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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga 
penulisan buku “Memperkuat Partisipasi Perempuan 
dalam Perencanaan Pembangunan Desa melalui 
Penggunaan Teknologi” dapat diselesaikan.

Buku ini adalah media untuk memberikan pengetahuan 
bagi Kaukus Perempuan tentang pentingnya mendorong 
partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan 
desa melalui penggunaan teknologi. Kaukus perempuan 
merupakan wadah tempat berkumpul bersama kelompok 
perempuan dan individu yang ada di desa untuk 
mendiskusikan berbagai persoalan perempuan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat 
dalam konsultasi penyusunan buku ini: Kaukus 
Perempuan Desa, Pemerintah Desa, dan Organisasi 
Perangkat Daerah (BAPEDA, Dinas Sosial, DPMD, Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di empat kabupaten 
wilayah program Power Up (Lombok Utara, Lombok Barat, 
Lombok Tengah dan Lombok Timur).

Semoga dengan adanya buku ini, masyarakat khususnya 
perempuan tergugah untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses perencanaan pembangunan desa, serta 
mendorong akuntabilitas dan responsivitas pemerintah 
melalui pengunaan teknologi.

Tim Penyusun

KATA
PENGANTAR

Sangkalan:
Penerbitan ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Oxfam di Indonesia dengan dukungan dari Pemerintah Kanada. Isi dari penerbitan ini tidak 
mencerminkan pendapat Oxfam di Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Pemerintah Kanada.

Power Up: Memperkuat Partisipasi Perempuan 
merupakan program 3 tahun (2017 – 2019) yang 
dilaksanakan di 4 kabupaten Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) dengan dukungan dari Pemerintah Kanada. 
Dengan menggunakan teknologi yang inovatif dan 
mudah diakses, Power Up berupaya memberdayakan 
perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-
laki untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam 
proses pengambilan keputusan secara demokratis.

Power Up juga mendorong perempuan untuk 
menggunakan hak mereka dan meningkatkan 
kemampuan mereka dalam mengakses dan memahami 
informasi. Inisiatif ini akan memanfaatkan secara luas 
platform teknologi yang berbasis telepon seluler dan 
situs web untuk memperkuat keterlibatan aktif 
masyarakat dengan fokus utama pada perempuan dan 
kelompok minoritas di desa.
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Daftar SINGKATAN

26 DAYA KELIN : 26 Tanda Bahaya Kehamilan dan Persalinan

APB DesA  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bappeda  : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BGM   : Bawah Garis Merah

BPD  : Badan Permusyawaratan Desa

DPMD   : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DURENBANGDES : Video Edukasi Perencanaan Pembangunan Desa

HPK   : Hari Pertama Kehidupan

KEK   : Kurang Energi Kronis

KERAN DESA   : Keluhan dan Saran Perencanaan Pembangunan   
    Desa

KERAN YANKES : Keluhan dan Saran Layanan Kesehatan

KIE  : Komunikasi Informasi dan Edukasi.

OPD  : Organisasi Perangkat Daerah

PMT  : Pemberian Makanan Tambahan

PPID  : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

RKP DESA  : Rencana Kerja Pemerintah Desa.

RPJM Desa  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

SID   : Sistem Informasi Desa 

TIK    : Teknologi Informasi dan Komunikasi 

TKW    : Tenaga Kerja Wanita

UU    : Undang Undang
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Tahun 2019
73 Triliun

Tahun 2018
60 Triliun

Tahun 2017
60 Triliun

Tahun 2016
46,98 Triliun

Tahun 2015
20,7 Triliun

*Peningkatan total dana desa dari tahun 2015-2019
  Sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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UU No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa telah menguatkan 

kemandirian desa dalam 

mengelola pembangunan di 

desa. Banyak kebijakan 

pembangunan desa yang 

sebelumnya adalah 

kewenangan pemerintah 

kabupaten, kini kebijakan 

tersebut dapat diputuskan dan 

dikelola sendiri oleh 

pemerintah desa.

Pengambilan keputusan 

pembangunan di tingkat desa 

memudahkan akses 

masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam 

menentukan kebijakan 

pembangunan desa agar 

mengakomodasi kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat.

Seiring dengan semakin 

meningkatnya anggaran untuk 

Dana Desa (DD) yang bersumber 

dari APBN dan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang bersumber dari 

APBD setiap tahunnya, 

kegiatan  pembangunan yang 

dikelola secara mandiri di desa 

semakin meningkat.

Hal ini harus diimbangi dengan 

penguatan partisipasi 

masyarakat untuk menjamin 

perencanaan dan 

penganggaran benar-benar 

efektif dalam menyelesaikan 

masalah mendasar di desa dan 

mengakomodasi aspirasi 

semua kelompok masyarakat.

uu desa : peluang menguatkan
partisipasi perempuan 

Rp

RpRp
Rp

Rp
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usulan
perempuan
juga penting

kami sudah
memiliki
rencana aksi
kaukus perempuan

usulan kami
HARUS masuk
dalam anggaran

oek
owek
bu bu
ba ba

KEPALA DESA

kebutuhan
kakek nenek
juga ya cuuuu...

kami bisa

ikut dalam

perencanaan

pembangunan

desa

jangan lupakan

keberadaan

kami

Dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan 

pembangunan, kelompok masyarakat secara sadar atau tidak 

memperjuangkan gagasan dan aspirasinya masing-masing. Kelompok 

masyarakat yang memiliki pengaruh kuat cenderung lebih diterima gagasan 

dan aspirasinya. Sebaliknya kelompok yang lemah berpotensi untuk 

diabaikan.

