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No Objek Wilayah Amatan Deskripsi Dokumentasi 

Sarana Pendidikan 

1 TK Desa Lawu Desa Lawu 

 
TK Desa Lawu memiliki bangunan 
yang baik, lingkungan sekolah 
yang bersih, dan terdapat 
beberapa fasilitas yang dapat 
menunjang keberlangsungan 
belajar dan mengajar untuk 
siswa- siswi taman kanak- kanak 
seperti, jungkat- jungkit, ayunan, 
dan beberapa permainan lainnya. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 TK Tanjungrejo Desa Tanjungrejo 

TK Tanjungrejo memiliki 
bangunan yang cukup tua, dan 
kondisi lingkungan sekitar yang di 
kelilingi oleh dedaunan kering. 
Dan area permainan di TK ini 
sangat tidak layak ntuk 
dipergunakan lagi dikarenakan 
terdapat beberapa karat di besi. 
 
 
 
 
 
 

 

3 TK Celep 01 Desa Celep 

TK Celep 01 bergabung dengan 
SDN Celep 01, memiliki 
bangunan yang baik dan indah. 
Area permainan di TK Celep 01 
juga telah memadai. 
 
 
 

 



4 TK Desa Plesan Desa Plesan 

TK Desa Plesan memiliki kondisi 
bangunan yang baik, bangunan di 
TK Desa Plesan di cat warna- 
warni sehingga siswa dan siswi 
merasa senang di sekolah dan 
area bermain yang cukup 
memadai membuat siswa- siswi 
TK Desa Plesan senang.  

5 TK Kelurahan Tanjung Kelurahan Tanjung 

TK Kelurahan Tanjung, Area 
bermain di TK ini sangat terbatas 
hanya terdapat beberapa wahana 
permainan saja. Tetapi kondisi 
wahan tersebut dalam kondisi 
baik. 

 

6 SDN 2 Tanjung Desa Tanjung 

SDN 2 Tanjung memiliki 
bangunan yang baik, tetapi 
terdapat beberapa bangunan 
yang tidak terawat dengan baik. 
SDN 2 Tanjung memiliki lapangan 
yang sangat luas, sehingga 
siswa- siswi dapat melakukan 
aktivitas olaharaga di lapangan 
tersebut. 

 

7 SDN 2 Pondok Desa Pondok 

SDN 2 Pondok terletak di pinggir 
jalan, sehingga akan snagat 
mudah untuk diakses oleh 
masyarakat setempat, kondisi 
bangunan yang baik dan fasilitas- 
fasilitas yang memedai membuat 
sekolah ini menjadi salah satu 
favorit. 

 



8 SDN 2 Kepuh Desa Kepuh 

SDN 2 Kepuh merupakan salah 
satu SD yang terdapat di Desa 
Kepuh dan memiliki kondisi yang 
cukup memprihatikan, karena 
gedung dari SDN 2 Kepuh terlihat 
usang. 

 

9 SDN 02 Daleman Desa Daleman 

SDN 02 Daleman memiliki ruang 
kelas yang cukup terbatas, 
sehingga SD ini hanya membuka 
beberapa kelas saja. 

 

10 SDN 1 Kedungwinong Desa Kedungwinong 

SDN 1 Kedungwinong memiliki 
cat bangunan berwarna hijau, 
sehingga siswa- siswi akan 
merasa nyaman di sekolah. 

 

11 SDN 02 Plesan Desa Plesan 

SDN 02 Plesan memiliki 
bangunan sekolah yang cukup 
baik dan terawat, terdapat 
beberapa fasilitas yang 
disediakan oleh sekolah seperti, 
parkiran sepeda, lapangan, dan 
lain- lain. 

 



12 SDN 02 Celep Desa Celep 

SDN 02 Celep memiliki bangunan 
yang cukup baik, tetapi 
lingkungan sekitar dari SDN 02 
Celep kurang terawat dengan 
baik. 

 

13 SDN 02 Juron Desa Juron 

SDN 02 Juron memiliki 
lingkungan yang bersih, fasilitas- 
fasilitas yang terdapat di SD ini 
sudah cukup memadai. 

 

14 SDN 01 Serut Desa Serut 

SDN 01 Serut memiliki bangunan 
yang baik dan terawat dengan 
benar, tetapi bangunannya tidak 
di cat sehingga terlihat usang. 

 

15 SDN 01 Tanjungrejo Desa Tanjungrejo 
SDN 01 Tanjungrejo memiliki 
lingkungan yang asri dan terawat 
bangunannya pun cukup baik. 

 



16 SDN 01 Jangglengan Desa Jangglengan 

SDN 01 Jangglengan memiliki 
bangunan yang sudah cukup 
usang, dan kelas yang tersedia 
sangat terbatas. Fasilitas yang 
terdapat di sekolah ini pun belum 
memadai. 

 

17 SDN 01 Pengkol Desa Pengkol 

SDN 01 Pengkol memiliki 
lapangan yang luas dan area 
parkir yang cukup baik untuk 
menampung kendaraan dari 
siswa- siswi. 

