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BAB	VII	

KEBIJAKAN	UMUM	DAN	PROGRAM	PEMBANGUNAN	DAERAH	

	

Pencapaian	 indikator	 target	 kinerja	 visi	 dan	 misi	 pada	 sasaran	

pembangunan	 jangka	 menengah	 daerah	 memerlukan	 strategi-strategi	 sebagai	

sarana	 untuk	 mendapatkan	 gambaran	 tentang	 program	 prioritas.	 Sedangkan	

untuk	mendapatkan	 “sekumpulan”	program	prioritas	 yang	 inheren	pada	 setiap	

strategi	dibutuhkan	kebijakan	umum	yang	relevan	dengan	tujuan	pembangunan.	

Program-program	 prioritas	 pada	 masing-masing	 strategi	 disebut	 sebagai	

program	 pembangunan	 daerah	 yang	menggambarkan	 capaian	 secara	 langsung	

terhadap	sasaran	pembangunan	Kabupaten	Ponorogo.	

Perumusan	 kebijakan	 umum	 merupakan	 penjabaran	 dari	 strategi	 yang	

diterjemahkan	 ke	 dalam	 rencana	 program-program	 prioritas	 pembangunan.	

Kebijakan	 umum	 memberikan	 arah	 perumusan	 rencana	 program	 prioritas	

pembangunan	 agar	 selaras	 dengan	 strategi	 dan	 sasaran	 pembangunan	 jangka	

menengah.	 Selain	 itu,	 kebijakan	 umum	 harus	 disertai	 kerangka	 pengeluaran	

jangka	 menengah	 daerah	 dan	 menjadi	 pedoman	 bagi	 SKPD	 dalam	 menyusun	

program	dan	kegiatan	pada	Rencana	Strategis	(Renstra)	SKPD	masing-masing.	

Program	 pembangunan	merupakan	 bentuk	 instrumen	 kebijakan	 berupa		

program	prioritas	yang	memuat	satu	atau	lebih	kegiatan	yang	dilaksanakan	oleh	

SKPD	 atau	 masyarakat.	 Pelaksanaan	 program-program	 pembangunan	 daerah	

bertujuan	 untuk	 mencapai	 sasaran	 dan	 tujuan	 pembangunan	 daerah	 sesuai	

dengan	visi	dan	misi	Bupati	dan	Wakil	Bupati	terpilih.	Dalam	rangka	pencapaian	

visi,	misi,	 tujuan,	dan	sasaran	pembangunan	yang	berpedoman	kepada	strategi	

dan	 kebijakan	 umum	 yang	 telah	 ditetapkan	 sebelumnya,	 maka	 disusunlah	

program-program	 pembangunan	 Kabupaten	 Ponorogo	 tahun	 2016	 sampai	

dengan	2021.	
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7.1.	Kebijakan	Umum	

Dalam	 kerangka	 mewujudkan	 harmonisasi	 pembangunan	 wilayah	maka	

dilakukan	 dengan	 mengintegrasikan	 arah	 kebijakan	 spasial	 dengan	 kebijakan	

sektoral.	 Arah	 kebijakan	 spasial	 Pemerintah	 Daerah	 Kabupaten	 Ponorogo	

mengacu	 pada	 Peraturan	 Daerah	 Kabupaten	 Ponorogo	 nomor	 2	 Tahun	 2012	

tentang	 Rencana	 Tata	 Ruang	Wilayah	 Kabupaten	 Ponorogo	 Tahun	 2012-2032.	

Fokus	 pembangunan	 Kabupaten	 Ponorogo	 selama	 kurun	 waktu	 lima	 tahun	

(2016-2021)	adalah	dengan	diawali	melakukan	pembenahan	Infrastruktur	secara	

umum	 khususnya	 pada	 infrastruktur	 jalan	 jalan	 melalui	 program	 percepatan	

pembangunan	 jalan-jalan	 poros	 desa	 yang	 menghubungkan	 pusat	 –pusat	

ekonomi	 dan	 pariwisata	 dalam	mendukung	 percepatan	 pertumbuhan	 ekonomi	

pada	 daerah-daerah	 yang	 cepat	 tumbuh.	 Peningkatan	 pendapatan	masyarakat	

melalui	 pertanian	 organic	 yang	 memberikan	 peluang	 bagi	 daerah	 untuk	

memberikan	 dorongan	 bagi	 peningkatan	 kemandirian	 dan	 daya	 saing	 daerah	

dengan	 mengupayakan	 peningkatan	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 berlandaskan	

nilai-nilai	agama	dan	budaya.	