Proses perencanaan pembangunan idealnya memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi. Untuk 

memastikan perempuan mendapatkan hak-haknya, perempuan juga harus 

terlibat aktif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan. Kelompok 

perempuan  juga bisa menyuarakan kebutuhan kelompok lainnya yang tidak 

memiliki perwakilan di dalam musyawarah, seperti anak-anak, remaja, lansia, 

difabel, dan kelompok minoritas lainnya.

pentingnya partisipasi perempuan
dalam perencanaan pembangunan

kebutuhan
anak dan remaja
juga ya!!!
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realitas partisipasi perempuan
Musyawarah perencanaan pembangunan desa membuka kesempatan bagi 

seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa. Namun 

realitasnya partisipasi perempuan masih rendah, sehingga pemenuhan hak-hak 

dan kebutuhan perempuan belum menjadi prioritas pembangunan di desa.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
RENDAHNYA PARTISIPASI
PEREMPUAN

Berawal dari diskusi yang diadakan kaukus perempuan bersama bidan Desa Sokong, 
Pranita, Juni 2018. Kaukus perempuan mendapatkan gambaran potret warga yang 
masih sulit dalam mengakses layanan kesehatan ibu dan balita. Desa Sokong memiliki 
21 balai posyandu yang tersebar di 19 dusun untuk melayani 10.923 jiwa, namun 
ternyata masih ada dua dusun yang belum memiliki balai posyandu, yakni Dusun Tuti 
dan Dusun Murnangga. Kondisi layanan kesehatan yang belum merata ini diperburuk 
dengan adanya bencana gempa bumi, 5 Agustus 2018, yang membuat 17 balai 
posyandu mengalami rusak berat. 

Kondisi ini mendorong Yulian Sasmita (Ketua Kaukus Perempuan) dan Darnim (Divisi 
Kesehatan Kaukus Perempuan) melakukan koordinasi dengan Nurjati (Sekretaris Desa) 
dan Dodi Sutikno (Ketua BPD Desa Sokong) agar Kaukus Perempuan Desa Sokong 
dilibatkan dalam Musyawarah Desa. Kaukus perempuan akan mendorong pembangunan 
posyandu sementara menjadi salah satu usulan prioritas untuk bisa terakomodir dalam 
APB Desa perubahan tahun 2018. 

Saat pelaksanaan Musyawarah Desa Sokong, kaukus perempuan menghadirkan 9 orang 
perwakilan dari berbagai kelompok perempuan yang ada di desa. Dalam musdes 
tersebut beberapa usulan yang masuk dalam APB Desa perubahan tahun 2018 antara 
lain; (1) Pengadaan sumur bor, (2) Pembangunan posyandu sementara, (3) Sosialisasi 
1000 HPK, (4) “PMT Pemulihan” untuk BGM dan ibu hamil KEK.  

Berkat advokasi yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Desa Sokong, pemerintah 
desa telah menjawab masalah layanan kesehatan ibu dan balita di Desa Sokong 
dengan menganggarkan pembangunan 15 balai posyandu sementara di akhir tahun 
2018. Dari 15 balai posyandu sementara yang dibangung, juga termasuk Dusun Tuti dan 
Dusun Murnangga yang memang sejak awal belum memiliki balai posyandu.   

(Cerita Perubahan Kaukus Perempuan Desa Sokong)

Kisah Keberhasilan Partisipasi Perempuan

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD
“Peran perempuan untuk terlibat langsung 
dalam menentukan kebijakan belumlah 
sesuai harapan.”

Lombok Utara6,7%

Lombok Barat8%

Lombok Timur4%

Lombok Tengah16%
Kurangnya kepercayaan 

diri dalam menyuarakan 

pikiran dan pendapatnya

Minimnya pengetahuan

Terbatasnya akses 

informasi mengenai isu-isu 

dan proses pembangunan 

desa 

INTERNAL

EKSTERNAL

Terbatasnya peran 

perempuan dalam 

pengambilan keputusan 

baik di keluarga maupun 

masyarakat

Nilai budaya tertentu yang 

sering menomorduakan 

suara perempuan dalam 

memutuskan kebijakan 

publik
Survey awal Power Up Project, Juli 2017
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Inovasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Sebagai Sarana Peningkatan
Partisipasi Perempuan

Adapun media sosial seperti Facebook (FB), 

Twitter, Instagram dan Youtube juga semakin 

banyak digunakan untuk berkomunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat. Misalnya melalui 

fanspage FB desa, pemerintah desa dapat 

mendistribusikan informasi perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil pembangunan kepada 

masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga dapat 

memberi masukan melalui media tersebut. 

Pemerintah desa juga dapat mendokumentasikan 

aktivitas perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan melalui video dan mengunggahnya 

di Youtube dan menyebarluaskannya melalui 

berbagai media sosial. Hal ini juga didukung oleh 

semakin meratanya jaringan seluler dan internet 

hampir di seluruh Indonesia.

Perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dalam dua dekade terakhir telah 

mengubah cara masyarakat 

berinteraksi. Kini dengan 

perpaduan antara telepon seluler 

(ponsel) atau lebih dikenal dengan 

sebutan Hand Phone (HP) dan 

teknologi internet, setiap orang 

dapat terhubung satu sama lain 

kapanpun dan dimanapun. Begitu 

juga dengan kebutuhan informasi 

yang dapat diakses dengan 

mudah, murah dan cepat. Jika 

pada 10-20 tahun yang lalu, HP 

hanya berfungsi sebagai media 

komunikasi. Kini masyarakat 

semakin dimudahkan untuk 

melakukan berbagai hal hanya 

dengan mengakses internet 

melalui ponsel pintar atau smart 

phone, seperti belajar, bekerja, 

hiburan, bahkan mengakses 

layanan publik dan memberikan 

keluhan dan saran kepada 

pemangku kebijakan.

KADES

Badan publik 

berkewajiban untuk 

menyediakan 

informasi terkait 

program, anggaran 

dan kebijakan lainnya 

yang dapat diakses 

oleh masyarakat.

Saat ini akses 

informasi dan 

pelayanan 

permohonan 

informasi sudah 

banyak yang 

dilakukan secara 

online.

