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 Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia 

untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu tempat atau lokasi ke tempat atau 

lokasi yang lainnya baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota 

dengan desa, dan antara satu desa dengan desa lainnya untuk melakukan berbagai 

aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. 

Di daerah Kabupaten Ponorogo masih terdapat kerusakan jalan baik itu 

kerusakan jalan ringan, sedang, maupun berat yang harus segera diperbaiki. 

Sebelum perbaikan jalan direalisasikan, terdapat proses-proses yang dilalui. 

Pertama masyarakat desa/kelurahan menghadiri musyawarah rencana 

pembangunan desa (musrenbangdes) untuk menampung semua usulan masyarakat. 

Kemudian usulan tersebut naik ke musrenbang kecamatan, setelah ke kecamatan 

usulan tersebut naik lagi ke tingkat kabupaten. Kemudian Bappeda menampung 

semua usulan dari masyarakat yang kemudian Bappeda melakukan musyawarah 

dengan DPRD mengenai usulan yang akan diprioritaskan. 

Bappeda merencanakan pembangunan melalui musrenbang. Setelah 

musrenbang kemudian Bappeda mengkoordinasikan dengan anggota DPRD dan 

SKPD yang terkait untuk penetapan APBD. Dalam penetapan APBD terdapat 2 

(dua) tim yaitu tim dari Bappeda dan tim dari DPRD. Kedua tim tersebut akan 

bermusyawarah dan berkoordinasi tentang kisaran dana yang digunakan untuk 

rencana pembangunan yang telah dibuat oleh Bappeda. 

Setelah terbentuk kesepakatan antara Bappeda dengan anggota DPRD dan 

anggota SKPD yang terkait, kemudian terbentuklah APBD. Setelah APBD 

terbentuk kemudian Dinas Pekerjaan Umum (PU) menangani masalah teknis. 

Perbaikan atau pembangunan jalan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo sesuai dengan poros dan luasnya adalah kondisi baik 4.600 

m, kondisi jalan sedang 212.378 m, kondisi jalan rusak 243.732 m. Jadi total 

jumlah panjang semua kondisi jalan baik, sedang, dan rusak adalah 916.110 m. 

Perbaikan atau pembangunan jalan yang menjadi tanggungjawab 

Kabupaten Ponorogo sesuai dengan poros dann luasnya terjumlah 315 ruas. 

Dengan rincian panjang jalan aspal adalah 739.601 m, panjang jalan tidak 

beraspal 176.509 m dengan rincian: panjang beton 11.280 m, panjang jalan 

kerikil/grevel 132.278 m, panjang jalan tanah 32.278.  
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