
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Visi Kepala Daerah terpilih adalah “ PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN 

REGILIUS ”, untuk  pembangunan Kabupaten Ponorogo periode 2016-2021.  

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten 

Ponorogo tahun 2016-2021 sebagai berikut : 

1. Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen 

pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan 

masalah. 

2. Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif dan 

berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, 

perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian 

daerah. 

3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya 

dukung yang kokoh untuk menyokong produuktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

4. Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang 

berdayasaing tangguh. 

5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang 

memadai dan berwawasan lingkungan. 

6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, 

pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang 

berlandaskan pada penegak hukum yang berkeadilan. 

7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan 

pendidikan dan kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, 

mempunyai kompetensi yang cukup. 

Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertaqwa, 

berbudaya dan berkepribadian. 

  

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendidikan dan kesehatan bagi warga masyarakat. Peningkatan kuantitas pendidikan dan 

kesehatan mengarah pada upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

layanan pendidikan dan kesehatan. Sementara peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 



mengarah pada upaya pemerintah untuk memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang 

maksimal. 

Misi ini juga mengarah pada upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

peningkatan peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan daerah. 

Dari misi dalam RPJMD diatas maka dapat dituangkan menjadi tujuan Dinas Pemuda dan 

Olahraga sebagai berikut : 

, Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas organisasi pemuda dan olahraga, 

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program 

dengan urusan kepemudaan dan olahraga : 

Misi 7 : Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan 
kesehatan masyarakat guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang 
cukup. 
Membangun jiwa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertaqwa, berbudaya dan 
berkepribadian. 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 
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