	

7.2.		Kebijakan	Kewilayahan	

Kebijakan	pembangunan	kewilayahan	Kabupaten	Ponorogo	selama	kurun	

waktu	lima	tahun	yaitu	tahun	2016-2021	adalah	sebagai	berikut:	

1. Pembangunan	 dilaksanakan	 secara	 merata	 antar	 wilayah	 dengan	

memperkecil	 dikotomi	 antara	 kawasan	 perdesaan	 dengan	 perkotaan,	

keseimbangan	pengembangan	wilayah	dengan	memperhatikan	potensi,	luas	

wilayah	dan	kearifan	lokal	masing	masing	desa	dan	kelurahan.	

2. Peningkatan	pembangunan	kewilayahan	dilaksanakan	dengan	pembangunan	

infrastruktur	 secara	 terpadu	dan	berkesinambungan	 terutama	peningkatan	

akses	pada	daerah/	desa/dusun	yang	berada	di	pinggiran	dan	pegunungan	

yang	 termarjinalkan	 akibat	minim	dan	buruknya	 infrastruktur	 dalam	upaya	

memacu	 pertumbuhan	 wilayah	 dan	 menyeimbangkan	 pertumbuhan	

ekonomi	wilayah	dan	mengunrangi	disparitas.	
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3. Peningkatan	 ketahanan	 pangan	 dengan	 mempertahankan	 lahan	 pertanian	

berkelanjutan	serta	penetapan	zona-zona	kawasan	pertanian	organic	murni		

dan	kawasan	pertanian	sehat	sesuai	kondisi	dan	potensi	daerah.	

4. Kebijakan	penanggulangan	kemiskinan	wilayah	dengan	cara	pengemabngan	

kegiatan	 perekonomian	 berbasis	 pertanian	 di	 wilayah	 perdesaan	 dan	

pengembangan	 seKtor	 sekunder	 dan	 tersier	 pada	 daerah-daerah	 yang	

berkembang.	

5. Pengembangan	 kawasan	 strategis	 cepat	 tumbuh	 dalam	 rangka	

meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat,	 penanggulangan	 kemiskinan,	

mengurangi	 tingkat	 pengangguran	 serta	 mempercepat	 perkembangan	

wilayah.	

6. Peningkatan	 kerja	 sama	 antar	 daerah	 dalam	 pengembangan	 wilayah	 agar	

terjadi	 keselarasan	 dalam	 pembangunan	 kawasan	 perbatasan	 antar	

kabupaten	sekitar	sesuai	kemampuan	dan	potensi	masing	–masing	daerah.	

	

7.3. Program	Pembangunan	Daerah		

Program	prioritas	Bupati	dan	Wakil	Bupati	ditetapkan	sesuai	dengan	janji	

Bupati	dan	Wakil	Bupati	selama	kampanye	Pemilihan	Kepala	Daerah.	Program	ini	

akan	menjadi	prioritas	pertama	dalam	pembangunan	daerah	selama	lima	tahun	

kedepan	 yang	 didikung	 oleh	 program	 nomenklatur	 sebagai	 bentuk	 pelayanan	

pemerintah	kepada	masyarakat.	Adapun	program	pembangunan	daerah	selama	

periode	 lima	 tahun,	 tahun	 2016-2021	 disesuaikan	 dengan	 visi	 dan	 misi	 serta	

tujuan	pembangunan	Pemerintah	Daerah	Kabupaten	Ponorogo	adalah:	

