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Wawancara dengan Kusnendar Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Ponorogo
G : Apa latar belakang penataan birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo

tahun 2016?
K : Latar belakang itu karena lahirnya PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,

di dalam PP tersebut daerah diperintahkan untuk menyusun SOTK baru.
Menanggapi hal tersebut pada tahun 2016 kemarin kabupaten ponorogo melakukan
penataan organisasi.

G : Siapa saja yang terlibat dalam proses penataan birokrasi tahun 2016 dan apa saja
perannya?

K : Disini bagian organisasi yang menata rumahnya, BKD yang mengisi personilnya,
bagian hukum tentang perda dan perbupnya, di DPRD pembahasannya.

G : Bagaimana alur proses penataan birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo
tahun 2016 mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaannya?

K : Pertama daerah disuruh mengisi data di lampiran PP itu, yang isinya tentang
menghitung variabel umum dan variabel teknis bisa dilihat sendiri ya, nah untuk
mengisi itu bagian organisasi mengirim pertanyaan yang ada di dalam lampiran
tersebut ke semua dinas maupun badan. Lalu dinas menjawab pertanyaan beserta
data buktinya lalu di validasi ke provinsi, jadi bagian organisasi mengajak semua
dinas dan badan yang ada di ponorogo yang diwakilkan oleh pimpinanya untuk
mengikuti validasi itu.

G : Apa yang menjadi latar belakang belakang berdirinya dinas dan badan pada
penataan birokrasi tahun 2016? Apakah ada faktor politis?

K : Berdasarkan PP No 18 tahun 2016 dijelaskan itu salah satunya pendekatan
karakteristik

G : Bagaimana penggabungan atau pemecahan urusan pemerintahan tersebut?
K : Penggabungan urusan berdasarkan perumpunan Urusan Pemerintahan dengan

kriteria kedekatan karakteristik urusan atau keterkaitan antar penyelenggaraan
urusan. Jadi yang bisa digabung itu yang satu rumpun.

G : Jadi harus satu rumpun sesuai yang ditetapkan dalam PP No 18 Tahun 2016 itu ya
pak, diluar yang sudah ditetapkan tersebut tidak bisa?

K : Iya, contohnya lagi ini, pada pasal 40 ayat 4 ada (b) kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta
pemberdayaan masyarakat dan Desa. di ponorogo yang digabung yaitu dinas sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, dinas kependudukan dan pencatatan sipil sendiri, dinas
kesehatan sendiri, yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat dan Desa juga
menjadi dinas sendiri.

G : Penggabungan tersebut berdasarkan pasal 40 saja ataukah ada faktor lain seperti
didasarkan pada tipenya atau bagaimana?

K Iya itu juga menjadi dasar seperti hasil skor urusan itu, dan caranya penggabungan
paling banyak tiga urusan pemerintahan. Lalu Tipelogi dinas hasil penggabungan
Urusan Pemerintahan dapat     dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat
tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan
Pemerintahan yang digabungkan.

G : Maksudnya tipelogi tu seperti apa pak?
K : Maksudnya penggabungan tadi kan disana keluar kelas-kelasnya, seperti kelas B,

kelas C seperti itu. Nah apabila kelas C digabung dengan kelas B jadi naik satu
tingkat menjadi kelas A. kan ada syaratnya disini untuk menggabungkan itu.

G : Misalnya penggabungan untuk kelas B dengan kelas B gitu menjadi kelas A? lalu



skor itu didapat darimana pak?
K : Iya bisa jadi itu. Awalnya skor itu bisa keluar pertama dari pertanyaan terkait

variabel umum dan variable teknis, pertanyaannya itu ada di lampiran PP No 18
atahun 2016, nah pertanyaan tersebut diisi oleh masing-masing SKPD terkait
urusannya sendiri-sendiri. Setelah itu hasil pertanyaan yang sudah dijawab di kirim
lagi ke bagian organisasi, kemudian organisasi menginput jawabannya di
fasilitasi.otda.kemendagri. Setelah di input keluar sendiri skornya dan total
skornya. Dari total skor tersebut di kategorikan menjadi Tipelogi dinas dan badan
yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel.

