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Visi dan Misi Calon Kepala Desa Dermayu (2021) 

Dilansir dari situs pontas.id, ada lima calon Kepala Desa Dermayu di tahun 2021 yang 

memaparkan visi dan Misi. Berikut kelima visi dan Misi. 

1. H. M. Hanif setiawan 

Visi: Bersatu membangun Desa Yang Jujur, Adil, Sejahtera, dan Berbudaya. 

Misi: 

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, adil, dan bermartabat dengan pengambilan 

keputusan yang cepat dan tepat. 

2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. 

3. Meningkatkan profesionalitas. 

4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. 

6. Meningkatkan kehidupan desa yang dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan. 

7. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa. 

2. WASJUDIN SP 

Visi: Terciptanya Desa Dermayu yang MAJU (Mandiri, Aman, Sejahtera, dan Religius). 

Misi: 

1. Mewujudkan pemerintah desa yang tertib, aman, lancar dan transparan. 

2. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. 

3. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

4. Mewujudkan tingkat pendidikan yang baik bagi masyarakat. 
5. Mewujudkan masyarakat yang religius. 

6. Mewujudkan masyarakat sehat. 

7. Mengaktifkan kegiatan kepemudaan di bidang olahraga. 

3. Hermanto Bsc 

Visi: Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan 

Desa Kepek yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. 

Misi: 

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. 

2. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang 

lebih baik dan berpendidikan. 

3. Pemerataan pembangunan masyarakat baik fisik dan pembangunan SDM. 

4. Jaka Arya Purnama 

Visi: Terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel menuju masyarakat Desa 

Dermayu yang maju, berbudaya, aman, dan sejahtera. 

https://www.aneiqbal.com/


Contoh Visi dan Misi Kepala Desa – AneIqbal.com 

Misi: 

1. Melanjutkan program-program Pemerintah Desa periode yang lalu dan sebagaimana 

yang tercantum dalam RPJMDes. 

2. Pemberdayaan SDM dan semua potensi yang ada di masyarakat. 

3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

4. Menciptakan kondisi Desa Dermayu yang aman, tertib, dan rukun. 

5. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Dermayu. 

5. Ria Indria Purnami 

Visi: Menjadi penyelenggara pemerintah yang inovatif dan berbudaya untuk mewujudkan 

masyarakat yang mandiri dan sejahtera. 

Misi: 

1. Optimalisasi peran Pemerintah Desa dalam pelayanan kepada masyarakat. 

2. Memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat. 

3. Mengembangkan potensi yang ada sesuai kewenangan desa. 

4. Memperkuat fungsi lembaga desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

5. Mewujudkan suasana aman dan kondusif. 

Visi dan Misi Calon Kepala Desa Patoloan (2021) 

Dilansir dari situs patoloan.com, berikut pemaparan visi dan misi calon Kepala Desa 

Patoloan Tahun 2021. 

1. Slamat 

Visi: Dengan komitmen kerjasama maka kita dapat mewujudkan Patoloan Desa Budiman 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan. 

2. Meminimalisir banjir di Desa Patoloan. 

3. Menciptakan lingkungan yang ramah dan aman. 

4. Perbaikan struktur jalan dan fasilitas umum terutama kuburan dan fasilitas 

keagamaan. 

5. Intensif yang memadai bagi Aparatur Desa hingga ketua RT dan RW. 

6. Pengadaan fasilitas air minum bagi masyarakat. 

7. Menangani secara maksimal pengelolaan sampah. 

8. Publikasi kelompok penggiat UMKM Desa Patoloan. 

9. Memberikan intensif bagi guru ngaji yang memadai. 

10. Memberikan beasiswa bagi yang hatam Al-Quran cukup 30 juz. 

11. Pemerataan dana pemberdayaan masyarakat berbasis kerakyatan. 

12. Memberikan permodalan yang kontinyu kepada masyarakat yang berhasil dalam 

tahap pemberdayaan. 

13. Membangkitkan semangat kerja Karang Taruna Desa Patoloan. 

14. Melibatkan pemuda dalam aktifitas Anggaran Desa. 
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2. Mat Juari SP 

Visi: Menjadikan Patoloan Desa Sehat dan Sejahtera. 

Misi: 

1. Pengelolaan sampah terkhusus untuk masyarakat Patoloan. 

2. Menekan banjir, agar masyarakat tidak lagi merasakan dampak buruk dari banjir. 

3. Pengadaan ambulan desa. 

4. Inovasi air bersih agar bisa disalurkan kepada masyarakat. 

5. Pembentukan Kampung Gurame (dengan memberikan stimulan). 

6. Penataan lingkungan yang indah. 

7. Inovasi Desa Digital (dalam pelayanan masyarakat). 

8. Melanjutkan pembangunan desa (jalan, drainase, jembatan dan lain sebagainya). 

3. Arisman, S. Sos 

Visi: Dengan Semangat Jiwa Gotong Royong mari kita membangun Desa Patoloan yang 

jujur, adil, sejahtera dan berbudaya serta berakhlak mulia. 

Misi: 

1. Mewujudkan pemerintah yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan 

yang cepat dan tepat. 

2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari 

dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa. 

3. Meningkatkan profesionalitas dengan mengaktifkan seluruh Perangkat Desa. 

4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. 

5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa atau BUMDes. 

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. 

7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan 

kebudayaan. 

8. Memperluas lapangan kerja pada sektor produktif masyarakat, perkebunan, industri 

kecil rumah tangga serta usaha lain sesuai dengan potensi asli desa. 

9. Meningkatkan langkah pemuda dalam bidang Olahraga dan Seni melalui wadah 

kepemudaan Karang Taruna. 

4. Muhtadin, S. Ag 

Visi: Menciptakan pengelola pemerintahan yang amanah, jujur, dan bertanggung Jawab 

dalam rangka mewujudkan Masyarakat Desa Patoloan transparan sekaligus adil, aman dan 

sejahtera. 

Misi: 

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan 

fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat. 

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang jujur, baik dan transparan serta dapat 

dipertanggung jawabkan. 
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3. Mengedepankan kebersamaan dalam mengambil keputusan atau musyawarah mufakat 

demi kelancaran pembangunan di Desa Patoloan. 

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kualitas pertanian, 

perkebunan dan perdagangan. 

5. Meningkatkan kualitas olahraga dan kegiatan kepemudaan lainnya. 

6. Menjalin kebersamaan dengan semua pihak dalam rangka peningkatan mutu 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

7. Meningkatkan kegiatan keagamaan demi tercapainya masyarakat yang religius. 

8. Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat. 

9. Meningkatkan atau memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga tanpa 

memandang agama, suku, status sosial dan juga golongan. 

5. Harianto Basuki, S. Pd, M. Si 

Visi: Desa Patoloan yang religius, maju dan mandiri berlandaskan semangat Kebhinnekaan. 

Misi: 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

2. Mmendorong upaya tercapainya pemekaran dusun guna mewujudkan pelayanan 

kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 

3. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur secara partisipatif. 

4. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dan sumber daya alam yang terpadu. 

5. Mendorong pembangunan ekonomi dengan home industri, usaha mikro kecil dan 

menengah. 

6. Peningkatan kualitas pembelajaran di taman pendidikan Al-Qur'an atau TPA di 

tingkat dusun. 

7. Mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai kebhinnekaan. 
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