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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah, 1. Mendiskipsikan profil peranan wanita di Desa 
Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012, 2. Mendiskipsikan 
upaya BPD dalam mengembangkan peranan wanitadi Desa Purwokerto Kecamatan 
Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012, 3. Mendiskipsikan kendala yang dihadapi 
BPD dalam proses pengembangan peranan wanita di Desa Purwokerto Kecamatan 
Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2012, 4. Mendiskipsikan solusi BPD dalam 
mengatasi masalah pengembangan peran wanita di Desa Purwokerto, Kecamatan 
Brangsong, Kabupaten Kendal Tahun 2012. 

Subjek penelitian ini adalah anggota BPD, kepala desa, anggota dan pengurus 
PKK, Posyandu serta pedagang atau wirausahawati di Desa Purwokerto Kecamatan 
Brangsong Kabupaten Kendal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi atau arsip, observasi, dan wawancara. 
Keabsahan datanya dengan cara triangulasi, sumber data dan teknik pengumpulan data, 
sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
ikut serta dalam mengembangkan peran wanita di desa Purwokerto Kecamatan 
Brangsong Kabupaten Kendal yaitu pengembangan mengenai kegiatan PKK, Posyandu 
dan simpan pinjam uang untuk usaha pedagang/wirausaha serta apabila kegiatan 
organisasi wanita memerlukan dana maka dapat meminjam atau meminta bantuan 
kepada pemerintah desa melalui BPD, apabila ada bantuan  dari pemerintah untuk 
masyarakat maka penyaluran tersebut juga melalui BPD, Kepala Desa dan Kepala 
urusan keuangan. Jadi, BPD berperan dalam pengembangan peran wanita di desa. 
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PENDAHULUAN  

Sebagai ganti LMD dan LKMD, pada tahun 2000 dibentuklah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa 

(Pasal 1 Ayat 8 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa). Secara kelembagaan merupakan 

perwujudan kehidupan demokrasi di desa. BPD berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 29 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa). 

Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa dan penampung serta 

penyalur aspirasi masyarakat  (Pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004). 

Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan sangatlah penting, 

dalam rangka merumuskan kebijakan yang akan dijalankan. Peran serta perempuan ini 

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang berkeadilan gender. Melalui upaya 

dari BPD dalan mengembangkan peranan perempuan dalam pembangunan desa 

diharapkan membuka mata semua pihak, bahwa peran dan posisinya sangat penting. 

Mengingat hal tersebut, maka partisipasi perempuan dalam pembangunan perlu lebih 

ditingkatkan dengan lebih memberdayakan perempuan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaiamana profil peranan wanita di 

Desa Purwokerto?, 2. Bagaiamana upaya BPD dalam mengembangkan peranan wanita 

di Desa Purwokerto?, 3. Bagaimana kendala yang dihadapi BPD dalam proses 

pengembangan peranan wanita di Desa Purwokerto?, 4. Bagaimana solusi BPD dalam 

mengatasi masalah pengembangan peranan wanita di Desa Purwokerto?. Sedangkan 

tujuan dalam penelitian ini yaitu, 1. Mendiskipsikan profil peranan wanita di Desa 

Purwokerto, 2. Mendiskipsikan upaya BPD dalam mengembangkan peranan wanita di 

Desa Purwokerto, 3. Mendiskipsikan kendala yang dihadapi BPD dalam proses 

pengembangan peranan wanita di Desa Purwokerto, 4. Mendiskipsikan solusi BPD 

dalam mengatasi masalah pengembangan peran wanita di Desa Purwokerto. 

 

LANDASAN TEORI 

Badan Perwakilan, sejalan dengan tuntutan demokratis guna memenuhi rasa 

keadilan masyarakat di daerah, untuk meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi 



daerah dalam kehidupan nasional maka perlu di bentuk lembaga-lembaga yang mampu 

mewakili daerah serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antar pusat 

dengan daerah. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga negara yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelanggaraan pemerintahan desa. Disebut juga badan 

pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa (Nurcholis, 2005:140). 

