DATA VISI DAN MISI DESA
TAHUN 2016 S.D 2022

NAMA DESA

:

KECAMATAN

:

KECAMATAN AIR GEGAS

KAB/KOTA

:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PEMERINTAH DESA AIR BARA

VISI

Terwujudnya Desa Airbara sebagai Desa yang mandiri dan
Sejahtera melalui pemerintah yang amanah, akuntabel
yang berwawasan pada Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Berbasis pada pertanian, IPTEK dan IMTAQ

MISI

01

Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

TUJUAN

01 Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan
lancar

SASARAN

01 Tersedianya Aparatur Desa yang Siap Melayani Masyarakat

02 Tersedianya sarana dan prasarana desa yang mendukung
pelayanan masyarakat Desa

03 Tersedianya Layanan kepada masyarakat desa yang
memuaskan

04 peningkatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan kapasitas
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga
lainnya di tingkat desa
02 terwujudnya Tata Perencanaan Desa yang Baik

01 Pengembangan data dan informasi desa yang digunakan
sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa

02 Kerjasama antar Desa

02

Mewujudkan pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Yang
Memadai

01 Pembangunan dan pemanfaatan dan pemeliharaan
infrasruktur dan lingkungan Desa

01 pembangunan dan peningkatan jalan dan lingkungan
pemukiman, jalan desa, infrastruktur desa lainnya

02 pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 01 pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih skala desa,
prasarana kesehatan
sanitasi, posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan
lainnya sesuai kondisi Desa
03 pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 01 pendidikan anak usia dini; kegiatan belajar masyarakat;
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman
pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan
bacaan masyarakat
prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa
04 Pengembangan usaha ekonomi produktif serta
01 pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; lumbung
prasarana ekonomi
Desa; pembukaan lahan pertanian; pembangunan tanah kas
desa sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi
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NAMA DESA

:

KECAMATAN

:

KECAMATAN AIR GEGAS

KAB/KOTA

:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PEMERINTAH DESA AIR BARA

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

02 Pengadaan Sarana dan Prasarana peralatan pertanian

03

Menciptakan rasa aman tentram dalam suasana kehidupan
desa yang demokratis dengan tetap menjaga keutuhan adat,
budaya dan menjunjung tinggi nilai- nilai Gotong royong dan
norma-norma agama

05 pelestarian lingkungan hidup

01 perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai, dan
kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

01 Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan

01 pembinaan lembaga kemasyarakatan

02 penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

03 pembinaan kerukunan umat beragama

04 pengadaan sarana dan prasarana olah raga

05 pembinaan lembaga adat

06 pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
kegiatan lain sesuai kondisi Desa

07 penyelenggaraan perayaan hari besar nasional

04
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Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang
pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan
pariwisata.

01 Peningakatan Pemberdayaan Masyarakat

01 pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan
perdagangan
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NAMA DESA

:

KECAMATAN

:

KECAMATAN AIR GEGAS

KAB/KOTA

:

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PEMERINTAH DESA AIR BARA

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

02 pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa,
perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa

03 peningkatan kapasitas masyarakat (kader pemberdayaan
masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif;
kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda; dan
kelompok lain sesuai kondisi Desa
04 pelatihan teknologi tepat guna;

KEPALA DESA AIRBARA

MUKLIS INSAN, S.ST
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