Masyarakat, termasuk 

perempuan, berhak 

mengakses informasi 

terkait aktivitas 

pemerintahan dan 

pelaksanaan 

pembangunan.

Badan publik juga berkewajiban melayani 

permintaan informasi masyarakat sepanjang 

informasi tersebut tidak termasuk kategori 

“informasi yang dikecualikan” atau rahasia.

Undang-undang
No.14 Tahun 2008
tentang
keterbukaan
informasi publik
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1TIK YANG DIKEMBANGKAN OLEH POWER UP
Pesatnya kemajuan TIK dan era keterbukaan informasi publik merupakan 

peluang untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan.  

Perempuan yang saat ini keterlibatannya dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan masih sangat minim dapat 

memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan 

kapasitas diri. Perempuan dapat menggunakan internet secara bijak untuk 

mendapatkan informasi bermanfaat seperti mengakses berbagai situs 

pembelajaran dan media sosial untuk mengetahui tentang bagaimana 

proses perencanaan pembangunan berlangsung. Perempuan juga dapat 

mencari tahu agenda pembangunan desa, kecamatan, kabupaten, bahkan 

nasional agar dapat aktif terlibat dalam proses perencanaan, melakukan 

pemantauan dan memberikan masukan untuk perbaikan rencana kerja 

pemerintah.

masih banyak perempuan tidak 

memiliki smart phone

tidak memiliki biaya 

untuk kuota internet 

karena lebih 

memprioritaskan 

pengunaan biaya untuk 

kebutuhan pokok
wilayah tidak 

terjangkau 

sinyal internet

tingkat pendidikan 

perempuan yang masih 

rendah

sebagian masyarakat, kebanyakan dari 

usia 50 tahun ke atas, enggan 

menggunakan smart phone dan 

memilih tetap menggunakan HP biasa

Namun, faktanya 

teknologi ini belum 

banyak 

termanfaatkan oleh 

kaum perempuan di 

wilayah kerja Power 

Up. Kondisi saat ini, 

sebagian besar 

perempuan belum 

mampu 

memaksimalkan 

pemanfaatan HP dan 

internet karena 

berbagai faktor.

Rp

Dengan HP dan internet, perempuan bisa semakin tak berjarak dari 

informasi dan partisipasi dalam pembangunan karena segalanya bisa 

diakses kapanpun dan dimanapun tanpa meninggalkan pekerjaan 

utama, sedekat ujung jari dengan layar HP mereka.

“

”

Lebih dari 80% masyarakat

di 52 desa dampingan

di 4 kabupaten di NTB memiliki HP.

Kepemilikan sarana TIK ini idealnya dapat

meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam mengakses informasi online.
Sumber: Hasil Survei Tim Pelaksana Program Power Up, Des 2017

masyarakat

punya HP

80%

Media belajar melalui video yang 

dapat diakses secara online dan 

juga offline, yaitu Video Edukasi  

Perencanaan Pembangunan Desa 

atau disingkat menjadi Video Duren 

Bangdes.

Berdasarkan hasil 

survey tersebut, 

Power Up telah 

mengembangkan 

sistem teknologi 

yang sederhana 

sehingga dapat 

memudahkan 

perempuan untuk 

menikmati haknya 

dalam 

berpartisipasi 

dalam 

pembangunan.

Duren

bangdes

Keran 

DesaLayanan pesan suara untuk 

penyampaian keluhan dan saran 

terhadap proses perencanaan 

pembangunan desa untuk 

mendorong akuntabilitas pemerintah, 

yaitu  Pesan Suara Keluhan dan Saran 

Perencanaan Pembangunan Desa 

atau disingkat menjadi Pesan Suara 

Keran Desa.

dan
media
sosial

Gabungan dari pemanfaatan TIK Power Up dan 

media sosial tentunya akan menjadi sebuah media 

percepatan yang mempermudah masyarakat 

untuk mendapatkan akses edukasi dan informasi, 

serta penyampaian aspirasi kepada pemangku 

kebijakan.
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ALUR PENYUSUNAN 

RPJM DESA

RPJM Desa atau 

Rencana 

Pembangunan 

Jangka Menengah 

Desa adalah 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

desa untuk jangka 

waktu 6 tahun 

sesuai masa 

jabatan kepala 

desa.

Tahapan perencanaan
pembangunan desa
Berdasarkan jangka waktu perencanaan, ada dua bentuk perencanaan di desa. 

Pak Kades

Penyusunan RPJMDES

Pembentukan Tim 
Penyusun RPJM Desa

Pengkajian Potensi Desa

Pengkajian Potensi
Desa

Pak Kades

Penggunaan Anggaran Dana Desa

PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA 

PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

Musyawarah Desa

Menyusun Rancangan
RPJM Desa

Penggunaan Anggaran Dana Desa

PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA 

PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

MUSRENBANGDES

Penetapan RPJM Desa

rpjm

desa

ALUR PENYUSUNAN
RKP DESA

RKP Desa atau 

Rencana Kerja 

Pemerintah Desa 

adalah dokumen 

perencanaan 

pembangunan desa 

untuk jangka waktu 1 

tahun yang dilengkapi 

dengan dokumen APB 

Desa atau Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa.

Pak Kades

Penggunaan Anggaran Dana Desa

PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA 

PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

Musyawarah Desa Menyusun Rancangan
RKP Desa

Penggunaan Anggaran Dana Desa

PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA 

PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

MUSRENBANGDESPenetapan RKP Desa

rKP

desa

Pertama

Perencanaan 6 tahunan untuk menyusun RPJM Desa. Penyusunan RPJM Desa 

dilakukan maksimal 3 bulan sejak pelantikan kepala desa.

KEDUA

Perencanaan tahunan untuk menyusun RKP Desa dan APB Desa.