Atau merupakan lembaga  legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, 

bersama-sama pemerintah desa yang membuat peraturan desa dan menetapkan 

peraturan desa (Widjaja, 2003:27). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan BPD adalah sebagai lembaga 

penyelenggara pemerintahan desa, dalam setiap desa berfungsi mengayomi 

masyarakatnya. BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa, serta menetapkan peraturan yang ada desa tersebut sehingga tugas 

yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.  

Badan Permusyawaran Desa (BPD) di Kabupaten Kendal, diatur dalam Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pembentukan BPD. Lembaga ini merupakan wujud demokrasi 

yang berfungsi membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pembentukan 

anggota BPD, diperlukan panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah 

pembentukan BPD di tingkat desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 

Calon anggota BPD di Kabupaten Kendal hendaknya harus memenuhi syarat untuk 

menjadi calon anggota BPD salah satunya yaitu calon harus merupakan penduduk asli 

yang tinggal di kawasan Kabupaten Kendal (Perda Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 

2006).  

BPD di Kendal terbentuk pada tahun 2001 karena adanya pergantian lembaga 

yang berturut-turut yaitu LMD dan LKMD. BPD befungsi sebagai pembuat peraturan 

desa (perdes), penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Awalnya BPD di Kabupaten Kendal 

keberadaannya belum mulai dikenal masyarakat banyak, tetapi sejak berlakunya Perda 

Kabupaten Kendal nomor 16 tahun 2006 tentang BPD maka di setiap desa harus 

terbentuk lembaga ini. 



Potensi Peran Wanita dalam Pengembangan Desa Purwokerto, Kecamatan 

Brangsong, Kabupaten Kendal, pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang 

terutama pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera 

telah berhasil meningkatkan kualitas wanita sehingga peranannya dalam pembangunan 

lebih nyata. Di bidang pendidikan, makin banyak wanita yang dapat menempuh 

pendidikan melalui jalur sekolah yang ditunjukkan oleh makin meningkatnya rasio 

murid wanita terhadap pria pada berbagai jenjang pendidikan. Di bidang kesehatan, 

peran wanita semakin nyata dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di 

puskesmas dan Posyandu yang umumnya dilakukan melalui organisasi Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

Peran Badan Permusyawatan Desa dalam Pemberdayaan Peran Wanita di Desa 

Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. BPD merupakan unsur dalam 

penyelenggaraan pemerintah desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga berperan 

dalam mengembangkan peran wanita desa, seperti peran wanita PKK, Posyandu, 

pedagang atau jasa oleh perempuan.  

Upaya BPD dalam memberdayakan peran wanita apabila suatu organisasi wanita 

akan melakukan suatu program baik berupa kegiatan atau pembangunan yang 

membutuhkan dana maka organisasi tersebut harus melibatkan peran serta dari BPD . 

Selanjutnya apabila dari organisasi wanita ada suatu keputusan yang akan dijadikan 

suatu perturan desa yang bertujuan dalam mengembangkan organisai tersebut maka 

rencana yang akan dijadikan peraturan desa harus dimusyawarahkan terlebih dahulu 

pada BPD dan kepala desa. Selain itu apabila suatu kegiatan PKK memerlukan dana 

dari pemerintahan maka penyalurannya melalui BPD dan apabila pedagang memerlukan 

pinjaman modal/dana maka dapat meminjam pada pemerintah desa melalui BPD. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian, tempat adalah di Desa Purwokerto, Kecamatan 

Brangsong, Kabupaten Kendal Tahun 2012. Alasan penulis memilih tempat tersebut 



karena terlihat adanya keterlibatan BPD dalam pengembangan peranan wanita. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini yaitu dari bulan September 2012 - Januari 2013. 

Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik penelitian data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif dan hasilnya penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiono, 2010:8). 

Strategi penelitian, yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus, sebuah 

kasus merupakan obyek telaah yang amat terbatas, dan kesimpulannya hanya berlaku 

untuk kasus itu saja. Sama seperti penelitian grounded, studi kasus bertolak dari kasus. 

Perbedaan antara keduannya ialah, temuan riset grounded dapat diabstraksikan menjadi 

teori, sedangkan temuan studi kasus tidak dapat diabstraksikan menjadi teori (Ndraha, 

1987:47). 