G : Kalo berdirinya badan apa sama dengan pembentukan dinas?
K : Kalo badan itu namanya urusan penunjang itu di pasal 46 kalo pembentukan dinas

di pasal 37. Badan juga dibagi menjadi 3 tipe, tipa A tipe B tipe C. kalo
penggabungan badan ada di pasal 48, perumpunan badan juga ada sendiri yaitu
terdiri dari kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan serta
penelitian dan pengembangan. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ini
masuk di BKD, kalo perencanaan serta penelitian dan pengembangan ini digabung
dengan BAPPEDA.



Wawancara dengan Endang Sujiasih Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat

Wawancara dengan Eko Bagus Priambodo Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
G : setahu bapak apa latar belakang penataan birokrasi pemerintah daerah Kabupaten

Ponorogo tahun 2016?
B : pertama, menyediakan tata kelola pemerintahan yang baik, kedua melakukan

penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, MSDM aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset dan culture set. Ketiga
mengembangkan mekanisme control yang efektif. Keempat mengelola perbedaan
dalam administrasi secara efektif dan efisien

G : Bagaimana alur proses penataan birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo
tahun 2016 mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaannya?

B : a. perencanaan struktur organisasi, b. penataan jumlah dan distribusi PNS, c.
pengembangan sistem seleksi dan promosi PNS dalam pengisian jabatan, d.
peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas PNS melalui program

G : Apakah ada bu dinas di ponorogo yang sebenarnya kurang sesuai dengan pemetaan
ini?

E : Dinas PU, pertanyaannya itu belum menyasar sama yang ditangani di daerah,
akhirnya nilainya mau ditambah biar lebih besar ya gak bisa lha pertanyaannya
hanya seperti itu. Akhirnya dinas PU di Ponorogo tipenya B, padahal PU itu
kerjaannya banyak. Lha kalo hanya tipe B itu sekretariatnya hanya dua bidang.
Kalau tipe A itu sekJretariatnya tiga, nah yang terjadi sekarang dinas PU itu
kerjaannya ‘kaboten’. Jadi sekretariatnya itu gabung, keuangan kepegawaian dan
lainnya.

G : Jadi harunya sekretariatnya sendiri-sendiri karena hanya tipe B jadi banyak yang
digabung gitu bu?

E : Iya, di daerah lain juga banyak yang B. PU kan dulu ada tenaga kerja, anu, nah
perumahan malah dipisah jadi dinas sendiri tipe C. akhirnya kan nilainya juga gak
bisa ngangkat.

G : Apakah di ponorogo juga ada bu sebelumnya dinas karena skornya kecil kemudian
digabung?

E : Ada itu dulu dinas transmigrasi ada sendiri, karena nilainya kecil kemudian
digabung dengan tenaga kerja. Karena di transmigrasi itu nilainya cuma 300 kalo
ga 200an gitu. Jadi gabung dengan tenaga kerja itu cuma menjadi kasi. Padahal
sebelumnya ya transmigrasi punya balai untuk pelatihan transmigrasi itu yang ada
di jalan Juanda itu.

G : Setelah pusat mengevaluasi PP ini adakah perubahan lagi bu?
E : Iya setelah pusat tau di daerah masih banyak yang gemuk, keluar lagi sekarang

Permendagri 12 Tahun 2017 tentang pembentukan UPT ini dibuat beneran kurus.
Ini kan tidak lanjut dari PP 18 itu kan melalui UPT ini. Enam bulan setelah itu
harus dibuat perbupnya

G : Itu termasuk evaluasi pemerintah pusat ya bu untuk merampingkan birokrasi di
daerah?

E : Iya, jadi ini ntar di daerah ya ada perampingan lagi. Kasi pendidikan di 21
kecamatan nanti bakal hilang, UPT KB di 21 kecamatan hilang juga



kediklatan, e. penilaian kinerja, integritas dan akuntabilitas PNS. F. peningkatan
kesejahteraan PNS. g. program pengembangan karier PNS.

G : Bagaimana dampak akibat penggabungan organisasi atau perampingan organisasi?
B : dampak yang terjadi dengan adanya penggabungan atau perampingan organisasi

tentunya akan berakibat pada penggabungan dua fungsi yang berbeda maupun
pemisahan satu fungsi menjadi dua fungsi dikarenakan penambahan organisais. Hal
ini juga berakibat pada alokasi SDM untuk menduduki jabatan tersebut

G : Apakah faktor politis berpengaruh besar terhadap kondisi struktur organisasi pada
penataan birokrasi tahun 2016? jika iya bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi
struktur organisasi tersebut?