 

18 SDN 02 Gupit Desa Gupit 
SDN 02 Gupit memiliki bangunan 
yang baik dan lingkungan yang 
asri. 

 

19 SDN 03 Nguter Desa Nguter 

SDN 03 Nguter memiliki 
bangunan yang baik, fasilitas- 
fasilitas yang disediakan pun 
cukup memadai seperti lapangan, 
dan area parkir. 

 



20 SDN 01 Baran Desa Baran 

SDN 01 Baran memiliki lapangan 
yang luas, sehingga siswa- siswa 
dapat bermain sepakbola dengan 
baik. 

 

21 SDN 02 Lawu Desa Lawu 

SDN 02 Lawu memiliki bangunan 
yang sangat baik, kondisi 
lingkungan yang asri pun 
menambah nilai plus dari SD ini. 

 

22 SDN 01 Plesan Desa Plesan 

SDN 01 Plesan memiliki 
bangunan yang terlihat sudah 
cukup usang sehingga perlu 
pengecatan ulang, agar 
bangunan tampak lebih indah. 

 

23 SDN 01 Celep Desa Celep 

SDN 01 Celep memiliki gerbang 
sekolah yang baik dan terawat, 
bangunana sekolahnya pun 
sangat terawat dengan baik. 

 



24 SDN 01 Nguter Desa Nguter 
SDN 01 Nguter berada di pinggir 
jalan, sehingga untuk mengakses 
kemana pun sangat mudah. 

 

25 SDN 04 Nguter Desa Nguter 

SDN 04 Nguter memiliki 
bangunan yang sangat baik, 
lingkungan sekolah SDN 04 
Nguter sangat bersih dan rapi. 

 

26 SMP 01 Nguter Desa Nguter 

SMP 01 Nguter terletak di pinggir 
jalan, dan SMP ini merupakan 
sekolah pertama yang terdapat di 
Kecamatan Nguter. Kondisi 
bangunan dari SMP ini sangat 
baik, dan fasilitas- fasilitas yang 
disedikan sangat memadai. 

 

27 SMP 02 Nguter Desa Celep 

SMP 02 Nguter terletak di Desa 
Celep, kondisi bangunan dari 
SMP ini cukup terlihat tidak 
terawat atau usang, ruang kelas 
yang disediakan pun sangat 
terbatas. 

 



28 SMP 03 Nguter Desa Kepuh 

SMP 03 Nguter merupakan salah 
satu SMP yang telah berstandar 
nasional sehingga fasilitas- 
fasilitas yang disediakan sangat 
lengkap. Sedangkan kondisi 
bangunan dari SMP 03 Nguter 
sangat baik dan terawat dengan 
baik.  

29 SMP 04 Nguter Desa Pengkol 

SMP 04 Nguter merupakan SMP 
terakhir di Kecamatan Nguter, 
SMP ini memiliki bangunan yang 
baik dan fasilitas yang cukup 
memadai seperti lapangan, dan 
area parkir. 

 

30 SMA N 1 Nguter Desa Nguter 

SMA N 1 Nguter terletak di Desa 
Nguter memiliki bangunan yang 
cukup baik, dan fasilitas yang 
memadai seperti lapangan dan 
area parkir yang luas. 

 

31 SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo Desa Nguter 

SMK Muhammadiyah 2 
Sukoharjo terletak di Desa 
Nguter, bangunan yang dimiliki 
oleh SMK ini sangat terbatas, dan 
kondisinya baik. Lapangan yang 
dimiliki tidak terlalu luas. 

 



Sarana Kesehatan 

32 Puskesmas Nguter Desa Nguter 

Puskesmas Nguter memiliki 
bangunan yang baik, dan terdapat 
area parkir yang akan 
memudahkan pasien dalam 
memarkirkan kendaraan. Selain 
itu, letak dari puskesmas ini di 
pinggir jalan sehingga 
mempermudah pasien untuk 
menemukannya. 

 

33 Puskesmas Celep Desa Celep 

Puskesmas Celep, kondisi 
bangunan dari puskesmas ini 
sudah cukup usang. Sehingga 
diperlukan relokasi lebih lanjut. 
Selain itu puskesmas ini memiliki 
area parkir yang tidak terlalu luas. 

 

34 Puskesmas Pembantu Desa Pondok 

Puskesmas Pembantu Desa 
Pondok berbentuk seperti rumah 
hunian, tetapi kondisi bangunan 
dari puskesmas pembantu ini 
sangat baik. Dan lingkungan dari 
puskesmas pembantu ini sangat 
bersih. 

 



35 PKD Desa Pondok Desa Pondok 

PKD Desa Pondok memiliki 
bangunan seperti rumah hunian, 
tempatnya pun terbatas dan tidak 
terlalu luas. Sehingga jika pasien 
sedang mengantri, mereka harus 
menunggu di luar. 

 

Sarana Peribadatan 

36 Masjid Al Barokah Desa Celep 

Masjid Al Barokah ini memiliki 
bangunan yang baik dan fasilitas- 
fasilitas yang terdapat pada 
masjid ini cukup memadai. 