Subjek penelitian ini adalah anggota BPD, kepala desa, anggota dan pengurus 

PKK, Posyandu serta pedagang atau jasa oleh perempuan di Desa Purwokerto, kepala 

desa setempat sebagai mitra kerja BPD. Sedangkan objek penelitian ini adalah upaya 

BPD dalam mengembangkan peran wanita di Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, 

Kabupaten Kendal. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk memperoleh informasi dari 

informan mengenai upaya BPD dalam mengembangkan peran wanita yang ditujukan 

kepada kepala desa, ketua BPD, anggota PKK, anggota/kader Posyandu, dan pedagang. 

Observasi, untuk memperoleh data melalui pengamatan mengenai peristiwa pada 

kegiatan BPD di Desa Purwokerto tentang pelaksanaan peran BPD dalam 

mengembangkan peran wanita yaitu kegitan PPK, Posyandu dan pedagang. Sedangkan 

dokumen yang terkait adalah  arsip profil desa, arsip perda NO. 16 Tahun 2006 

kabupaten Kendal tentang  BPP, berita daerah kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Pembentukan BPD, arsip RAKESNAS VI PKK tahun 2005, dan foto-foto yang 

terkait dalam penelitian, menegenai peran BPD dalam mengembangan peran wanita di 

Desa Purwokerto. 



Instrumen Pengumpulan Data. Instrumen penelitian adalah “alat atau fasilitas yang 

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

berhasilnya lebih baik, dalam arit lebih cermat, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah” (Arikunto, 2006:160) atau instrumen adalah “sebagai alat bantu merupakan 

saran yang dapat diwujudkan dalam benda, contohnya angket, daftar cocok, skala, 

pedoman wawancara, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, soal ujian dan 

sebagainya (Riduwan, 2010:24) 

Terkait dengan penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk 

telaah dokumen atu arsip mengenai BPD baik mengenai peran dan fungsi BPD dalam 

mengembangkan peran wanita desa. Pedoman wawancara yaitu berupa kisi-kisi 

wawancara sebagaimana untuk melakukan wawancara dengan ketua BPD dan anggota-

anggota BPD, kepala desa dan anggotanya, Ibu-ibu PKK, anggota Posyandu dan 

pegadang serta wirausahawati. Instrumen pengumpulan data untuk observasi yaitu 

peneliti melihat langsung kegitan di lapangan seperti kegiatan BPD yang terlibat dalam 

pengembangan wanita yaitu kegiatan PKK, Posyandu. 

 

HASIL PENELITIAN  

Profil peranan wanita desa, peran wanita yaitu apa yang dapat dilakukan wanita 

dengan status dan kedudukannya sebagai wanita. Peranan wanita desa sangat penting 

dalam pembangunan atau pengembangan desa, peran wanita di Desa Purwokerto 

misalnya PKK, Posyandu, pedagang dan jasa oleh perempuan. 

Profil peranan wanita PKK, adalah garakan nasioanal dalam membangunan 

mayarakat yang tumbuh dari bawah untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman 

dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia dan budi luhur, sehat, 

sejahtera, maju, dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender. Sasaran gerakan PKK 

adalah keluarga, baik di pedasaan atau perkotaan yang perlu ditingkatkan dan 

dikembangkan kemampuannya dan kepribadiannya. Jumlah anggota PKK di Desa 

Purwokerto adalah 128 orang, kegiatanya meliputi kegiatan rutinan anggota  selapanan 

atau lima minggu sekali dan  kegiatan bulanan, yang meliputi rapat pengurus PKK. 



 Profil peranan wanita Posyandu, Pos Pelayanan Keluarga Berencana–Kesehatan 

Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh 

dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi, Posyandu merupakan 

kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab 

kepala desa yang dibantu oleh BPD. Tujuan dari Posyandu adalah membantu 

masyarakat desa dalam pelayanan kesehatan untuk bayi, wanita hamil, dan orang yang 

sakit, dapat memeriksakan kesehatannya dengan lebih mudah dan dekat, serta dapat 

mengontrol mengenai taraf kesehatan di dusun-dusun. Posyandu di Desa Purwokerto 

terbagi menjadi empat (4) pos, masing-masing ada di setiap dusunnya. Jumlah anggota 

yang tercatat dalam Posyandu di desa Purwokerto sebanyak 481 orang, sedang jumlah 

warga desa Purwokerto yang memiliki kartu berobat di Puskesmas sebanyak 2.764 

orang. 