B : peran politis tentu saja ada dalam hal ini menyangkut terhadap kepentingan daerah
di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi peran politik
disini sudah tidak dapat mencampuri urusan pelaksanaan pemerintahan secara
langsung sehingga birokrasi dapat terbebas dari tekanan-tekanan atau kepentingan
politik tertentu.

G : Apa kendala yang dihadapi dalam proses penataan birokrasi tahun 2016?
B : kendala yang dihadapi dalam penataan organisasi adalah bagaimana meminimalisir

jumlah pejabat yang tidak mendapatkan jabatan dengan adanya penentuan struktur
organisasi baru dan akibat perampingan organisasi

G : Apabila penataan birokrasi 2016 berdasarkan kinerja, apa saja kriteria untuk setiap
eselon pegawai?

B : Lihat pada PP No 46 Th 2011 tentang penilaian kinerja PNS
G : Siapakah selama ini yang menilai kinerja pegawai?
B : Lihat pada PP No 46 Th 2011 tentang penilaian kinerja PNS
G : Bagaimana proses pengukuran kinerja pegawai untuk penataan birokrasi tahun

2016?
B : Lihat pada PP No 46 Th 2011 tentang penilaian kinerja PNS
G : Apa saja kendala dalam pengukuran kinerja pegawai untuk jabatan baru pada

penataan birokrasi tahun 2016?
B : Kendalanya yaitu kurang pahamnya PNS terhadap tugas pekerjaan yang harus

dapat diukur, penetapan indikator dan satuan besarannya dalam pengukuran
kinerja, masih ada jabatan-jabatan yang secara kualitas pendidikan belum sesuai,
sehingga masih sulit di dalam pengukuran kinerjanya.

G : Apakah penataan birokrasi 2016 membawa dampak terjadi peningkatan
produktivitas pegawai?

B : Mau tiidak mau, suka tidak suka dengan adanya penataan organisasi tahun 2016
harus membawa dampak peningkatan kinerja organisasi

G : Bagaimana sejauh ini dalam meningkatkan kinerja pegawai? Apakah sudah
berhasil?

B : Dikatakan berhasil walau belum secara keseluruhan, karena juga kembali pada
kemampuan dan kualitas SDM yang dimiliki.

G : Apa saja kelebihan dan kelemahan penilaian kinerja pegawai yang sudah
dilaksanakan sejauh ini?

B : kelebihannya yaitu penilaian kinerja ini menjadi sistem yang akurat dan akuntabel
sebagai bahan dalam pengambilan keputusan manajemen dan administrasi
kepegawaian, sebagai metode yang efektif dalam pengawasan pelaksanaan
kegiatan, serta menjadi indikator kinerja yang jelas akan mudah dalam penentuan
kinerja perseorangan. Kalau kelemahannya penilaian kinerja menjadi bias apabila
penilaian kinerja perseorangan didasarkan pada kinerja seluruh organisasi dan bias
apabila penilaian kinerja hanya dilakukan untuk menilai kinerja yang terbaru, tidak
memperhatikan penilaian kinerja sebelumnya. Selain itu kualitas yang buruk di



perseorangan berpengaruh terhadap seluruh kinerja organisasi.
G : Apakah yang menjadi faktor pendukung terwujudnya kinerja pegawai yang baik di

lingkungan birokrasi pemerintah Kabupaten Ponorogo?
B : faktor yang menjadi pendukung terwujudnya kinerja yang baik mempengaruhi

aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya, yang nantinya dengan hasil penialaian
prestasi kerja akan menjadi daar di dalam pengembangan potensi, karier PNS,
termasuk reward yang aka diterima PNS.

G : Bagaimana kriteria pendapatan yang diterima pegawai?
B : gaji yang dihitung dengan memperhatikan golongan atau pangkat dan masa kerja,

dan tunjangan jabatan yang disesuaikan dengan jabatan yang diembannya.
G : Apakah pendapatan pegawai disesuaikan dengan kinerja pegawai? Jika iya

bagaimana prosesnya? Jika tidak apa kendala pembayaran belum didasarkan
kinerja pegawai?