 

37 Masjid Al Iman Banjarsari Desa Juron 

Masjid Al Iman Banjarsari 
memiliki bangunan yang cukup 
baik, dan terdapat area parkir 
yang cukup luas. 

 



38 Masjid Sa'ad Desa Lawu 

Masjid Sa'ad memiliki warna yang 
cukup menarik dan terdapat area 
parkir yang disediakan di luas 
masjid, tetapi tidak menghalangi 
jalan. 

 

39 Masjid At Taqwa Desa Kepuh 

Masjid At Taqwa kondisi 
bangunan masjid ini cukup baik, 
tetapi dikarenakan tidak di rawat 
dengan baik menyebabkan 
masjid ini terlihat usang. Dan tidak 
dilengkapi oleh area parkir yang 
memadai. 

 

40 
Masjid Ummul Mukminin 

Maemunah 
Desa Nguter 

Masjid Ummul Mukminin 
Maemunah bergabung bersama 
pesantren, area lapangan yang 
dimiliki oleh masjid ini sangat 
luas. Dan fasilitas- fasilitas yang 
dimiliki oleh masjid ini cukup 
memadai. 

 

41 Masjid At Taqwa Desa Daleman 

Masjid At Taqwa memiliki interior 
yang sangat menarik, dan kondisi 
bangunan juga sangat baik. 
Lingkungan sekitar yang asri 
menambah nilai plus untuk masjid 
ini. 

 



42 Masjid Jami Desa Kedungwinong 

Masjid Jami memiliki area parkir 
yang cukup luas, dan bangunan 
dari masjid ini cukup baik dan 
terawat. 

 

43 Masjid An Nur Desa Juron 
Masjid An Nur memiliki bangunan 
yang cukup baik dan terawat. 

 

44 Masjid Al Hidayah Desa Pondok 

Masjid Al Hidayah memiliki 
bangunan tidak terlalu besar, 
tetapi interio yang dimiliki oleh 
masjid ini sangat menarik 

 

45 Gereja Bethel Tabernakel Desa Nguter 

Gereja Bethel Tabernakel 
memiliki bangunan yang masih 
terbuat dari kayu dan atap belum 
mengunakan genteng. Area dari 
gereja ini terletak di tengah- 
tengah kebun. Sehingga para 
jemaat susah untuk mengakses.  



46 Gereja Kristen Jawa Desa Nguter 

Gereja Kristen Jawa terletak di 
area pinggir jalan, sehingga 
jemaat bisa mengakses lebih 
mudah. Bangunan dari gereja ini 
terbuat dari beton dan terawat 
dengan baik. 

 

Sarana Perdagangan 

47 Toko Kue Desa Nguter 
Bangunan dari toko kue terlihat 
usang, letak toko kue ini di pinggir 
jalan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 Pasar Nguter Desa Nguter 

 
 
 
 
Pasar Nguter merupakan pusat 
perbelanjaan di Kecamatan 
Nguter, dan beberapa bangunan 
toko terlihat terawat dengan baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 Toko Baju Desa Nguter 

 
 
 
 
 
Bangunan dari toko baju terlihat 
usang, letak toko baju ini di pinggir 
jalan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

50 Toko Kelontong Desa Lawu 

 
 
 
Bangunan dari toko kelontong 
terlihat usang, letak toko 
kelontong ini di pinggir jalan. 
 
 
 
 
 

 

51 Toko Jamu Desa Nguter 
Bangunan dari toko jamu terlihat 
usang, letak toko jamu ini di 
pinggir jalan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 Toko Bangunan Desa Nguter 

 
 
 
Bangunan dari toko bangunan 
cukup baik, letak toko bangunan 
ini di pinggir jalan. 
 
 
 

 

53 Toko Kelontong Desa Nguter 

 
 
 
 
 
Bangunan dari toko kelontong 
terlihat usang, letak toko 
kelontong ini di pinggir jalan. 
 
 
 
 

 

54 Toko Mas Desa Nguter 

 
 
 
Bangunan dari toko mas terlihat 
usang, letak toko mas ini di pinggir 
jalan. 
 
 

 



55 Toko Service Desa Nguter 

 
 
 
Bangunan dari toko service baik 
dan masih terawat, letak toko 
service ini di pinggir jalan. 
 
 
 
 

 

56 Toko Kelontong Desa Pengkol 

 
 
Bangunan dari toko kelontong 
terlihat usang, letak toko 
kelontong ini di pinggir jalan. 
 
 
 
 
 
 

 

57 Toko Plastik Desa Gupit 

 
 
 
 
Bangunan dari toko plastik terlihat 
usang, letak toko plastik ini di 
pinggir jalan. 
 
 
 
 
 

 



58 Kedai Makan Desa Pondok 

 
 
Bangunan dari kedai makan 
terlihat usang, letak kedai makan 
ini di pinggir jalan. 
 
 
 
 
 

 

59 Toko Bangunan Kelurahan Tanjung 

 
 
 
Bangunan dari toko bangunan 
terlihat usang, letak toko 
bangunan ini di pinggir jalan. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


