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Tabel		6.1	

Strategi,	Arah	dan	Kebijakan	Kabupaten	Ponorogo	
	

VISI					:		PONOROGO	LEBIH	MAJU,	BERBUDAYA	DAN	RELIGIUS	
MISI	I		:		Membentuk	budaya	keteladanan	pemimpin	yang	efektif,	guna	mengembangkan	manajemen	pemerintahan	daerah	yang	amanah,	

tanggap	dan	berkemampuan	andal	dalam	memecahkan	masalah	
	

TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
Tujuan	1	 :	 Mewujudkan	tata	kelola	

pemerintah	daerah	yang	
baik	

1.1
.	

Terwujudnya	aparatur	
pemerintahan	yang	
profesional	dan	didukung	
organisasi	SKPD	sesuai	
kebutuhan	

1.1.1	 Peningkatan	
profesionalisme	
aparatur	dan	
pemantapan	
pengelolaan	manajemen	
kepegawaian	yang	
mengacu	pada	
kebutuhan	pelayanan	
prima	

1.1.1.1	 Meningkatkan	
kapasitas	aparatur	
pemerintahan	
melalui	pendidikan	
dan	pelatihan	yang	
disesuaikan	dengan	
kebutuhan	unit	
kerja	

		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.2.	 Meningkatkan	
layanan	administrasi	
kepegawaian	yang	
transparan,	cepat,	
tepat	dan	akuntabel	

		 	 		 		 		 1.1.2
.	

Pemantapan	
pengelolaan	manajemen	
kepegawaian	yang	
mengacu	pada	
kebutuhan	pelayanan	
prima	

1.1.2.1	 Mengembangkan	
sistem	
pengangkatan,	
penempatan	dan	
mutasi	berdasarkan	
merit	sistem	
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TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 	 		 1.2

.	
Terwujudnya	kelembagaan	
dan	tata	laksana		
	
pemerintahan	daerah	yang	
efektif	dan	efisien	

1.2.1	 Pemantapan	struktur	
organisasi	dan	tata		
	
kelola	pemerintahan	
daerah	dan	peningkatan	
sistem	pengawasan	dan	
pengendalian	internal	

1.2.1.1	 Pemantapan	
kelembagaan	sesuai		
	
dengan	kebutuhan	
yang	didasarkan	
peraturan	
perundangan	yang	
berlaku	

		 	 		

	

	

		 		 1.2.2	 Peningkatan	sistem	
pengawasan	dan	
pengendalian	internal	

1.2.2.1	 Meningkatkan	
pembinaan	dalam	
rangka	
pengendalian	
internal	

		 	 		 1.3
.	

Meningkatnya	kemandirian	
keuangan	daerah	yang	
didasari	oleh	transparansi	
dan	akuntabilitas	

1.3.1	 Peningkatan	
pendapatan	daerah	dan	
peningkatan	efektifitas	
dan	efisiensi	belanja	
daerah	

1.3.1.1	 Meningkatkan	
kualitas	kebijakan	
pengembangan	
pendapatan	daerah	

		 	 		 		 		 		 		 1.3.1.2	 Meningkatkan	
koordinasi	dengan	
pemerintah	pusat	dan	
provinsi	dalam	rangka	
meningkatkan	
pendapatan	daerah	

		 	 		 		 		 1.3.2	 Peningkatan	efektifitas	
dan	efisiensi	belanja	
daerah	

1.3.2.1	 Melaksanakan	
perencanaan	
penganggaran	
berbasis	kinerja	
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TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 	 		 		 		 		 		 1.3.2.2	 Melaksanakan	

pengendalian	belanja	
sesuai	dengan	
perencanaan	

		 	 		 1.4
.	

