
 

 

 
 

 

 

PEMERINTAH DESA DENCARIK 

 

 

VISI  

Terwujudnya masyarakat Desa Dencarik yang aman, damai, tertib dan sejahtra berdasarkan 

asas kekeluargaan dan gotong royong berlandaskan keterbukaan administrasi keuangan dan 

Tri Hita Karana. 

 

MISI 

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 Transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa 

 Memperbaiki tatanan birokrasi administrasi Desa 

 Bersinerginya pemerintahan Desa Dinas dan Desa Adat untuk bersama-sama 

membangun desa yang lebih maju dan sejahtra 

 Meningkatkan peran serta lembaga desa dalam pembangunan 

 

2. Bidang Pembangunan Desa 

 Melaksanakan kegiatan perbaikan dan rabat beton untuk jalan usaha tani di masing-

masing subak di wilayah Desa dencarik 

 Melaksanakan program kegiatan pemberian bantuan sembako kepada lansia, 

disabilitas, dan siswa berprestasi secara berkesinambungan agar terciptanya 

kesejahtraan masyarakat 

 Membentuk kelompok-kelompok tani agar menjadi petani yang mandiri 

 Membangun dan meningkatkan pelayanan air bersih di desa 

 Membangun bank-bank sampah di masing-masing dusun untuk memback up TPST 

yang ada di desa agar permasalahan sampah bisa diselesaikan 



 Menyediakan mobil siaga (ambulance desa) untu penanganan unit gawat darurat 

masyarakat desa dan 

 Memberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mempunyai 

rumah layak huni 

 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

 Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam keamanan, demi terwujudnya 

desa sejahtra 

 Meningatkan pembinaan kepada kaum prempuan tentang hidup sehat 

 Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga subak dalam pembangunan, 

sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi di Desa Dencarik 

 Memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk menjadikan BUMDesa sebagai 

sumber pengembangan ekonomi, serta akan meningkatan pendapatan untuk 

pembangunan desa dan 

 Mengadakan pembinaan pencegahan penyakit malaria serta melakukan fogging 

secara berkala, penyuluhan ke masyarakat melalui pembentukan kader-kader 

penyuluh di masing-masing dusun 

 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 Memberikan pelatihan kepada petani tentang cara pengelolaan tanah yang modern 

dan ramah lingkungan, melalui tenaga-tenaga ahli di bidang pertanian baik dari Bali 

maupun luar Bali 

 Melaksanakan kegiatan dan pelatihan Program Ketahanan Pangan di masing-masing 

dusun dengan jenis tanaman yang berbeda agar berguna untuk peningkatan ekonomi 

masyarakat 

 Memberdayakan kelompok nelayan untuk pariwisata yang ada di pesisir Desa 

Dencarik 

 Memberdayakan seluruh ibu-ibu PKK agar aktif di setiap kegiatan sehingga terjalin 

komunikasi antar ibu-ibu PKK semakin erat 

 Meningkatkan sumber daya PKK dengan memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang 

menjadi penunjang kesejahtraan ibu-ibu PKK sehingga akan menambah pendapatan 

ekonomi masyarakat desa 



 Membangun sanggar tari, musik di masing-masing dusun agar kreatifitas warga baik 

teruna –teruni, anak-anak dan ibu PKK dapat disalurkan 

 Memberdayakan BUMDesa untuk membantu para petani dan usaha lainnya di Desa 

Dencarik 

 Memberikan pelatihan dan bantuan bagi warga yang ingin membuka usaha baru 

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

 Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan 

lingkungan melalui penyuluhan-penyuluhan Desa 

 Meningkatkan kualitas PAUD beserta tenaga pengajar di desa Dencarik dan  

 Melaksanakan pelatihan lain untuk penunjang  meningkatkan sumber daya manusia 

yang dbutuhkan di era globalisasi dan modernisasi. 

 

 

 

Perbekel Dencarik 

 

 

PUTU BUDIASA 