Misi	 1	 :	 Membentuk	 budaya	 keteladanan	 pemimpin	 yang	 efektif,	 guna	

mengembangkan	 manajemen	 pemerintahan	 daerah	 yang	 amanah,	 tanggap	

dan	 berkemampuan	 andal	 dalam	 memecahkan	 masalah.	 Misi	 tersebut	

mempunyai	program	unggulan	pemerintah	daerah	adalah:	

1. Peningkatan	 dan	 pengembangan	 pengelolaan	 pemerintahan	 yang	

transparant	dan	akuntabel	melalui	E-Government	

2. Pengembangan	Unit	Layanan	Pengadaan		
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3. Transparansi	 penataan	 personil	 sesuai	 dengan	 kompetensinya	 secara	

transparan.	

4. Penegakan	 disiplin	 pegawai	 dengan	 pola	 pemberian	 reward	 bagi	 personil	

yang	 berprestasi	 dan	 memberikan	 punishment	 bagi	 para	 pegawai	 yang	

melakukan	kesalahan	sesuai	dengan	tingkatannya.		

5. Pengembangan	 dan	 perluasan	 zona-zona	 integritas	 seperti	 pencanangan	

wilayah	bebas	korupsi.	

6. Penghargaan	pembangunan	 yang	berbasis	 kearifan	 local	 di	 berikan	 kepada	

masyarakat	yang	berprstasi.	

7. Penegakan	hukum	(Law	Enforcement)	dengan	melakukan	penertiban	tempat	

tempat	 hiburan	 dan	 juga	 penertiban	 pemanfaatan	 penggunaan	 ruang	

terbuka.	

8. Peningkatan	 Sumber	Daya	Aparatur	melalui	 pendidikan	 dan	 pelatihan	 bagi	

aparat	pemerintahan,	peningkatan	kapasitas	DPRD	dan	juga	pendidikan	dan	

pelatihan	bagi	masyarakat.	

	

Misi	 2	 :	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.	Misi	tersebut	mempunyai	program	

unggulan	sebagai	berikut:	

1. Pengembangan	dan	penguatan	Badan	Usaha	Milik	Desa	 (BUMDes)	 dengan	

membentuk	gugus	tugas	BUMDes	untuk	membentuk	dan	memetakan	serta	

melakukan	pendampingan	management	berbasis	potensi	desa	yang	dikelola	

dari	oleh	dan	untuk	masyarakat.	

2. Pengembangan	potensi	kearifan	local	melalui	pendirian	dan	pengembangan	

UMKM	 berbasis	 potensi	 local	 dengan	 konsep	 “One	 Village	 One	 Product”	

untuk	mendorong	peningkatan	kesejahteraan	masyarakat.	

3. Fasilitasi	 pengelolaan	 pemasaran	 produk	 berbasis	 pertanian	 organic	 dalam	

upaya	meningkatkan	nilai	tambah	prouk	pertanian	guna	meningkatkan	daya	

saing	daerah.	
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4. Pengembangan	dan	 pemasaran	 distinasi	 pariwisata	 yang	 potensinya	 cukup	

besar	dan	beragam	serta	memiliki	nilai	jual	yang	cukup	tinggi.	

5. Pembangunan	 museum	 reog	 sebagai	 salah	 satu	 upaya	 pelestarian	 seni	

budaya	reog	

6. Sertifikasi	 Keahlian	 Reog	 dengan	 melakukan	 Standarisasi	 keahlian	 dan	

kompetensi	keahlian	olah	seni	reog.		

7. Pemberdayaan	 dan	 pelestarian	 keragaman	 seni	 dan	 budaya	 yang	 ada	 di	

ponorogo.	

8. Revitalisasi	tempat-tempat	bersejarah	untuk	melestarikan	budaya	yang	ada	

	

Misi	 3	 :	 Mewujudkan	 pengelolaan	 infrastruktur	 strategis	 secara	 profesional	

agar	 memiliki	 daya	 dukung	 yang	 kokoh	 untuk	 menyokong	 produktifitas	

masyarakat,	 kemajuan	wilayah,	 serta	peningkatan	kesejahteraan	masyarakat.	