Terwujudnya	tata	kelola	
pemerintahan	desa	yang	baik	

1.4.1	 Peningkatan	kualitas	
penyelenggaraan	
pemerintahan	desa	

1.4.1.1	 Meningkatkan	
kapasitas	aparatur	
pemerintahan	desa	

		 	 		 		 		 		 		 1.4.1.2	 Meningkatkan	
partisipasi	masyarakat	
dalam	pembangunan	
desa	

		 	 		 		 		 		 		 1.4.1.3	 Meningkatkan	
sinkronisasi	
perencanaan	dan	
penganggaran	
pembangunan	desa	
dengan	kabupaten	

		 		 		 1.5
.	

Terwujudnya	pelayanan	
administrasi	kependudukan	
dan	catatan	sipil	yang	prima	

1.5.1	 Peningkatan	kualitas	
pelayanan	administrasi	
publik	yang	prima	

1.5.1.1	 Meningkatkan	
pelayanan	
administrasi	
kependudukan	dan	
catatan	sipil	yang	
sesuai	dengan	
pelayanan	prima	
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MISI	II	 :	 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	sebagai	lokomotif	penggerak	
perekonomian	daerah	

	
		 TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
Tujuan	I	 :	 Mewujudkan	

perekonomian	daerah	
yang	tangguh	berbasis	
potensi	daerah	

1.1	 Meningkatkan	jumlah	dan	
daya	saing	sektor	UMKM	dan	
Koperasi	berbasis	potensi	
daerah	

1.1.1	 Peningkatan	potensi	
kerakyatan	berbasis	
potensi	lokal	

1.1.1.1	 Menumbuhkemban
gkan	jiwa	
kewirausahaan	
dikalangan	
masyarakat	

		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.2	 Meningkatkan	
pembinaan	koperasi	
dan	lembaga	
keuangan	mikro	

		 	 		 1.2	 Meningkatkan	volume	
industri	dan	perdagangan	

1.2.1	 Mengoptimalkan	kapasitas	
industri	yang	ada	dan	
mengembangkan	potensi	
baru	melalui	
pengembangan	produk	
unggulan	daerah	

	1.2.1.1	 	Meningkatkan	
pembinaan	dan	
produk-produk	
industry	kecil	yang	
ada	

		 	 		 		 		 1.2.2	 Peningkatan	sarana	dan	
prasarana	perdagangan	

	1.2.2.1	 Optimalisasi	dan	
pengadaan	sarana	
prasarana	
perdagangan		

		 	 		 1.3	 Optimalisasi	sektor	
pariwisata	daerah	

1.3.1	 Mengoptimalkan	
potensi	pariwisata	
daerah	

1.3.1.1	 Mengembangkan	dan	
membangun	pusat-
pusat	wisata	unggulan	
dengan	membuka	
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		 TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
peluang	kerjasama	
dengan	swasta	

		 	 		 		 		 		 		 1.3.1.2	 Meningkatkan	
pemasaran	dan	
jaringan	pariwisata	
serta	kerjasama	
antar	daerah	dan	
asosiasi	terkait	

		 	 		 1.4	 Peningkatan	iklim	investasi	
sebagai	pendorong	
pengembangan	ekonomi	
daerah	

1.4.1	 Peningkatan	kualitas	
layanan	perijinan	dan	
modal/investasi	

1.4.1.1	 Peningkatan	
pelayanan	bidang	
penanaman	modal	
yang	handal	

		 	 		 		 		 		 		 1.4.1.2	 Peningkatan	
kuantitas	dan	
kualitas	promosi	
potensi	penanaman	
modal	daerah	

	
MISI	III	 :	 Mewujudkan	pengelolaan	infrastruktur	strategis	secara	profesional	agar	memiliki	daya	dukung	yang	kokoh	untuk	menyokong	

produktifitas	masyarakat,	kemajuan	wilayah,	serta	peningkatan	kesejahteraan	masyarakat	
	