B : untuk saat ini masih belum sesuai dengan kinerja, karena kemampuan keuangan
pada daerah

G : Menurut bapak seberapa penting kinerja pegawai disesuaikan dengan penggajian?
B : Penting karena akan dapat memberi motivasi kepada PNS untuk selalu

meningkatkan kinerja dan sesuai dengan program pemerintah untuk menghindari
KKN di tingkat birokrasi.

Wawancara dengan Fajar Pramono Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Birokrasi
Masyarakat ISID Gontor
G : Bagaimana kondisi birokrasi pada pemerintahan di kabupaten ponorogo saat ini?

Apakah ada perbedaan dengan pemerintahan sebelumnya yang terkenal dengan
transaksional?

F : Kalo jamannya pak amin itu sangat sangat sangat transaksional, artinya dilakukan



secara masif dan sistematik dan terus terang begitu dan semua orang bisa
membacanya, tapi kalo jamannya pak ipong itu ada tapi bisa jadi itu malah tidak
diketahui oleh pak ipong.

G : Maksudnya pak? Malah bawahannya gitu yang menjalankan?
F : Iya bisa jadi bawahannya gitu, bukan pak iponya. Malah yang main itu saya duga

eselon dibawahnya misalnya sekda atau bawahannya yang lain
G : Berarti sebenarnya pak ipong itu tidak ingin mengarah kesitu pak?
F : Nah itu belum kita teliti, tapi anggap saja pak ipong belum tahu gitu. Bisa jadi

faktor itu karena ada sisi kelebihan dan kekurangannya pak ipong
G : Apa itu pak kelebihan dan kekurangannya beliau?
F : Pak ipong itu sangat percaya diri ya kedua kelebihannya tidak dikendalikan oleh

politik, kalo jaman sebelumnya kan dikendalikan politik. Nah pak ipong ini tidak
dikendalikan oleh partai politik, kalo pak amin itu kan dikendalikan golkar, lek pak
ipong enggak. Tapi kelebihannya pak ipong itu justru yang menjadi kelemahannya
itu adalah berada dalam bayang-bayang egoismenya sendiri karena merasa tidak ada
yang mengontrol itu, sehingga susah dikasih masukan. Itu lo kelebihan sekaligus
kelemahannya pak ipong. Makanya implementasinya dalam penataan birokrasi
kadang-kadang tidak nyambung antara keinginan pak ipong dengan implementasi di
lapangan. Atau paling nggak dengan perangkat dibawahnya itu.

G : Kalau dalam penataan kelembagaan tahun 2016 yang berjalan seperti apa pak?
F : Ya kemarin ya berjalan gitu, hanya modusnya begini kan ketua panitianya kan

sekretaris daerah pak agus pramono. Bisa jadi yang dimaui pak bupati itu ditangkap
oleh pak sekda, umpanya untuk mengisi dinas pendidikan itu calonnya A, B, C. Nah
timnya itu tau, tim eksternalnya itu bagus ya gontor juga ada yang terlibat tapi saya
lihat yang di dalem itu karena backgroundnya sudah banyak kepentingan, oo A,B,C
itu yang di maui pak bupati ngerti.

G : Jadi di antara tiga calon itu sebenernya udah membidik satu gitu pak?
F : Kalo saya diskusi dengan temen-temen itu ya diwawancarai begitu, nah yang nggak

ditaksir itu ya gak pernah diwawancarai secara serius. Karena nilai itu sudah dibuat
oleh timnya itu.

G : Berarti yang seperti itu masih terjadi ya pak?
F : Bisa jadi gitu lho. Saya tidak berani mengatakan tidak tapi saya juga tidak berani

mengatakan terjadi, karena orangnya sama. Orang yang melakukan di jamannya pak
amin ya itu. Hanya beda kepala aja paling. Tapi yang memimpin jalannya ini kan
sekda.

G : Apakah kalo dulu pak amin yaitu juga ikut campur menata orangnya ini
transaksinya seperti apa gitu dulu bupati ikut andil? Kalo sekarang bedanya bupati
tidak ikut mainnya itu seperti itu pak?