Program	unggulan	untuk	misi	3	ini	adalah	:	

1. Pemerataan	 pembangunan	 infrastruktur	 jalan	 yang	 akan	 mengurangi	

kesenjangan	 pembangunan	 antar	wilayah	 (menurunkan	 disparitas	wilayah)	

yang	 akan	 memacu	 perkembangan	 dan	 pertumbuhan	 ekonomi	 secara	

ekslusif,	meningkatkan	keterhubungan	antar	wilayah,	membantu	kelancaran	

distribusi	barang	yang	akan	berdampak	pada	stabilnya	tingkat	inflasi	barang.	

Untuk	 mendukung	 program	 percepatan	 pembangunan	 jalan	 khususnya	

jalan-jalan	 poros	 desa	maka	 pemerintah	 daerah	mengalokasikan	 anggaran	

setiap	 tahunnya	 sebesar	 Rp.	 300.000.000,00	 (tiga	 ratus	 juta	 )	 perdesa	

pertahun.	

2. Pembangunan	 infrastruktur	 pendukung	 ketahanan	 pangan	 dengan	

pengembangan	 saluran	 irigasi	 yang	 meliputi	 jaringan	 irigasi	 tingkat	 usaha	

tani	 dan	 juga	 jaringan	 irigasi	 tingkat	 desa	 dalam	 kerangka	 mendukung	

program	pertanian	organic.	

3. Peningkatan	kualitas	infrastruktur	jalan	dan	jembatan	dengan	meningkatkan	

kualitas	 perencanaan,	 pelaksanaan	 dan	 pengawasan	 baik	 pengawasan	

internal	 maupun	 pelibatan	 seluruh	 stake	 holder	 dalam	 pengawasan	

pelaksanaan	pembangunan.	
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4. Penangan	 cepat	 jalan	 terhadap	 jalan	 -	 jalan	 yang	 mengalami	 kerusakan	

sebagai	bentuk	respon	terhadap	pengaduan	masyarakat	dengan	membentuk	

gugus	mandor	jalan	sebagai	unsur	subyek	pelaksana	reaksi	cepat	penangan	

jalan.	

5. Pembangunan	 Lingkungan	 Industri	 Kecil	 Terpadu	 sebagai	 tempat	 promosi	

hasil	Industri	kecil,	pariwisata	dan	juga	pelestarian	budaya	

	

Misi	 4	 :	 Membangun	 pertanian	 sebagai	 pengembangan	 model	 berbasis	

ekonomi	kerakyatan	yang	berdayasaing	 tangguh.	Program	unggulan	pada	misi	

ke-4	ini	adalah:	

1. Peningkatan	 produksi	 pertanian	 dengan	 model	 pengembangan	 Pertanian	

Organik	 yang	 diyakini	 akan	mampu	memberikan	manfaat	 bagi	masyarakat	

petani	sehingga	pendapatan	petani	akan	meningkat.	

2. Modernisasi	 alat	 pertanian	 menjadi	 solusi	 yang	 tepat	 sebagai	 jalan	

mengurangi	 biaya	 produksi	 yang	 saat	 ini	 menjadi	 penyebab	 rendahnya	

tingkat	 pendapatan	 petani.	 Dengan	 mekanisasi	 pertanian	 akan	 mampu	

mengurangi	biaya	produksi	dalam	usaha	tani	di	kabupaten	Ponorogo.	

3. Pemberian	stimulant	bagi	petani	berupa	bantuan	sarana	produksi	pertanian	

yang	 meliputi	 pupuk	 organic	 dan	 benih/bibit	 tanaman	 organic	 varietas	

unggul	yang	akan	menurunkan	biaya	langsung	yang	dikeluarkan	oleh	petani	

dalam	menjalankan	usaha	taninya.	

4. Melakukan	 penelitian	 dan	 kajian	 akademis	 untuk	 dasar	 pijakan	 dalam	

mengambil	 atau	 menetapkan	 kebijakan	 strategis	 dalam	 mensukseskan	

pelaksanaan	pencapaian	visi	dan	misi	pemerintah	daerah.	