		 		 TUJUAN	 		 SASARAN	 		 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
Tujuan	I	 :	 Mewujudkan	

infrastruktur	daerah	yang	
mantap	

1.1	 Meningkatnya	kualitas	dan	
kuantitas	sarana	dan	
prasarana	jalan	,jembatan	
dan	irigasi	

1.1.1	 Meningkatkan	
infrastruktur	jalan	dan	
jembatan	

1.1.1.1	 Pemerataan	
pembangunan	
infrastruktur	jalan	
dan	jembatan	yang	
berkualitas	
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		 		 TUJUAN	 		 SASARAN	 		 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.2	 Percepatan	

penanggulangan	
kerusakan	infrastruktur	
jalan	dan	jembatan	

		 	 		 		 		 1.1.2	 Meningkatkan	kualitas	
dan	kuantitas	saluran	
irigasi	

1.1.2.1	 Peningkatan	dan	
pengembangan	
saluran	irigasi	teknis	

		 	 		 1.2	 Meningkatnya	kualitas	dan	
kuantitas	sarana	
perhubungan	

1.2.1	 Memantapkan	sarana	
dan	prasarana	
perhubungan	

1.2.1.1	 Pemenuhan	fasilitas	
kelengkapan	jalan	

		 	 		 		 		 		 		 1.2.1.2	 Meningkatkan	
sarana	dan	
prasarana	
pelayanan	angkutan	
umum	

	

MISI	IV	 :	 Membangun	pertanian	sebagai	pengembangan	model	berbasis	ekonomi	kerakyatan	yang	berdayasaing	tangguh	
	

TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
Tujuan	I	 :	 Mewujudkan	sektor	

pertanian	,	perkebunan,	
peternakan	perikanan	
yang	mantap	dan	
berdaya	saing	

1.1	 Meningkatkan	ketahanan	
pangan	daerah	

1.1.1	 Meningkatkan	ekonomi	
berbasis	pertanian	
unggulan,	perkebunan,	
kehutanan	serta	
perikanan	

1.1.1.1	 Peningkatan	
ketersediaan	
pangan	daerah	

		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.2	 Peningkatan	kualitas	
konsumsi	pangan	
dan	gizi	masyarakat	
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TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.3	 Peningkatan	

produksi	pertanian,	
peternakan,	
perkebunan,	
kehutanan	dan	
perikanan	

		 	 		 1.2	 Terwujudnya	sentra	
pertanian	dan	perkebunan	
organik	

1.2.1	 Meningkatkan	produk-
produk	pertanian,	
perkebunan	dan	
perikanan	organik	

1.2.1.1	 Peningkatan	lahan	
pertanian,	
perkebunan	dan	
perikanan	organik	

		 		 		 		 		 		 		 1.2.1.2	 Peningkatan	
pemanfaatan	pupuk	
organik	

	
MISI	V	 :	 Menata	kawasan	yang	nyaman	untuk	semua,	dengan	persediaan	ruang	publik	yang	memadai	dan	berwawasan	lingkungan	
	
	 	 TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
Tujuan	I	 :	 Mewujudkan	kawasan	

yang	nyaman	bagi	warga	
masyarakat	

1.1	 Meningkatkan	akses	
masyarakat	terhadap	
pemukiman	sehat	

1.1.1	 Peningkatan	kualitas	dan	
kuantitas	sarana	dan	
prasarana	wilayah	

1.1.1.1	 Optimalisasi	
perencanaan,	
pemanfaatan	dan	
pengendalian	tata	
ruang	

		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.2	 Meningkatkan	akses	
masyarakat	
terhadap	air	bersih	

