
VISI & MISI 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

No SKPD VISI MISI 

1 BUPATI dan WAKIL BUPATI Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 

Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan Nilai-Nilai Agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Bersih, 
Efektif, Efisien, dan Akuntabel; 

3. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta Mengurangi Tingkat 
Pengangguran; 

4. Mengakselerasikan Pembangunan Infrastruktur Strategis, 
Pembangunan Kewilayahan, dan Menyerasikan Pembangunan 
antara Kota dan Desa; 

5. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan 
Perlindungan Sosial sesuai standar; 

6. Menciptakan Keamanan, Ketertiban, dan Lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan Kapasitas Pemuda, Olahraga, Seni-Budaya, 
Meningkatkan Keberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
dan Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk; 

8. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Investasi dan Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan Publik; 

9. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya  Alam 
berwawasan lingkungan. 

 

2 SEKRETARIAT DAERAH Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
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antar kota dan desa; 
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 

perlindungan sosial sesuai standart; 
6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 

kondusif; 
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 

meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

3 INSPEKTORAT Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
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Lingkungan. 

 

4 Sekretariat DPRD Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

5 Bappedalitbang Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
lebih bersih,  efektif,  efisien, dan akuntabel; 

2. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi 
kerakyatan berbasis potensi lokal  serta mengurangi tingkat 
pengangguran; 

3. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan 
perkembangan kota dan desa; 
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4. Meningkatkan kualitas  pendidikan dan kesehatan  sesuai 
standar  serta    perlindungan sosial dan penanggulangan 
kemiskinan; 

5. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan 
masyarakat  yang kondusif; 

6. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, 
meningkatkan keberdayaan 
perempuan,  perlindungan  anak  dan  mengendalikan 
pertumbuhan penduduk 

7. Mewujudkan kualitas pelayanan  investasi dan 
meningkatkan  kualitas  pelayanan publik; 

8. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan 
sumberdaya alam. 

6 Badan Kepegawaian, 
Pendidikan Dan Pelatihan 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
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Lingkungan. 

7 Badan Pengelolaan 
Keuangan,Pendapatan Dan 
Aset Daerah 

 1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

8 Badan Penanggulanagan 
Bencana Daerah (BPBD) 

 10. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

11. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

12. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

13. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 
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14. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

15. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

16. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

17. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

18. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

9 Dinas Perpustakaan Dan 
Kearsipan 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
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Lingkungan. 

 

10 Dinas Pertanian Dan Pangan Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

11 Dinas Perumahan Dan 
Pemukiman 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 



VISI & MISI 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

antar kota dan desa; 
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 

perlindungan sosial sesuai standart; 
6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 

kondusif; 
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 

meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di 
bidang perumahan permukiman dan keciptakaryaan berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan tugas pokok 
tersebut, Dinas Perumahan dan kawasan permukiman mendukung 
pencapaian misi ke-4 yaitu Mengakselerasikan 
pembangunan  infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan, 
dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa. 

 

12 Dinas Pu Dan Tata Ruang Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
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perlindungan sosial sesuai standart; 
6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 

kondusif; 
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 

meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

13 Dinas Kesehatan “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT 
DEMAK YANG SEMAKIN SEHAT 
DAN MANDIRI “ 

1. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Kesehatan 
secara konsisten dan berkesinambungan. 

2. Mengupayakan pembangunan di Demak yang berwawasan 
kesehatan. 

3. Mendorong kemandirian masyarakat dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat 

4. Menjamin pelayanan kesehatan dasar secara prima, 
komprehensif, profesional dan menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat 

5. menjalin kerjasama dengan mitra dan stakeholder 
 

14 Dinas Pariwisata ”Terwujudnya Pengelolaan 

Objek Wisata Religi, Bahari Dan 

Objek Wisata Agro Yang 

Kondusif, Berwawasan 

Lingkungan, Menuju 

Kesejahteraan Masyarakat Yang 

Mandiri” 

1. Meningkatkan nilai-nilai agama melekat pada pelaku jasa usaha 
pariwisata yang kondusif dan kompetitif 

2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang kepariwisataan 
3. Mewujudkan optimalisasi pelayanan sesuai standarisasi 
4. Meningkatkan kerjasama di bidang kepariwisataan dengan 

semua pihak 
5. Mendorong percepatan pemberdayaan industri pariwisata untuk 

kesejahteraan masyarakat sendiri 

Melaksanakan tata kelola kepariwisataan yang baik 



VISI & MISI 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 

15 Dinas Lingkungan Hidup “Terwujudnya Pengembangan 
Potensi Kabupaten Demak Dalam 
Pembangunan Berkelanjutan Yang 
Berwawasan Lingkungan Menuju 
Kemandirian Daerah” 

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan atau 
kerusakaan lingkungan. 

2. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup 
3. Meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen 

lingkungan 

6. Meningkatkan kepatuhan hukum bidang lingkungan 

16 Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

4.  

17 Dinas Perhubungan Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
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Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

efisien, dan akuntabel; 
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 

berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 

pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

18 Dinas Perdagangan Dan 
Koperasi 

Terwujudnya masyarakat 
Kabupaten Demak yang maju, 
sukses, sejahtera dan cerdas serta 
saling menghormati antar sesama. 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan urusan agama. 
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan 

agama, pendidikan keagamaan, serta pondok pesantren 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan penyelenggaraan 

haji dan umroh. 
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan madrasah dan 

pendidikan agama. 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan 

agama pada masyarakat serta pemberdayaan masjid. 
7. Meningkatkan kualitas dan  bimbingan zakat dan wakaf. 
8. Memperkokoh kerukunan hidup beragama. 

19 Dinas PM PTSP Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 
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Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

20 Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 
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7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

21 Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

22 Dinas Sosial Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
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Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

efisien, dan akuntabel; 
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 

berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 

pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

9.  

23 Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 
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7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

24 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, 
Pengendalian Penduduk dan 
Kb 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui 
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan 

transparan ; 

2. Penguatan pedesaan menuju desa mandiri dan sejahtera ; 

3. Pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa 
mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik ; 

Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan pemuda dan 
masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan 
budaya. 

25 Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
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meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

4.  

26 Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

27 Kantor Kesatuan Bangsa, 
Politik Dan Perlindungan 
Masyarakat 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
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Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

efisien, dan akuntabel; 
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 

berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 

pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

28 SATPOL PP Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
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meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

29 Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum 

“Terwujudnya Komisi Pemilihan 
Umum sebagai penyelenggara 
Pemilihan Umum yang memiliki 
integritas, profesional, mandiri, 
transparan dan akuntabel, demi 
terciptanya demokrasi Indonesia 
yang berkualitas berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” 

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang 
memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 
menyelenggarakan pemilihan umum; 

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 
serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan 
beradab; 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang 
bersih, efisien dan efektif. 

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum 
secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan 
Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi 
aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita 
masyarakat Indonesia yang demokratis. 

 

30 KECAMATAN DEMAK Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
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4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

31 KECAMATAN 
KARANGTENGAH 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
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pelayanan publik; 
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 

Lingkungan. 

 

32 KECAMATAN SAYUNG Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

34 KECAMATAN BONANG Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
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4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

35 KECAMATAN WEDUNG Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
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pelayanan publik; 
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 

Lingkungan. 

 

36 
 

KECAMATAN MIJEN Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

37 KECAMATAN WONOSALAM Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
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4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

38 KECAMATAN DEMPET  Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
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pelayanan publik; 
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 

Lingkungan. 

 

39 KECAMATAN GAJAH Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

40 KECAMATAN 
KARANGANAYAR 

Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
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4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

41 KECAMATAN KEBONAGUNG Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
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pelayanan publik; 
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 

Lingkungan. 

 

42 KECAMATAN GUNTUR Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

43 KECAMATAN KARANGAWEN Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 
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4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
pelayanan publik; 

9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 
Lingkungan. 

 

44 KECAMATAN MRANGGEN Terwujudnya Masyarakat Demak 
yang Agamis lebih Sejahtera, 
Mandiri, Maju, Kompetitif, 
Kondusif, Berkepribadian dan 
Demokratis 

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan 
pemerintah dan perilaku masyarakat; 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, 
efisien, dan akuntabel; 

3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan 
berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran; 

4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, 
pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan 
antar kota dan desa; 

5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan 
perlindungan sosial sesuai standart; 

6. Menciptakan keamanan, ketertibaan dan lingkungan yang 
kondusif; 

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, 
meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan 
mengendalikan pertumbuhan penduduk; 

8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan 
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pelayanan publik; 
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan 

Lingkungan. 

 

 