1 2

3

45

6

1 2

34
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Penggunaan Anggaran Dana Desa

PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA 

PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT

PROSESPERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DESA

Alur Penggunaan Teknologi POWER UP

Sebelum dimulainya tahapan 

perencanaan pembangunan baik 

penyusunan RPJM Desa maupun 

RKP Desa dan APB Desa, 

perempuan dapat memperoleh 

pengetahuan terkait partisipasi 

perempuan pada perencanaan 

pembangunan di desa melalui 

Video Edukasi Perencanaan 

Pembangunan Desa. Video ini 

dapat diakses di

powerup.konsepsi.org

powerup.koslata.org

powerup.pkbintb.com

atau melalui

aplikasi POWER UP PROJECT

yang dapat diinstal di hand phone 

android dengan mengunduh dari 

google playstore.
Selain itu perempuan dapat 

memanfaatkan internet untuk  

mengakses informasi  terkait 

pembelajaran partisipasi 

perempuan dalam perencanaan 

penganggaran dengan cara 

membuka browser seperti Google, 

lalu mengetikkan kata pencarian di 

kotak yang disediakan.

Kapasitas
masyarakat

(khususnya perempuan)

meningkat

penyusunan

RKP
Desa

MUSDUS

MUSdes

penyusunan

RPJM
Desa

musrenbang
desa

pesan suara
KERAN DESA

umpan balik/tanggapan

890

670

980

2,300

mengusulkan
perbaikan

proses perencanaan
pembangunan desa

(Video Edukasi Perencanaan Pembangunan Desa)

informasi dan edukasi

video DUREN BANGDES

Mencari informasi secara mandiri
melalui website, SID, dan media sosial

(Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, dll)

menganalisa
papan data

+
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VIDEO
DURENBANGDES

Informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan 

musdus, musdes, dan musrenbang desa dapat diketahui 

melalui media informasi desa. Jadwal pelaksanaannya 

berbeda-beda antar desa, disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing desa.

Hasil keluhan dan saran dari masyarakat yang diolah secara otomatis dan 

ditampilkan secara visual dalam papan data akan mempermudah dan 

mempercepat pemangku kebijakan mengetahui dan merespon keluhan 

dan saran masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan di desa.

Untuk menginformasikan proses dan jadwal pelaksanaan 

musyawarah, pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi seperti website desa, SID, Facebook, 

WhatsApp, Instagram, SMS, dan teknologi lainnya sebagai

media informasi desa.

JADWAL

responsivitas

AKUNTABILITAS

PARTISIPASI

Setelah mengikuti proses perencanaan pembangunan desa,
masyarakat khususnya perempuan dapat menyampaikan 

keluhan dan sarannya (bersifat rahasia) sebagai upaya 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah desa melalui Pesan Suara Keran Desa

Dengan berpartisipasi dalam memberikan keluhan dan saran 

kepada pemerintah desa, maka perempuan sudah berkontribusi 

dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa 

agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat.

Setelah perempuan memiliki cukup pengetahuan

dan informasi tentang proses perencanaan 

pembangunan desa melalui video duren bangdes, maka 

perempuan diharapkan lebih siap dalam mengikuti 

proses perencanaan pembangunan di desanya.

SMS

keran

desa

.desa

.id
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“kalau bukan aku,

siapa lagi?

kalau tidak sekarang,

kapan lagi?

“

“
“
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aspirasi
perempuan

RKP Desa
RKP DESA

peran kaukus perempuan

Aktif Partisipasi 

Kaukus perempuan adalah tokoh 

perempuan yang menjadi teladan bagi 

perempuan lain di desa. Anggota kaukus 

perempuan perlu rutin meningkatkan 

kapasitas diri dengan mempelajari 

proses perencanaan pembangunan desa 

melalui Video Duren Bangdes dan 

mencari informasi tambahan di internet 

atau media sosial. Kaukus perempuan 

juga harus aktif mencari informasi 

jadwal pelaksanaan Musdus, Musdes, 

dan Musrenbang Desa baik melalui 

pemerintah desa atau media informasi 

desa. Tentunya kaukus perempuan juga 

harus aktif berpartisipasi dalam proses 

perencanaan pembangunan desa, serta 

aktif dalam memberikan masukan 

kepada pemerintah desa baik secara 

langsung ataupun melalui Pesan Suara 

Keran Desa dan media sosial.

Advokasi Hasil Keran Desa 

Kaukus perempuan merupakan jembatan 

antara perempuan dan kelompok minoritas 

dengan pemerintah desa. Hasil keluhan 

dan saran masyarakat tidak akan 

mendapat respon pemerintah jika tidak 

dikawal oleh kaukus perempuan. Kaukus 

perempuan harus mampu menganalisa 

hasil Keran Desa yang ditampilkan dalam 

Papan Data dan mengadvokasi hasil 

tersebut ke pemerintah desa agar proses 

perencanaan pembangunan lebih 

transparan dan memberikan kesempatan 

yang sama untuk seluruh pihak 

berpartisipasi aktif dan merasakan hasil 

pembangunan.

Memperjuangkan Aspirasi 

Perempuan

Untuk memastikan seluruh masyarakat 

desa, termasuk perempuan dan kelompok 

minoritas, menikmati haknya untuk 

mendapatkan manfaat dari pembangunan, 

kaukus perempuan harus proaktif 

menyuarakan aspirasinya. Tidak berhenti 

di situ, kaukus perempuan juga harus 

mengawal hasil perencanaan 

pembangunan desa dan memastikan 

aspirasi perempuan diakomodasi oleh 

pemerintah dalam RKP dan APB Desa. 

Kaukus perempuan penting melakukan 

pengawalan dengan keterwakilan 

perempuan dalam tim penyusun RKP Desa 

dan BPD.

