Ponorogo	dapat	dilihat	pada	Gambar	6.1.	sebagai	berikut:	 	
	

Gambar	6.1.	
Fokus/Tema	Pembangunan	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	2016-2021	
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6.2.1	Arah	Kebijakan	Tahunan	Rencana	Kerja	Pemerintah	Daerah		

Arah	kebijakan	merupakan	keputusan	dari	stakeholders	sebagai	pedoman	

untuk	 mengarahkan	 perumusan	 strategi	 yang	 dipilih	 agar	 selaras	 dalam	

mencapai	 tujuan	 dan	 sasaran	 pada	 setiap	 tahapan	 selama	 kurun	 waktu	 lima	

tahun.		

Secara	 keseluruhan	 Strategi,	 arah	 dan	 kebijakan	 kabupaten	 Ponorogo	

berdasarkan	fokus	tema	pembangunan	tahun	2016-2021	dapat	dilihat	pada	tabel	

di	bawah	ini:		
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