Profil para pegadang atau jasa oleh perempuan. Pedagang adalah salah satu 

pekerjaan dari penduduk desa Purwokerto, dimana pekerjaan tersebut atas dasar pribadi 

sendiri tidak terkait oleh negara kata lainnya adalah usaha swasta. Masyarakat di Desa 

Purwokerto cukup banyak yang berdagang seperti dagang sayur, kelontong maupun 

warung, sedang yang jasa oleh perempuan seperti usaha kripik udang, gorengan, roti, 

kripik ubi-ubian dan lain-lain. Jumlah Pedagang atau jasa oleh perempuan di Desa 

Purwokerto Tahun 2012 terdapat 64 orang. 

Upaya BPD dalam Mengembangkan Peran Wanita Desa. BPD mempunyai 

kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa dan fungsi yaitu membahas 

rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi 

masyarakat. BPD di Desa Purwokerto dalam menjalankan fungsinya, berperan juga 

dalam mengembangkan peran wanita seperti, kegiatan PKK, Posyandu, dan pedagang 

atau jasa oleh perempuan. 

 Upaya BPD dalam mengembangkan peran wanita PKK. Salah satu tugas BPD 

adalah menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, dalam 

pengembangan PKK disini BPD berperan menyalurkan aspirasi dari PKK misalnya 

apabila ada program baru yang menyangkut desa maka disampaikan melalui BPD, maka 

BPD bisa membantu terlaksananya program tersebut, selain itu BPD juga berperan 



dalam membantu masalah keuangan, apabila PKK memerlukan pendanaan mengenai 

kegiatan dari desa maka dana tersebut bisa diperoleh dari pemerintah desa melalui BPD 

dan apabila ada suatu bantuan dari pemerintahan yang ditujukan untuk pengembangan 

masyarakat desa maka BPD ikut berperan dalam menentukan penyaluran dana tersebut 

akan ditujukan kemana. Selain itu BPD juga ikut peran serta dalam penambahan 

keterampilan, apabila ada penyuluhan/pembinaan dari pemerintah kabupaten, biasanya 

akan ditujukan pada kegiaatan PKK atau para pedagang, seperti keterampilan memasak, 

pengolahan limbah rumah tangga, maka BPD ikut serta dalam mengatur pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

 Upaya BPD dalam mengembangkan peran wanita Posyandu. BPD di desa 

Purwokerto ini berperan dalam pengembangan posyandu, disini BPD membantu dalam 

pelaksanaan posyandu seperti membagi jadwal setiap posnya, mengumumkan kepada 

masyarakat setempat apabila ada jadwal posyandu di pos tertentu dan BPD juga 

membantu dalam pelaksanakan posyandu apabila ada kekurangan tenaga bantuan dar 

Kader, BPD juga membantu tim Posyandu apabila ada penyuluhan kesehatan dari 

Departemen Kesehatan Kendal maka kegiatan tersebut yang turut serta melaksanakan 

adalah BPD atas perintah kepala desa dan sekertaris desa. 

 Upaya BPD dalam mengembangkan peran pedagang atau jasa oleh perempuan. 

Desa Purwokerto adalah daerah pesisir, sebagian masyarakt desa pedagang dan 

wirausaha membuat gimbal udang/peyek udang. Dalam berdagang dan usaha 

memerlukan dana dan tidak sedikit, untuk itu para pedagang membutuhkan pinjaman 

dana dari pemerintah. BPD disini berperan untuk mermbantu warganya dalam 

mengembangkan usahanya, sehingga apabila ada warga yang membutuhkan dana dari 

pemerintah maka warga bisa mengajukan pinjaman melalui BPD, begitu juga apabila 

ada bantuan dana dari pemerintah untuk masyarakat maka BPD disini ikut serta dalam 

pengarahan bantuan tersebut. Jadi apabila ada bantuan juga melalui BPD. 