Membangun kesadaran dan 

Kepedulian 

Peran utama kaukus perempuan adalah 

mendorong partisipasi perempuan dalam 

pembangunan, maka kaukus perempuan 

harus aktif membangun kesadaran dan 

kepedulian masyarakat untuk memberikan 

akses agar perempuan dapat 

berpartisipasi. Kaukus perempuan perlu 

aktif melakukan sosialisasi menggunakan 

media KIE, mengajak perempuan lainnya 

untuk berpartisipasi dengan 

menginformasikan jadwal pelaksanaan 

Musdus, Musdes, dan Musrenbang Desa 

melalui HP, serta mengajak masyarakat 

untuk menonton Video Duren Bangdes, 

menggunakan Pesan Suara Keran Desa, 

dan mengunjungi website dan media sosial 

desa.

musyawarahinformasi

jadwal

jadwal
musyawarah

kebutuhan
perempuan

belajar
berpartisipasi

mencari
informasi
perencanaan

PAPAN DATA
KERAN DESA
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U n t u k  m e m p e r k u a t  p a r t i s i p a s i  

perempuan dalam perencanaan 

pembangunan desa melalui teknologi, 

pemerintah desa dan OPD terkait (DPMD, 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak, BAPPEDA) dapat melakukan 

beberapa cara, seperti berikut:

Pemerintah perlu membangun 

kesadaran dan kepedulian masyarakat 

akan pentingnya mendorong partisipasi 

perempuan dalam pembangunan. Hal ini 

bisa dilakukan dengan menyisipkan 

informasi himbauan kepada staf dan 

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 

pemerintah, seperti pertemuan warga, 

musyawarah, kegiatan peningkatan 

kapasitas, dll. Pemerintah desa dan OPD 

juga bisa melakukan sosialisasi 

pemanfaatan TIK Video Duren Bangdes, 

Pesan Suara Keran Desa, dan media 

sosial kepada masyarakat. Pemerintah 

juga harus aktif menginformasikan 

proses dan jadwal pelaksanaan 

perencanaan pembangunan desa 

melalui media informasi yang mudah 

diakses 

MEMBANGUN KESADARAN
DAN
KEPEDULIAN MASYARAKAT

Memberikan RESPON
atas keluhan/saran

Membuat dan
Mendistribusikan Media KIE

Hasil pesan suara yang diolah secara 

otomatis dan ditampilkan secara visual 

dalam papan data akan mempermudah  

dan mempercepat pemerintah desa dan 

OPD terkait untuk mengetahui hasil 

keluhan dan saran masyarakat terkait 

proses perencanaan pembangunan desa. 

Melalui proses analisa papan data 

bersama dengan kaukus perempuan dan 

BPD, diharapkan pemerintah desa dan 

OPD terkait dapat mengidentifikasi 

masalah dan mencari solusi terbaik 

sebagai respon dari pemangku kebijakan. 

Respon dari pemerintah ini merupakan 

bagian dari upaya meningkatkan kualitas 

perencanaan pembangunan desa, agar 

hasil pembangunan dapat dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah desa dan OPD terkait juga 

bisa membuat dan mendistribusikan 

media KIE yang mudah dipahami dan 

menarik bagi masyarakat untuk 

mengajak perempuan berpartisipasi  

dalam proses perencanaan 

pembangunan. Bentuk media KIE dapat 

berupa video edukasi, brosur, poster, 

spanduk, dll.

Peran pemerintah desa dan OPD
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Jangan bicara
tentang kami,
tanpa pernah

melibatkan kami
di dalamnya 

Eni Lestari
Mantan TKW sekaligus Aktivis Perempuan Indonesia

“

“
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12.00
Senin, 15 April 2019

Panduan PENGUNAAN
APLIKASI POWER UP

12.00
Senin, 15 April 2019

Power Up Project

Pendidikan

INSTAL

Google Play

Power Up Project

Power Up Project

Power Up: Mendorong Partisipasi
Perempuan dalam Pembangunan
melalui Teknologi.

Power Up Project

2.0 MB

Langkah Pertama
Silahkan buka aplikasi
Google Play Store               di smart phone 
Anda.

Langkah KEDUA
Pada kotak pencarian,

silahkan ketik Power Up Project untuk 
mencari Aplikasi Power Up.

power up project

Langkah KETIGA
Pilih aplikasi paling atas, dengan judul 
Power Up: Mendorong Partisipasi 
Perempuan Dalam Pembangunan Melalui 
Teknologi

Langkah KEEMPAT
Setelah memilih aplikasi tersebut, Anda 
akan masuk ke halaman instal aplikasi. 
Silahkan klik INSTAL untuk memasang 
aplikasi di HP Anda.

Langkah KELIMA
Setelah proses instal selesai, maka 
aplikasi Power Up akan muncul di dalam 
daftar aplikasi di hand phone Anda. Klik 
aplikasi untuk masuk dan menggunakan 
seluruh fitur yang tersedia. 

Berikut ini adalah tampilan menu utama 
dari Aplikasi Power Up. Untuk penjelasan 
masing-masing fitur, ada pada halaman 
selanjutnya. 

KERAN YANKES
pesan suara

keluhan dan saran
pelayanan kesehatan

DUREN BANGDES
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

KERAN DESA
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

26 DAYA KELIN
pesan suara

26 tanda bahaya kelahiran
dan persalinan

SURVEY KEPUASAN

MEDIA PENDUKUNG POWER UP

PAPAN DATA

Power Up: Mendorong Partisipasi
Perempuan dalam Pembangunan
melalui Teknologi.

Memperkuat Partisipasi Perempuan
dalam Pembangunan melalui Teknologi
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KERAN YANKES
pesan suara

keluhan dan saran
pelayanan kesehatan

DUREN BANGDES
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

KERAN DESA
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

26 DAYA KELIN
pesan suara

26 tanda bahaya kelahiran
dan persalinan

SURVEY KEPUASAN

MEDIA PENDUKUNG POWER UP

PAPAN DATA

Ketika memilih gambar 
dengan tulisan PAPAN 
DATA HASIL KERAN 
YANKES maka Anda 
akan menuju website 
yang berisi grafik 
olahan hasil keluhan 
dan saran tentang 
layanan kesehatan. 
Fitur ini menggunakan 
koneksi internet. 