F : Gini kalo pak amin itu kelompok yang menentukan, bahkan kabarnya itu pembagian
misalnya begini dinas yang ada di ponorogo itu eselon duanya berapa nah itu nanti
gini, yang pendidikan misalnya wakil bupati, nanti yang dinas impraswil apa itu
bupati, ada di jamannya pak amin itu pembagian ‘kapling-kapling’. Nah seperti
mbak ida itu kaitannya dengan dinas pendidikan yang waktu itu kena penjara itu ya
dia katut, karena itu kaplingnya dia. Lha bupati ya dapet jatah, misal dins
transmigrasi itu namanya pak sumani itu orangnya pak amin ya masuk disitu.
Impraswil yang dulu itu pak siapa lupa itu dulu jjuga orangnya pak amin. Nah itu
eselon II di bagi-bagi . ketua DPRD atau orang-orang golkar, nanti eselon III ya
dipecah-pecah lagi, kecamatan itu camat jatahnya siapa sampek dihitung dinas
pendidikan mbayar berapa, dinas lain berapa trus camat itu berapa begitu
dijamannya pak amin.

G : Terang-terangan gitu ya pak mainnya kalo dulu?



F : Iya, nah kalo sekarang itu terselubung, pak ipong tau atau bisa jadi tidak tau. Tapi
gelagat di bawahnya itu masih tetap ada. Artinya bahwa pertimbangan-
pertimbangan kepentingan apa itu masih cukup kuat di dalam birokrasi jamannya
pak ipong selama sekda-nya masih sama dengan yang dulu.

G : Kalau dalam penataan SOTK yaitu struktur organisasinya itu apakah ada factor
politisnya juga pak?

F : Pertama gini ya sebenarnya SOTK sama bicara orang-orangnya itu relatif lebih
netral, karena itu kan hasil kajian akademik. Trus kedua itu biasanya disamping
acuan akademik merujuk ke regulasi atau PP itu kan netral, contoh dengan jumlah
penduduk sekian makanya dinas itu harus sekian. Nah itu kan aturan tidak bisa di
otak-atik. Ketika bicara orang itu lo muatan politiknya atau kepentingannya besar.
Misalnya muatan politik itu karena ini di indikasikan mendukung pilkada itu maka
dia mendapat jatah maka itu muatan politik. Ketika bicara orang itu terjadi tetapi
bicara struktur itu lebih netral satu mengacu acuan kedua ada kajian akademik.

G : Sebelumnya kondisi politik mempengaruhi jalannya birokrasi ya pak? Kalo
sekarang seperti apa?

F : Iya politik mempengaruhi dulu, sekarangpun juga tetep mempengaruhi tetapi tidak
kepada yang bersifat normatif tadi lo aturan, struktur itu lo, tetapi lebih pada
penunjukan orang-orangnya saja hanya modusnya yang berbeda. Jamannya pak
amin itu terang-terangan, kalo sekarang terselubung itu aja. Sama factor politik
masuk dengan penunjukan orang tadi lek jamannya pak amin sangat terbuka, lugas,
kasar lek ini sekarang sangat tertutup. Jadi factor politik tetap mempengaruhi kalo
menunjuk orang tapi kalo bicara struktur itu saya kira jauh lebih baik.































Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

Visi:

“Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius”

Misi:

1) Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan
manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal
memecahkan masalah rakyat.

2) Terkelolanya seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif,
berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.

3) Terwujudnya pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya
dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta
peningkatan kesejahteraan umum.

4) Terbangunnya sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi
kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industry, serta berperan
menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.

5) Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang
memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan
ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.

6) Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin,
pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja.

7) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan
pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang hebat dan bertaqwa.