Kendala BPD dalam menghadapi masalah pengembangan peran wanita kegiatan 

PKK, yaitu, kurangnya rapat rutin antara penggurus BPD dan pengurus PKK, kurang 

pahamnya anggota PKK atas fungsi dan tugas BPD dalam pengembangan peran wanita, 

keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) pada pemikiran pelaksanaan 



pengembangan peran wanita, dan kurangnya keterampilan/skill yang dimiliki anggota 

BPD perihal pelaksanaan pengembangan peran wanita desa. 

Kendala BPD dalam menghadapi masalah pengembangan peran wanita di 

Posyandu, yaitu, kurangnya rapat atau komunikasi antara penggurus BPD, bidan dan 

kader Posyandu dan terjadi penggeseran jadwal Posyandu di setiap pos di Desa 

Purwokerto, sehingga membuat anggota BPD tidak bisa ikut serta dalam kegiatan 

Posyadu. 

Kendala BPD dalam menghadapi masalah pengembangan peran wanita para 

pedagang atau jasa oleh perempuan, yaitu, kurangnya rapat atau komunikasi antara 

penggurus BPD dengan para pedagang atau jasa oleh perempuan, kurang pahamnya 

para pedagang atau jasa oleh perempuan atas fungsi dan tugas BPD dalam 

pengembangan para pedagang atau jasa oleh perempuan, kurangnya keterampilan/skill 

yang dimiliki anggota BPD perihal pelaksanaan pengembangan peran wanita desa yaitu 

para pedagang atau jasa oleh perempuan. 

Solusi yang harus dilakukan BPD dalam menghadapi kendala yang muncul 

mengenai pelaksanaan pengembangan peran wanita kegiatan PKK,yaitu, adanya 

musyawarah atau rapat antara penggurus BPD dengan PKK, agar komunikasi atau 

hubungan kemitraan lebih terjaga dan terpantau baik secara rutinan maupun dadakan 

sesuai dengan keadaan, adanya penyuluhan atau pembinaan terhadap anggota BPD 

dengan PKK atas keterlibatan dan keberadaan fungsi BPD, sebaiknya diadakan 

tambahan keterampilan yang lebih bagi anggota BPD, agar BPD lebih bisa 

mengembangkan peran wanita dalam kegiatan PKK, pengalaman yang kurang harus 

diperbaiki dan cari pengalaman yang luas melalui beberapa info di internet, tv, koran, 

majalah dan lain sebagainnya, sumber daya manusi (SDM) dipertebal kemampuannya 

dan diikuti niat yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengembangan peran 

wanita desa dalam kegiatan PKK akan berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang 

diharapkan, dan pengetahuan dan penanaman yang dimiliki harus sesuai dengan apa 

yang diharapkan agar pelaksanan pengembangan peran wanita desa berjalan dengan 

lancar. 



Solusi yang harus dilakukan BPD dalam menghadapi kendala yang muncul 

mengenai pelaksanaan pengembangan peran wanita kegiatan Posyandu, yaitu, adanya 

musyawarah atau rapat antara penggurus BPD dengan kader dan bidan desa atau 

Posyandu, agar komunikasi lebih terjaga dan terpantau baik secara rutinan maupun 

dadakan sesuai dengan keadaan, dan sebaiknya ada komunikasi terlebih dahulu antara 

bidan dengan BPD dan Kader, apabila jadwal Posyandu bergeser lebih awal atau lebih 

ahir. 