Ketika memilih 
gambar telepon 
bertuliskan KERAN 
DESA, maka HP Anda 
akan otomatis 
melakukan panggilan 
ke nomor Pesan Suara 
Keran Desa 
0078033212168.

Ketika memilih gambar 
telepon bertuliskan 
KERAN YANKES, maka 
HP Anda akan 
otomatis melakukan 
panggilan ke nomor 
Pesan Suara Keran 
Yankes 
0078033212177.

Ketika memilih 
gambar telepon 
bertuliskan 26 DAYA 
KELIN, maka HP Anda 
akan otomatis 
melakukan panggilan 
ke nomor Pesan 
Suara 26 Daya Kelin 
0078033212166.

Ketika memilih gambar
PAPAN DATA, maka Anda 
akan diarahkan pada 
halaman pilihan 
dengan tampilan 
berikut:

Ketika memilih gambar 
dengan tulisan PAPAN 
DATA HASIL KERAN DESA 
maka Anda akan 
menuju website yang 
berisi grafik olahan 
hasil keluhan dan saran 
tentang perencanaan 
pembangunan desa. 
Fitur ini menggunakan 
koneksi internet. 

Ketika memilih gambar 
video bertuliskan DUREN 
BANGDES, maka Anda 
akan diarahkan ke 
halaman pengisian data 
sebelum menonton 
video. Pengisian data 
dilakukan secara online 
selama satu kali dalam 
hand phone yang sama. 
Setelah itu, Anda akan 
dapat menonton Video 
Duren Bangdes berkali-
kali.

Fitur SURVEI KEPUASAN 
hanya akan berfungsi 
ketika Anda sudah 
menggunakan 3 fitur 
pesan suara dan 1 fitur 
video. Ketika Anda 
berhasil masuk ke 
dalam fitur Survei 
Kepuasan, Anda akan 
diminta untuk 
memberikan penilaian 
dan masukan untuk 
produk teknologi dalam 
Aplikasi Power Up. 

Ketika Anda memilih gambar 
buku dengan tulisan MEDIA 
PENDUKUNG, maka Anda 
akan melihat daftar media 
lain yang dapat mendukung 
Anda memahami isu 
partisipasi perempuan 
dalam pembangunan dan 
isu kesehatan perempuan. 
Media pendukung dalam hal 
ini bisa berupa buku 
panduan, poster, power 
point, dll. 

Fitur ini berisi 
informasi tentang 
Program Power Up.

KERAN DESA
Pesan Suara

Keluhan Dan Saran
Perencanaan Pembangunan Desa

KERAN YANKES
Pesan Suara

Keluhan Dan Saran
Pelayanan Kesehatan

26 DAYA KELIN
Pesan Suara

26 Tanda Bahaya Kelahiran
Dan Persalinan

DUREN BANGDES
Pesan Suara

Keluhan Dan Saran
Perencanaan Pembangunan Desa

PAPAN DATA

SURVEI KEPUASAN

MEDIA PENDUKUNG

POWER UP

PAPAN DATA
HASIL KERAN YANKES

PAPAN DATA
HASIL KERAN DESA

PAPAN DATA
HASIL KERAN DESA

PAPAN DATA
HASIL KERAN YANKES

26



MENonton melalui WEBSITE MANDIRI
dengan

laptop/komputer atau handphone
www.

Untuk menonton Video Duren Bangdes melalui website mandiri, Anda harus menggunakan 
aplikasi web browser. Beberapa web browser yang biasa digunakan, sebagai berikut:

Google ChromeOpera miniFire Fox Safari BrowserBrowser handphone

Setelah membuka aplikasi web browser, silahkan masukkan alamat website mandiri 
sesuai lembaga yang mendampingi, dengan mengetik alamat website di bawah ini pada 
kolom pencarian.
http://powerup.pkbintb.com (untuk Lombok Tengah)
http://powerup.konsepsi.org (untuk Lombok Timur)
http://powerup.koslata.org (untuk Lombok Utara)
Setelah Anda memasukkan salah satu alamat di atas,
maka Anda akan menemui tampilan menu utama
Video Duren Bangdes seperti pada gambar. 

MENonton melalui youtube

http://www.

ketik alamat website disini

http://www.youtube.com

(1) Buka aplikasi Youtube pada 
komputer/laptop/hand phone Anda.
(2) Pada menu pencarian Youtube, ketik kata 
kunci "Power Up Oxfam".
(3) Pilih video dengan judul "POWER UP: 
MENDORONG PARTISIPASI PEREMPUAN MELALUI 
TEKNOLOGI".
(4) Anda sudah siap untuk menonton Video 
Duren Bangdes.

http://www.

YouTube

SUBSCRIBE3,4 M

Next

08:52

Power up oxfam

10:52

http://www.youtube.com

POWER UP: MENDORONG PARTISIPASI PEREMPUAN MELALUI TEKNOLOGI
08:52

10:52

Power Up oxfam

Power Up:
Mendorong Partisipasi

Perempuan Melalui Teknologi

Oxfam in Indonesia

Subtitel

08:52

MENonton melalui APLIKASI POWER UP

(1) Instal Aplikasi Power Up pada smart phone 
Anda seperti panduan pada halaman 25.
(2) Buka aplikasi dan pilih gambar video dengan 
tulisan DUREN BANGDES.
(3) Isi data Anda pada halaman profil pengguna.
(4) Anda siap menonton Video Duren Bangdes.

