
a. Visi  

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan 

yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan.  

Visi Pembangunan dalam Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2021- 

2026 merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada 

saat proses pemilihan Kepala Daerah, Visi tersebut adalah : 

“Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” 

Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan 

pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk 

menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan 

kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya. 

Maju, yang berarti perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang baik secara ekonomi, sosial,kependudukan dan politik. 

Mandiri adalah perwujudan masyarakat yang mampu bertumpu pada 

kondisi, potensi dan kemampuan sendiri, semangat dan kuat dalam 

menghadapi tantangan pembangunan. Sejahtera merupakan perwujudan 

kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, 

meningkat taraf dan kualitas hidupnya (sandang, pangan, papan dan 

kesehatan), rasa aman, tentram dan damai 



b. Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, 

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil. 

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah 

dalam RPJMD adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan 

Berkepribadian; 

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, 

transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi; 

3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah 

berdasarkan ekonomi kerakyatan; 

4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai 

rencana tata ruang wilayah; 

5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, 

dan responsif gender; 

6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

 

 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan Jogonalan mengarah pada 

pencapaian unsur misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah 



misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, 

Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi dengan tujuan Meningkatkan 

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatnya 

kualitas layanan kecamatan. 

 


