
Peran Kaukus Perempuan Desa 
Dalam Pembangunan Desa 



Sebelum UU 6 2014 

Desa sebagai obyek 
pembangunan 

• bersifat proyek, 
tidak 
berkesinambungan 

• Tidak merata ke 
semua desa 

• Tumpang tindih 
kegiatan, kelompok 
sasaran dan 
kelembagaan 

Pembangunan 
Pertanian 

Pembangunan 
ekonomi 

Penguatan 
Pemdes 

Pembangunan 
Kesehatan 

Pembangunan 
sektor lain 

Pemdes 

Kelompok Kelompok 

Kelompok 

Kelompok 



Berlaku UU 6 2014 

Desa sebagai Subyek 
pembangunan 

• Program/ kegiatan di 
desa terpadu. 

• Penguatan 
kelembagaan desa. 

• Kesatuan perencanaan 
dan keuangan desa 
(one village, one 
plan,one budget). 

• Penguatan mekanisme 
representasi dan 
akuntabilitas di tingkat 
lokal. 

Pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan 

Tata Kelola 
Supra Desa 

Tata 
Pemerintahan 

Desa 

Pelayanan 
Publik 

Program 
pembangunan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 



Pembangunan Desa 

Upaya peningkatan 
kualitas hidup dan 
kehidupan untuk 
sebesar-besarnya 
kesejahteraan 
masyarakat Desa 

Pembangunan Kawasan 
Perdesaan  

Membangun Desa 

Pembangunan Skala 
Lokal Desa Desa 
Membangun 

(1) Desa berhak : 
a.  Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai 
sosial budaya masyarakat Desa; 

b.  Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; 
dan 

c.   Mendapatkan sumber pendapatan. 
(2) Desa berkewajiban : 

a.  Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, 
serta kerukunan masyarakat Desa dalam 
rangka kerukunan nasional dan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b.  Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
Desa; 

c.   Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d.  Mengembangkan pemberdayaan masyarakat 
Desa; dan 

e.  Memberikan dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat Desa. 

Hak dan Kewajiban (Pasal 67) 



Tujuan Pembangunan Desa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan melalui: 

• pemenuhan kebutuhan dasar; 

• pembangunan sarana dan prasarana 
desa; 

• pengembangan potensi ekonomi lokal; 

• pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan secara berkelanjutan. 

• Pemantauan 

• Perencanaan 

• Pelaksanaan 

• Evaluasi 
• Perencanaan 

• Pelaksanaan 



Kewajiban Desa dalam Pembinaan Kemasyarakatan 
dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kewajiban Desa Pembinaan 

Kemasyarakatan 
 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Melindungi dan 
menjaga persatuan, 
kesatuan, serta 
kerukunan masyarakat 
Desa 

• Penyelenggaraan 
ketentraman dan 
ketertiban; 

• pembinaan kerukunan 
umat beragama; 

Meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat 
Desa; 

• pengadaan sarana dan 
prasarana olah raga; 

• pembinaan kesenian 
dan sosial budaya 
masyarakat 

• pelatihan usaha ekonomi, 
pertanian, perikanan dan 
perdagangan; 

• pelatihan teknologi tepat guna; 

Mengembangkan 
kehidupan demokrasi; 

• pembinaan lembaga 
kemasyarakatan;  

• pembinaan lembaga 
adat; 

• pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan bagi Kades, 
perangkat Desa, dan BPD; 

Mengembangkan 
pemberdayaan 
masyarakat Desa;  

• peningkatan kapasitas 
masyarakat 



Kewajiban Desa dalam Pembangunan dan 
Kewenangan Lokal skala Desa 

Kewajiban 

Desa 

Mandat 

pembangunan 

Daftar Kewenangan Lokal 

Meningkatkan 

kualitas 

kehidupan 

masyarakat 

Desa; 

Memberikan 

dan 

meningkatkan 

pelayanan 

kepada 

masyarakat 

Desa. 

Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, 

perpustakaan desa, sanggar seni 

dan belajar, gerakan hidup bersih 

dan sehat, dll. 

Sarana dan 

prasarana 

Jalan desa, jalan usaha tani, embung 

desa, rumah ibadah, sanitasi 

lingkungan, dll. 

Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis 

desa, karamba ikan, lumbung 

pangan, BUMDes, tambatan perahu, 

wisata desa, dll.  

SDA dan 

lingkungan 

Hutan dan kebun rakyat, hutan 

bakau, dll. 



Siapa Kaukus Perempuan Desa ? 

Kaukus Perempuan Desa 

PKK 
• Tujuan 
• program 

Posyandu 
• Tujuan 
• program 

Karang Taruna 
• Tujuan 
• program 

Lembaga Siaga 
• Tujuan 
• program 

Kelompok 
perempuan 
• Tujuan 
• program 

• Bersatunya 
lembaga-
lembaga di 
desa yang 
perduli pada 
persoalan 
perempuan 
dalam dalam 
memperjuang
kan 
kepentingan 
perempuan 



Peran kaukus perempuan dalam 
pembangunan desa 

Meningkatkan kemajuan perempuan desa melalui peningkatan peran 
lembaga-lembaga di desa yang memperjuangkan kepentingan perempuan 
dalam proses pembangunan di desa 

Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan 

Pro aktif 
menyuarakan 
kebutuhan 
perempuan dalam 
Musdus, 
Musrenbangdesa 
dan Musdes 
pembahasan 
RKPDesa 

Pro aktif terlibat 
dalam 
Pembangunan 
Desa untuk 
meningkatkan 
keberdayaan 
perempuan desa 

Pro Aktif mendapatkan informasi 
mengenai rencana dan pelaksanaan 
Pembangunan Desa. 

melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Desa. 

melaporkan hasil pemantauan dan 
berbagai keluhan Pemerintah Desa 
dan BPD 

berpartisipasi dalam Musyawarah 
Desa untuk menanggapi laporan 
pelaksanaan Pembangunan Desa 



Lokakarya 
• Apa saja program prioritas 

aspirasi anggota Kaukus yang 
perlu dikawal dalam 
pembangunan Desa 

• Bagaimana cara dan apa saja 
rencana aksi Kaukus untuk 
mengawal pelaksanaan program 
prioritas aspirasi anggota Kaukus 
Perempuan 

• Kapan dan Siapa saja yang 
bertanggungjawab mengawal 
pelaksanaan program prioritas 
aspirasi anggota Kaukus 
Perempuan 

Pembangunan 
Desa 

• Perencanaan 

• Pelaksanaan 

• Pemantauan 

• Evaluasi 