KERAN YANKES
pesan suara

keluhan dan saran
pelayanan kesehatan

DUREN BANGDES
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

KERAN DESA
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

26 DAYA KELIN
pesan suara

26 tanda bahaya kelahiran
dan persalinan

SURVEY KEPUASAN

MEDIA PENDUKUNG POWER UP

PAPAN DATA

Power Up Oxfam

2

Isi Informasi Berikut

Nama

Nomor Hand Phone

Jenis Kelamin:

Laki-laki
Perempuan

Kategori Usia:

Kurang dari 16 Tahun
Antara 17 - 24 Tahun
lebih dari 25 Tahun

Hamil / Tidak Hamil

Hamil
Tidak Hamil

Memiliki Bayi Kurang dari 2 Tahun

Ya
Tidak

DAFTAR

3

4
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Panduan MENONTON VIDEO
DUREN BANGDES
(VIDEO EDUKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)

PERHATIAN
!

Tampilan
menu utama video duren bangdes

PADA BAGIAN PENAMPIL AKAN MENAMPILKAN 
KONTEN ATAU ISI DARI PADA VIDEO EDUKASI 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. VIDEO 
DAPAT DITONTON SESUAI KEBUTUHAN 
MASING-MASING, DENGAN CARA MEMILIH 
JUDUL VIDEO PADA MENU UTAMA.

menu utama

panel penampil

Ÿ MULAI
Ÿ MENGANGKAT PERSOALAN PEREMPUAN 

DALAM AGENDA PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN DESA
Ÿ MARI IKUT TERLIBAT DALAM 

KELOMPOK PEREMPUAN DI DESAMU
Ÿ PERSOALAN-PERSOALAN YANG 

PENTING
Ÿ BERPARTISIPASI DI DALAM PROSES 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 
DESA
Ÿ CARI TAHU INFORMASI PERTEMUAN-

PERTEMUAN RESMI DI DESAMU
Ÿ MENGHADIRI PELATIHAN ATAU 

LOKAKARYA
Ÿ MARI GUNAKAN HAK KITA SEBAGAI WARGA 

NEGARA
Ÿ PILIH WAKIL ANDA DALAM PEMERINTAHAN 

DESA
Ÿ MENDAPATKAN HASIL
Ÿ UNDUH

Ÿ Ini adalah panduan untuk mengakses Video Edukasi Perencanaan 

Pembangunan Desa (DUREN BANGDES) yang berisi tentang pentingnya 

berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.
Ÿ Video ini dapat ditonton melalui website mandiri, Aplikasi Power Up, dan 

aplikasi Youtube.
Ÿ Jika Anda ingin menonton secara offline atau bebas kuota internet di HP, 

maka gunakanlah Aplikasi Power Up untuk menontonnya. 
Ÿ Jika Anda ingin menonton menggunakan komputer atau laptop, Anda bisa 

menonton melalui website mandiri yang telah disediakan. Pastikan Anda 

memiliki jaringan internet. Jika ingin menonton secara offline, Anda juga 

bisa mengunduh file di bagian akhir menu.
Ÿ Jika Anda kesulitan menggunakan Aplikasi Power Up dan website mandiri, 

Anda juga bisa menonton melalui Youtube dengan format video sederhana, 

baik secara online maupun offline. 
Ÿ Durasi keseluruhan modul Video Duren Bangdes adalah 6 menit.
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3

MENGUNAKAN

pesan suara KERAN DESA

melalui

telepon gengam biasa

1
2

3

4
5

6

7
8

9

*
0

#

memanggil... Langkah Pertama

Silahkan melakukan 
panggilan telepon ke nomor 
0078033212168. Setelah 
terdengar nada dering 
beberapa kali, panggilan 
akan otomatis terputus. 

Langkah kedua

Tunggu sejenak, karena 
beberapa detik setelah 
panggilan terputus Anda 
akan ditelepon kembali 
oleh mesin operator 
dengan nomor yang sama. 

1
2

3

4
5

6

7
8

9

*
0

#

panggilan masuk...

0078033212168

angkat

tutup

Langkah KETIGA

Angkatlah penggilan 
masuk tersebut dan ikuti 
arahan pesan suara yang 
terdengar. Pilihlah 
jawaban sesuai 
pertanyaan yang Anda 
dengar dengan menekan 
tombol di HP Anda. 
Dengarkan hingga telepon 
berakhir.

1 Setelah masuk 
Aplikasi Power Up, 
pilih gambar telepon 
berwarna hijau 
dengan tulisan
KERAN DESA. 

KERAN YANKES
pesan suara

keluhan dan saran
pelayanan kesehatan

DUREN BANGDES
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

KERAN DESA
pesan suara

keluhan dan saran
perencanaan pembangunan desa

26 DAYA KELIN
pesan suara

26 tanda bahaya kelahiran
dan persalinan

SURVEY KEPUASAN

MEDIA PENDUKUNG POWER UP

PAPAN DATA

2 Setelah memilih fitur 
KERAN DESA, HP Anda 
akan otomatis 
melakukan panggilan 
telepon ke nomor 
pesan suara 
(0078033212168) 
kemudian panggilan 
telepon akan 
langsung terputus. 

panggilan keluar...
0078033212168

panggilan masuk...
078033212168

Beberapa detik 
kemudian, Anda akan 
menerima panggilan 
masuk dari mesin 
operator, segera 
angkat panggilan 
tersebut untuk 
mengunakan pesan 
suara KERAN DESA. 