Solusi yang harus dilakukan BPD dalam menghadapi kendala yang muncul 

mengenai pelaksanaan pengembangan peran wanita kegiatan para pedagang atau jasa 

oleh perempuan, yaitu, adanya musyawarah atau rapat antara penggurus BPD dengan 

para pedagang atau jasa oleh perempuan, agar komunikasi lebih terjaga dan terpantau 

baik secara rutinan maupun dadakan sesuai dengan keadaan, adanya penyuluhan atau 

pembinaan terhadap anggota BPD dengan warga terutama para pedagan atau jasa oleh 

perempuan atas keterlibatan dan keberadaan fungsi BPD, yang dapat membantu para 

pedagang mengenai dana atau modal usaha, dan sebaiknya diadakan penambahan 

pengembangan skil atau keterampilan pada anggota BPD maupun para pedagang atau 

jasa oleh perempuan agar para pedagang lebih bisa berkembang lagi dengan baik dan 

lancar. 

 

KESIMPULAN 

1. Profil Peranan Wanita Desa . Peran wanita yaitu apa yang dapat dilakukan wanita 

dengan status dan kedudukannya sebagai wanita. Peranan wanita desa sangat penting 

dalam pembangunan atau pengembangan desa, peran wanita di Desa Purwokerto 

misalnya PKK, Posyandu, pedagang dan jasa oleh perempuan. 

2. Upaya BPD dalam mengembangkan peran wanita. Salah satu tugas BPD adalah 

menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, dalam 

pengembangan peran wanita disini BPD berperan menyalurkan aspirasi dari 

organisasi atau kegiatan wanita, apabila ada program baru yang menyangkut desa 

maka disampaikan melalui BPD, maka BPD bisa membantu terlaksananya program 

tersebut, selain itu BPD juga berperan dalam membantu masalah keuangan, apabila 



kegiatan tersebut memerlukan pendanaan mengenai kegiatan dari desa maka dana 

tersebut bisa diperoleh dari pemerintah desa melalui BPD dan apabila ada suatu 

bantuan dari pemerintahan yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat desa 

maka BPD ikut berperan dalam menentukan penyaluran dana tersebut akan ditujukan 

kemana. Selain itu BPD juga ikut peran serta dalam penambahan keterampilan, 

apabila ada penyuluhan/pembinaan dari pemerintah kabupaten. 

3. Kendala BPD dalam menghadapi masalah pengembangan peran wanita, yaitu: 
kurangnya komunikasi atau rapat rutinan antara penggurus BPD dengan instansi 
tersebut dalam pengembangan peran wanita, kurang pahamnya warga desa atas 
fungsi dan tugas BPD dalam pengembangan peran wanita desa, keterbatasan dalam 
sumber daya manusia (SDM) pada pemikiran pelaksanaan pengembangan peran 
wanita desa, dan Kurangnya keterampilan/skill yang dimiliki anggota BPD perihal 
pelaksanaan pengembangan peran wanita desa. 

4. Solusi yang di lakukan BPD dalam menghadapi kendala dalam mengembangkan 
peran wanita desa, yaitu: Adanya musyawarah atau rapat antara penggurus BPD 
dengan instansi tersebut, agar komunikasi atau hubungan kemitraan lebih terjaga dan 
terpantau baik secara rutinan maupun dadakan sesuai dengan keadaan, adanya 
penyuluhan atau pembinaan terhadap anggota BPD dengan PKK atas keterlibatan 
dan keberadaan fungsi BPD, sebaiknya diadakan tambahan keterampilan yang lebih 
bagi anggota BPD, agar BPD lebih bisa mengembangkan peran wanita dalam 
kegiatan PKK, pengalaman yang kurang harus diperbaiki dan cari pengalaman yang 
luas melalui beberapa info di internet, tv, koran, majalah dan lain sebagainnya, 
sumber daya manusi (SDM) dipertebal kemampuannya dan diikuti niat yang 
sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengembangan peran wanita desa dalam 
kegiatan akan berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang diharapkan, dan 
pengetahuan dan penanaman yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan 
agar pelaksanan pengembangan peran wanita desa berjalan dengan lancar. 

 

SARAN 

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dilakukan untuk 

kebaikan dalam pembuatan peraturan desa di masing-masing tempat. Sehingga dalam 

perbaikan peraturan tersebut maka perlu akan saran dari berbagai orang atau kalangan 

tertentu. Saran-saran tersebut meliputi: 



1. Ketua Badan Permuasyawaratan Desa (BPD) 

2. Kepala Desa  

3. Kepala Masyarakat. 
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