		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.3	 Meningkatkan	akses	
masyarakat	
terhadap	sanitasi	
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	 	 TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.4	 Meningkatkan	

kesadaran	
masyarakat	tentang	
rumah	sehat	

		 	 		 1.2	 Meningkatkan	daya	dukung	
lingkungan	hidup	

1.2.1	 Peningkatan	kelestarian	
lingkungan	hidup	

1.2.1.1	 Meningkatnya	
daerah	resapan	

		 	 		 		 		 		 		 1.2.1.2	 Berkurangnya	lahan	
kritis	

		 	 		 		 		 		 		 1.2.1.3	 Meningkatnya	
pengendalian	
pencemaran	dan	
perusakan	
lingkungan	hidup	

	Tujuan	
II	

:	 Mewujudkan	ketahanan	
budaya	dan	religi	warga	
masyarakat		

1.3	 Terjaganya	kelestarian	nilai-
nilai	sosial	dan	budaya	lokal	

1.3.1	 Memberdayakan	
potensi	seni	dan	budaya	
daerah	

1.3.1.1	 Peningkatan	
pengembangan	seni	
dan	pelestarian	
budaya	daerah	

	
MISI	VI	 :	 Membangun	prinsip	kemandirian	dalam	upaya	pemberdayaan	masyarakat	dan	desa	miskin,	pengangguran	serta	perluasan	

kesempatan	kerja	dan	melindungi	hak-hak	masyarakat	yang	berlandaskan	pada	penegakan	�okum	yang	berkeadilan	
	

TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
Tujuan	I	 :	 Mengentaskan	

kemiskinan	dan	
pengangguran	melalui	
pemberdayaan	dan	
perluasan	kesempatan	
kerja	

1.1	 Meningkatnya	
pemberdayaan	masyarakat	
miskin	melalui	perluasan	
lapangan	kerja	dan	
kesempatan	berusaha	

1.1.1	 Mendorong	terciptanya	
kesempatan	berusaha	

1.1.1.1	 Pemberdayaan	
masyarakat	miskin	
untuk	menumbuhkan	
usaha	ekonomi	
produktif	
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TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 :	 		 		 		 1.1.2	 Mendorong	terciptanya	

lapangan	kerja	
1.1.2.1	 Meningkatkan	

kesempatan	kerja	
serta	mendorong	
mobilitas	tenaga	kerja	
pada	sektor	ekonomi	
berbasis	lokal	

		 	 		 		 		 		 		 1.1.2.2	 Meningkatkan	upaya	
perlindungan	
ketenagakerjaan	

Tujuan	II	 :	 Mewujudkan	ketahanan	
sosial	masyarakat	dalam	
pencegahan	dan	
penanganan	masalah	
kesejahteraan	sosial		

2.1	 Meningkatnya	hormoni	sosial	 2.1.1	 Meningkatkan	peran	
masyarakat	dalam	
mewujudkan	suasana	
yang	kondusif	

2.1.1.1	 Meningkatkan	
toleransi	dan	
kerukunan	antar	umat	
beragama	

		 	 		 2.2	 Meningkatnya	peran	serta	
masyarakat	dalam	pemilu	

2.2.1	 Meningkatkan	peran	
serta	masyarakat	dalam	
kegiatan	
politik/demokrasi	

2.2.1.1	 Meningkatkan	
kesadaran	masyarakat	
terhadap	politik	dan	
hukum	

	
MISI	VII	 :	 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	olah	raga	yang	bertagwa	,	berbudaya	dan	berkepribadian	

	
TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	

Tujuan	I	 :	 Mewujudkan	pendidikan	
yang	merata	dan	
berkualitas	

1.1	 Terwujudnya	akses	
pendidikan	yang	berkualitas	
bagi	seluruh	warga	

1.1.1	 Peningkatan	akses	
layanan	pendidikan	anak	
usia	dini	dan	pendidikan	
dasar	

1.1.1.1	 Meningkatkan	
pendidikan	anak	
usia	dini	(PAUD)	
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TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.2	 Pemenuhan	hak	

pendidikan	WAJAR	
Dikdas	(9	tahun)	dan	
rintisan	Wajar	12	tahun	

		 	 		 		 		 		 		 1.1.1.3	 Meningkatkan	
ketersediaan	sarana	
dan	prasaran	
pendidikan	dasar	dan	
menengah	dalam	
jumlah	dan	kualitas	
yang	memadai	

