


Menjadi Masa Orientasi Bagi Kepala, Wakil Kepala Daerah 
dan Seluruh ASN dalam menjalankan semangat dan visi
baru.

Menyatukan cara pandang, semangat kerja, kolaborasi, 
Ide/ gagasan bagi ASN dan seluruh untuk mewujudkan Visi
Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.

ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan
(Pelayanan dan non Pelayanan) harus berorientasi pada hasil yang 
akan dicapai dalam waktu pendek, menengah dan Panjang.

Capaian 100 hari kerja sebagai dasar untuk mendongkrak
kualitas Kinerja ASN dalam memberikan pelayanan yang 
adaptif dan responsif kepada masyarakat.



Penanganan pandemi dan 
layanan Kesehatan
(LAMONGAN SEHAT)

Pemulihan ekonomi melalui
penguatan dan Kebangkitan
UMKM dan IKM
(UMKM)

Digitalisasi pelayanan Publik
(100% PELAYANAN 
BERKUALITAS)

Peningkatan layanan dan 
kualitas Pendidikan
(PERINTIS)

Peningkatan Infrastruktur
(JAMULA)



Penanganan Pandemi
Covid-19

1. Pencegahan, 
Penanganan dan 
Vaksinasi

2. Pemulihan ekonomi
melalui kebangkitan
UMKM dengan
slogan “AYO BELI 
PRODUK 
LAMONGAN” 

3. Sekolah tangguh

Pelayanan Publik

1. Infrastruktur : perbaikan jalan, 
normalisasi sungai dan pengendalian
banjir

2. Bidang Pendidikan : sekolah digital
3. Bidang Kesehatan : peningkatan kualitas

layanan Kesehatan di puskesmas hingga
posyandu dan homecare service

4. Digitalisasi pelayanan public : layanan 3 
in 1 (KK, Akta dan KIA) dan lapor pak yes



Pencegahan: Penguatan
PPKM mikro di seluruh

Kelurahan dan desa)

Penanganan: 
Pemerintah telah 

menyiapkan tempat 
karantina dan kapasitas/ 
daya tampung BAD di RS 

masih cukup untuk 
Pasien)

Vaksinasi: Sudah 65.404 
orang yang telah

divaksinasi yakni ASN, 
Tenaga Pendidikan, 
Tenaga Kesehatan, 

Tokoh Masyarakat dan 
Pejabat Publik

Sekolah Tangguh: 
Pemerintah telah

menyiapkan 48 SMPN 
dan 638 SD yang siap
menjalakan sekolah

Tatap Muka





Pemulihan ekonomi:  Kebangkitan UMKM dengan slogan AYO BELI PRODUK 
LAMONGAN (online: POL, LALA, Misi dagang BI) (ofline: taman tematik, desa
wisata, kurasi dan penyaluran produk oleh indomart sebanyak 26 produk)

Peningkatan Produksi Pertanian: Rehab Embung, Bantuan pengendalian OPT untuk
95 Kelompok Tani, Asuransi Pertanian pada 987 orang.

Peningkatan Produksi Perikanan: Menebar 260.000 bibit ikan di perairan umum, 
memberikan bantuan benih ikan pada 4 Kelompok dengan jumlah ikan sebanyak
15.964 ekor

Peningkatan Produksi Peternakan: Sebanyak 42 Sapi menerima IB Blue Belgian, 3 
Sapi menerima IB Wagyu dan jumlah sapi yang lahir 15.964 ekor









Memberikan layanan 3 in 1 (KK, Akta 
dan KIA) pada 197 pemohon di 7 tempat 

layanan (6 faskes dan Dispendukcapil)
Sudah mencetak 26.157 KTP, 17.794 KIA, 

7.104 Akte Kematian, 11.583 Akte
Kelahiran, 23.153 Kartu Keluarga

Lapor pak yes (sarana penyampaian
aspirasi dari masyarakat untuk bupati)
91 Laporan (WA: 80, IG:3)

Penerapan Tanda Tangan Elektronik (3 
Pejabat

Digitalisasi 1000 Koleksi Perpustakaan

Digitalisasi Produk Hukum
(UU, PERDA dan PERBUP) 

melalui aplikasi SIOPA





Pembangunan SPAM (500 SR) di Kec. Mantup, Tikung dan Kembangbahu

Penanganan 12 titik Kawasan Permukiman Kumuh (Cash for work kotaku)







Sistem Pembelajaran
Berbasis Digital di 
120 SD dan 5 SMP 

Pengenalan Sejarah 
dan Budaya Lokal

Sejak Dini Bagi Siswa
TK

Peningkatan kualitas
layanan Kesehatan di 

puskesmas hingga
posyandu

Pelayanan Homecare
Service







1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Tenaga Kerja
4. Infrastruktur
5. Pertanian dan 

Perikanan

6. UMKM
7. Pemuda dan Olah Raga 
8. Pariwisata
9. Pelayanan Publik
10. Sosial Kesejahteraan
11. Pembangunan Desa

























ََ َوُكلُّنَا اَْشَخاٌص َرائِعُْوَن فِ  ْْ ْن ََ ََ ِر  ْْ نَا ى نَ َُ

Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang 
memahami kita

َ ُِزْونَ  ََ َُ ُُّّ َوُكلُّنَا اَْشَخاٌص  ِِ ْن َُ ََ ِر  ْْ نَا فِ ى نَ

Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang 
mencintai kita.

ْغُرْوُرْوَن فِ  ََ ُسُدنَاَوُكلُّنَا اَْشَخاٌص  ِْ ْن ََ ََ ِر  ْْ  ى نَ

Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang 
yang penuh kedengkian terhadap kita.

ِقُد َعلََْ َوُكلُّنَا اَْشَخاٌص َسَ ِئُْوَن فِ ى ِْ ْن ََ ََ ِر  ْْ نَانَ

Kita adalah orang-orang jahat di dalam 
tatapan orang-orang yang iri akan kita.

َرتُهُ، فاَلَ تَتْعَْب نَ ْْ ِسَن ِعْنَد اخآخَ ِلُكل ِ َشْخٍص نَ ِْ ََ ِلتُ َْنَ َْْس ِر

Pada akhirnya, setiap orang memiliki 
pandangannya masing masing, maka 
tak usah berlelah-lelah agar tampak 
baik...

Tapi berusahalah terus melakukan 
kebaikan dan menjalankan apapun 
dengan keikhlasan

NASEHAT BIJAK



PANTUN

Mlaku mlaku nang kabupaten lamongan,
Delok wisata karo ngicipi kulineran,

Ojo lali karo capaian kedepan,
Lamongan kudu dadi kabupaten seng megilan.

Weteng lesu enake mangan sego boran,
Sego boran - segoe khas Lamongan,

100 hari kerja bukan sekedar hitungan,
Bekerja keras demi keberkahan dan 
kejayaan lamongan

Beli batik di maduran
Belanja buah di latukan

Kita semua adalah harapan
Wujudkan lamongan sejahtera dan berkeadilan.