	

Misi	 5	 :	Menata	 kawasan	 yang	 nyaman	 untuk	 semua,	 dengan	 ketersediaan	

ruang	 publik	 yang	memadai,	 berwawasan	 lingkungan.	 Program	 unggulan	misi	

ke-5	ini	sebagai	berikut:	

1. Peningkatan	dan	penuntasan	Rumah	Tidak	Layak	Huni	secara	bertahap	yang	

diperuntukkan	bagi	warga	miskin	atau	kurang	mampu	
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2. Penguatan	 ketahanan	 pangan	 masyarakat	 desa	 dengan	 penguatan	

karangkitri	 dengan	menfasiltasi	 pengembangan	 kemitraan	 usaha	 tani	 serta	

pengolahan	hasil	 pertanian	khususnya	bagi	petani	 yang	mempunyai	 luasan	

lahan	yang	terbatas.	

3. Pengembangan	 rumah	 sehat	 dengan	 memberikan	 stimulant	 dan	 edukasi	

bagi	 warga	 masyarakat	 untuk	 hidup	 sehat	 dengan	 program	 Jambanisasi	

keluarga.	 Program	 ini	 sangat	 berperan	 dalaam	 meningkatkan	 kesehatan	

keluarga	dan	lingkungan	sekitar.	

4. Pembentukan	 dan	 meningkatkan	 efektifitas	 tim	 reaksi	 cepat	 penanganan	

bencana	 alam	 yang	 sering	 terjadi	 di	 beberapa	 daerah	 yang	 rawan	 terjadi	

bencana	alam.	

5. Penanganan	 kekeringan	 dengan	 membangun	 Geomembran	 dan	 sumur	

dalam	 sebagai	 upaya	 penyediaan	 air	 bersih	 bagi	 warga	 untuk	 menangani	

kekeringan	permanen	yang	setiap	tahunnya	terjadi.	

6. Penataan	ruang	public	dengan	pengembangan	dan	pemanfatan	secara	benar	

terhadap	ruang	terbuka	hijau	sebagai	paru-paru	dan	jantung	kota.	

7. Menjaga	kerukunan	umat	beragama	dengan	meningkatkan	forum	kerjasama	

lintas	 agama	 dalam	 menjaga	 silaturahmi	 antar	 umat	 agar	 dapat	 hidup	

berdampingan,	 menjaga	 kondusifitas	 social	 dan	 mampu	 mendorong	

keamanan,	kenyamanan	dan	ketertiban	di	masyarakat.	

8. Meningkatkan	 perilaku	 masyarakat	 sesuai	 norma-norma	 agama	 dengan	

menyiapkan	regulasi	tentang	ketaatan	menjalankan	perintah	agama	

9. Melaksanakan	peningatan	hari	santri	dengan	melaksanakan	kegiatan	festival	

agama,	 MTQ,	 pengajian	 akbar	 dan	 didukung	 pameran	 produk	 unggulan	

daerah.	

10. Pemberian	 stimulant	 sarana	 dan	 prasarana	 peribadatan	 termasuk	

didalamnya	 pengelola	 kegiatan	 TPQ	 dengan	 pemberian	 honor	 bagi	 guru	

ngaji	disesuaikan	kemampuan	keuangan	daerah.	

	

	



	 	
	

	

194	 RPJMD	KABUPATEN	PONOROGO	TAHUN	2016	–	2021	
BAB	VII	

Misi	 6	 :	 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.	Adapun	program	unggulan	misi-6	adalah:	

1. Feminisme	 kemiskinan,	 merupakan	 program	 pengentasan	 kemiskinan	

berbasis	 rumah	 tangga	 perempuan,	 dengan	 memberikan	 bantuan	 tunai	

kepada	kepala	rumah	tangga	miskin.	