		 	 		 1.2	 Tersedianya	SDM	tenaga	
pendidik	dan	kependidikan	yang	
berkualitas	dan	merata	

1.2.1	 Peningkatan	kualitas	
tenaga	pendidik	dan	
kependidikan	

1.2.1.1	 Pemerataan	dan	
peningkatan	mutu	
tenaga	pendidik	

		 	 		 1.3	 Tersedianya	sarana	dan	
prasarana	pendidikan	yang	
berkualitas	

1.3.1	 Peningkatan	jumlah	
perpustakaan/ruang	baca	

1.3.1.1	 Optimalisasi	fungsi	
perpustakaan	

		 		 		 		 		 1.3.2	 Peningkatan	jumlah	
laboratorium	sekolah	

1.3.2.1	 Meningkatkan	fungsi	
laboratorium	

Tujuan	II	 :	 Mewujudkan	layanan	
kesehatan	yang	merata	
dan	berkualitas	

2.1	 Terwujudnya	pemerataan	dan	
mutu	pelayanan	kesehatan	

2.1.1	 Pemerataan	dan	
peningkatan	akses	
pelayanan	kesehatan	dasar	

2.1.1.1	 Meningkatkan	sarana	
dan	prasarana	fasilitas	
kesehatan	dasar	

		 	 		 		 		 		 		 2.1.1.2	 Perluasan	jaminan	
kesehatan	bagi	
keluarga	miskin	

		 	 		 2.2	 Meningkatnya	ketersediaan	
tenaga	medis	paramedis,	dan	
tenaga	kesehatan	yang	
berkualitas	dan	merata	

2.2.1	 Peningkatan	kualitas	
pelayanan	kesehatan	

2.2.1.1	 Meningkatkan	
ketersediaan,	
penyebaran	dan	mutu	
sumber	Daya	Manusia	
kesehatan	
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TUJUAN	 SASARAN	 STRATEGI	 ARAH	KEBIJAKAN	
		 	 		 2.3	 Meningkatnya	derajat	/	

status	Kesehatan	masyarakat	
2.3.1	 Peningkatan	upaya	

kesehatan	masyarakat	
preventif	dan	promotif	
melalui	peningkatan	
layanan	kesehatan	yang	
berkualitas	

2.3.1.1	 Meningkatkan	akses	
kesehatan	ibu,	bayi	
dan	manula	

		 	 		 		 		 		 		 2.3.1.2	 Meniingkatkan	
kewaspadaan	
terhadap	pencegahan	
dan	penanggulangan	
penyakit	menular	

		 	 		 2.4	 Peningkatan	kualitas	layanan	
RSUD	

2.4.1	 Peningkatan	layanan	
pada	RSUD	yang	
berkualitas	

2.4.1.1	 Meningkatkan	
kualitas	pelayanan	
kesehatan	RSUD	

Tujuan	III	 :	 Mewujudkan	
pemberdayaan	perempuan,	
pemuda	dan	pelindungan	
akan	dan	manula	serta	
pemantapan	KB		

3.1	 Terwujudnya	pemberdayaan	
perempuan,	perlindungan	
anak,	manula	dan	KB	

3.1.1	 Meningkatkan	kapasitas	
pelayanan	KB,	dan	
kesehatan	reproduksi	
serta	manula	

3.1.1.1	 Menguatkan	
kelembagaan	
organisasi	
perempuan,	anak	dan	
manula	

		 		 		 3.2	 Meningkatnya	pembinaan	
pemuda	dan	olah	raga	

3.2.1	 Peningkatan	kapasitas	
pemuda,	prestasi	dan	
sarana	olah	raga	

3.2.1.1	 Peningkatan	
pembinaan	pemuda	
dan		olahraga	melalui	
organisasi	pemuda	
dan	karang	taruna	