Program Aksi:

1. Penataan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan

akuntabel

a. Memberikan keteladanan kepemimpinan dalam menciptakan pemerintahan yang

bersih dan bebas korupsi.

b. Meningkatkan profesionalisme, etos kerja aparatur dan pemanfaatan teknologi

informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

masyarakat.



c. Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat

mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.

d. Mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengedepankan kepentingan

masyarakat melalui konsep mobile services dan pelayanan satu pintu (One Stop

Services).

e. Program pembebasan biaya pelayanan administrasi kependudukan dasar (KTP, KK,

Akte Kelahiran dan Surat Nikah).

f. Program peningkatan kecamatan menjadi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

g. Program lelang Jabatan Camat dan Kepala Dinas.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumberdaya

daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan,

berkeadilan, dan ramah lingkungan

a. Program pengelolaan lahan pertanian untuk Rumah Tangga Miskin (RTM).

b. Program swadaya pavingisasi jalan dusun dan desa, melalui pembentukan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dari, oleh dan untuk warga desa.

c. Program pengembangan UMKM berbasis desa dan kawasan, dengan konsep “One

Village, One Product”/”Satu Desa, Satu Produk” untuk mendorong peningkatan

kesejahteraan warga desa.

d. Program revitalisasi Koperasi Wanita berbasis Desa dan Kelurahan serta

pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam.

e. Membangun kerjasama dan kesepakatan dengan dunia usaha untuk merekrut tenaga

kerja lokal

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

a. Program peningkatan infrastruktur jalan desa dan kecamatan yang menghubungkan

lokasi-lokasi ekonomi dan pariwisata di Ponorogo.

b. Program perbaikan infrastruktur pertanian saluran irigasi,

pengerukan, plengsengan¸pengeringan gabah (plesterisasi) dan sebagainya

c. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

d. Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

e. Program perluasan jaringan komunikasi publik melalui akses internet di tingkat desa

4. Penataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan

berkeadilan.

a. Program gratis Wajib Belajar 12 tahun dan bebas biaya daftar ulang



b. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

c. Program standarisasi pelayanan pendidikan di sekolah negeri

d. Program beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak

mampu minimal sebanyak 1000 mahasiswa per tahun.

e. Program tambahan insentif bagi guru swasta, madrasah, pondok pesantren dan

TPQ/TPA

f. Program buku paket dan LKS bagi sekolah negeri dan swasta

g. Program percepatan sertifikasi guru tanpa potongan dan pungutan

h. Program pemberdayaan PAUD, PLS dan pendidikan informal

5. Penataan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis, berkualitas dan manusiawi

a. Program 1 Puskesmas 1 Dokter Spesialis dan minimal 2 Dokter Umum

b. Program alokasi dana untuk revitalisasi posyandu anak, ibu dan lansia

c. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di tingkat Puskesmas

d. Program peningkatan kualitas tenaga medis dan non-medis

6. Peningkatan kesejahteraan petani dengan mengembangkan bantuan permodalan,

penerapan manajemen teknologi pertanian serta industrialisasi berbasis

kerakyatan dan berwawasan lingkungan

a. Program dana talangan bagi petani menjelang musim tanam dan musim panen

b. Program revitalisasi kelompok tani dan petugas penyuluh lapangan

c. Program pengembangan dan pemasyarakatan pupuk organic

d. Program pembangunan pusat-pusat industri dan perdagangan pertanian

e. Program pengawasan dan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani,

Poktan dan Gapoktan.

f. Program penyediaan kredit usaha pertanian

7. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa, guna percepatan dan

pemerataan pembangunan

a. Program pengembangan otonomi desa melalui optimalisasi Undang-Undang Desa,

khususnya untuk peningkatan partisipasi, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian

pembangunan dari/oleh/untuk masyarakat desa

b. Program peningkatan insentif bagi perangkat desa

c. Program pembentukan/revitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai

lembaga keuangan mikro masyarakat desa



8. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam rangka kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan akhlak, keimanan dan

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

a. Peningkatan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

dengan meningkatkan sarana dan prasarana ibadah.

b. Peningkatan kerukunan antar umat beragama

c. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama

d. Bantuan operasional untuk sarana dan prasarana ibadah, seperti: Masjid, Mushola,

Gereja, Pura, Klenteng dan sebagainya.

9. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya

a. Program pemberdayaan perempuan, khususnya PKK, Muslimat, Fatayat, Aisyiah,

Nasyiatul Aisyiah dan sebagainya

b. Program pemberdayaan organisasi kepemudaan, olah raga dan kesenian

c. Program bantuan kepemudaan, olah raga dan kesenian, khususnya bagi pelajar, santri

dan organisasi kepemudaan, seperti: Remaja Masjid, Ormas Kepemudaan, Anshor,

Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, Pramuka dan sebagainya