2. Perluasan	cakupan	bantuan	khusus	siswa	miskin	(BKSM)		

3. Penanganan	penyandang	masalah	kesejahteraan	sosial	(PMKS)	

4. Perluasan	 kesempatan	 kerja	 dengan	 pengembangan	 dan	 pemberdayaan	

masyarakat	petani	(Agroindustri)	dengan	memanfaatkan	hasil	pertanian	dan	

tenaga	kerja	lokal.	

5. Pemberian	 edukasi	 kepada	 masyarakat	 dalam	 melaksanakan	 budidaya	

pertanian	 secara	 umum	 dan	 khususnya	 pertanian	 organik,	 serta	 pelatihan	

dalam	 pengelolaan	 hasil	 pertanian,	 penanganan	 pasca	 panen	 dalam	

meningkatkan	kemandirian	dan	daya	saingnya.	

	

Misi	7	:	Meningkatkan	peran	aktif	Pemda	dalam	memajukan	sistem	pelayanan	

pendidikan	 dan	 kesehatan	 masyarakat,	 guna	 mendorong	 kualitas	 SDM	 yang	

handal,	 	 	 mempunyai	 kompentensi	 cukup,	 membangun	 jiwa	 bangsa	 melalui	

pemberdayaan	 pemuda	 dan	 olah	 raga	 yang	 bertaqwa,	 berbudaya	 dan	

berkepribadian.	Adapun	program	unggulan	pada	misi	ke	7	ini	adalah:	

1. Peningkatan	Wajib	belajar	sembilan	tahun	dan	melaksanakan	rintisan	wajib	

belajar	dua	belas	tahun.	

2. Peningkatan	 dan	 perluasan	 cakupan	 bantuan	 operasional	 sekolah	 dasar,	

madrasah	diniyah	dan	pemberian	insentif	bagi	guru	ngaji.	

3. Pengaturan	 jam	 belajar	 siswa	 dalam	 meningkatkan	 prestasi	 akademis	

maupun	non	akademis	siswa	agar	siswa	dapat	belajar	secara	maksimal.	

4. Pengembangan	model	muatan	 local	 sekolah	seperti	budi	pekerti,	 seni	 reog	

dan	juga	bahasa	jawa.	
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5. Percepatan	dan	perluasan	pelayanan	kesehatan	dengan	mengefektifkan	pos	

pelayanan	 terpadu	 (POSYANDU)	 bagi	 lansia	 maupun	 bagi	 balita	 di	 masing	

masing	desa	dengan	memberikan	bantuan	operasional	kegiatan	posyandu.	

6. Peningkatan	 penanganan	 orang	 dengan	 masalah	 kejiwaan	 (ODMK)	 dalam	

mendukung	pencanangan	Ponorogo	Bebas	Pasung.	

7. Penguatan	 lembaga	 keagamaan	 meliputi	 pondok	 pesantren,	 Dinyah	 dan	

organisasi	masyarakat	keagamaan.	

8. Pencegahan	 penanggulangan	 Narkoba	 dengan	 melakukan	 penguatan	

lembaga	yang	menangani	narkoba	dengan	mencanangkan	gerakan	 terpadu	

penangan	dan	pemberantasan	Narkoba.	

9. Pembentukan	 Forum	 ajang	 kreatifitas	 pemuda	 agar	 mempunyai	 prestasi	

dengan	 meningkatkan	 daya	 saing	 pemuda	 di	 kancah	 regional	 maupun	

nasional.	

	

Berdasarkan	 janji	 politik	 tersebut	 dan	 dalam	 rangka	 pemenuhnan	 tugas	

pokok	dan	fungsi	pemerintahan,	mencapai	Visi	,	Misi	Tujuan	dan	Sasaran	RPJMD	

dengan	prioritas	pembangunan	seperti	tersebut	diatas,	ditetapkanlah	Program	-	

program	indikatif		yang	didasarkan	pada	Peraturan	Menteri	Dalam	Negeri	Nomor	

13	 Tahun	 2006	 dan	 Peraturan	 Menteri	 Dalam	 Negeri	 Nomor	 59	 Tahun	 2016	

adalah	sebagai	berikut	:		