MENGUNAKAN

pesan suara KERAN DESA

melalui

APLIKASI POWER UP

30

Panduan Penggunaan
pesan suara KERAN DESA
(PESAN SUARA KELUHAN DAN SARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)

Ÿ Ini adalah panduan untuk mengakses Pesan Suara Keluhan dan Saran 

Perencanaan Pembangunan Desa (KERAN DESA).
Ÿ Silahkan menggunakan layanan pesan suara ini jika Anda ingin 

memberikan masukan untuk proses perencanaan pembangunan yang 

diselenggarakan pada tahun ini atau tahun lalu. 
Ÿ Pilihlah jawaban dengan cara menekan angka pada layar/tombol HP 

sesuai arahan pesan suara. 
Ÿ Anda hanya bisa memilih satu pilihan jawaban untuk semua pertanyaan, 

maka pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan pemikiran dan 

pengalaman Anda.
Ÿ Minimal daya baterai HP ketika ingin mengakses pesan suara ini adalah 

20%.
Ÿ Pesan suara ini akan berlangsung selama kurang lebih 4 menit.
Ÿ Pesan suara ini akan berhenti dengan sendirinya ketika Anda 

mendengar kalimat "Terima kasih atas partisipasi Anda."
Ÿ Pesan suara ini bersifat GRATIS. Anda tidak akan dikenakan biaya dalam 

mengakses pesan suara ini. Silahkan gunakan dengan bijak.
Ÿ Pesan suara ini dapat diakses menggunakan aplikasi android di smart 

phone maupun telepon biasa.
Ÿ Panduan penggunaan Aplikasi Power Up, termasuk cara menginstal 

aplikasi, bisa Anda lihat pada halaman 25.
Ÿ Untuk mengetahui seluruh pertanyaan dalam Pesan Suara Keran Desa, 

lihat halaman 31-32.
Ÿ Beberapa pilihan jawaban dan istilah dari pertanyaan dalam Pesan 

Suara Keran Desa dijelaskan pada halaman 33-36.
Ÿ Untuk mengetahui kode wilayah desa Anda, lihat pada halaman 37-38.
Ÿ Anda dapat memantau hasil keluhan dan saran masyarakat pada Papan 

Data Hasil Keran Desa yang dijelaskan pada halaman 39-42.

PERHATIAN
!
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Terima kasih telah menghubungi layanan keluhan dan saran perencanaan 
pembagunan desa. Untuk mendukung peningkatan proses perencanaan 
pembangunan desa, kami akan menanyakan pendapat Anda terkait proses 
perencanaan pembangunan desa sejak tahun lalu. Informasi yang Anda 
sampaikan bersifat rahasia. 

1 Jika Anda 
perempuan, tekan 1,
Laki-laki, tekan 2,

Jika usia Anda kurang dari 17 tahun, 
tekan 1
17 sampai 24  tahun, tekan 2 
Di atas 24 tahun, tekan 3 
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

Jika Anda sedang 
hamil, tekan 1
Tidak hamil, tekan 2

2 3 4

Menurut Anda, sarana apa yang paling 
sesuai untuk menyampaikan keluhan dan 
saran? 
Langsung ke pemerintah desa, tekan 1 
Melalui nomor tertentu, tekan 2
Melalui kotak saran dan keluhan, tekan 3
Melalui media sosial desa, tekan 4
Melalui website desa, tekan 5
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

Apa alasan utama yang menyebabkan anda tidak terlibat dalam proses 
perencanaan pembangunan desa?
Tidak pernah mendapatkan undangan, tekan 1
Tidak diizinkan oleh suami atau istri, tekan 2
Waktu pelaksanaan tidak tepat untuk hadir, tekan 3
Tidak paham perencanaan pembangunan desa, tekan 4
Tidak tertarik untuk hadir, tekan 5
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

7

Terima kasih atas partisipasi anda16

14

14

Melalui sarana apa?
Musyawarah, tekan 1 
Papan informasi desa, tekan 2
Media sosial, tekan 3
Website desa, tekan 4
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

Apakah anda puas terhadap 
keseluruhan proses pertemuan 
perencanaan dan penganggaran 
desa?
Jika ya, tekan 1
Tidak, tekan 2

Menurut Anda, apakah masyarakat 
perlu mendapatkan informasi hasil 
perencanaan pembangunan desa?

Jika ya, tekan 1 
Tidak, tekan 2 
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

Manakah alasan yang paling membuat Anda tidak puas terhadap hasil 
perencanaan pembangunan desa?

Hasil tidak sesuai dengan usulan yang disepakati sebelumnya, tekan 1
Alokasi anggaran tidak sesuai dengan yang disepakati,tekan 2

Alokasi anggaran tertentu tidak sesuai peraturan perundangan, tekan 3
Hasil kurang memperhatikan aspirasi perempuan, tekan 4

Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

13

14

15

JIKA 
TEKAN 

2
12

JIKA 
TEKAN 

1

12

JIKA 

TEKAN 

2

JIKA TEKAN 1

Menurut Anda, usulan apa yang paling banyak 
diajukan oleh perempuan dalam pelaksanaan 
perencanaan pembangunan desa?
Jika bidang pemerintahan desa, tekan 1 
Pembangunan desa, tekan 2 
Pembinaan kemasyarakatan. Tekan 3 

Pemberdayaan masyarakat, tekan 4 
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

Jika Anda tidak memberikan usulan, apa 
alasannya?
Tidak ada kesempatan, tekan 1
Tidak percaya diri, tekan 2
Usulan sudah diwakilkan oleh peserta lain, tekan 3
Tidak memahami topik pertemuan, tekan 4
Tidak memiliki usulan, tekan 5
Selalu memberikan usulan, tekan 6
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

Menurut Anda, apakah masyarakat 
sudah mendapatkan informasi hasil 
perencanaan pembangunan desa?
 
Jika Ya, tekan 1 
Tidak, tekan 2
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

9

10

1211

JIKA 
TEKAN 

4

6

DAFTAR PERTANYAAN PESAN SUARA
KELUHAN DAN SARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

JIKA 
TEKAN 

2

3

JIKA 
TEKAN 

1
3

JIKA 
TEKAN 
1,2,3

6

Silakan memilih kode desa tempat tinggal 
anda : 0xx
nomor yang anda masukkan adalah 0xx
Jika benar tekan 1
Jika salah, tekan 2
(kode desa terdapat pada halaman 37-38)

Pada proses perencanaan pembangunan desa 
tahun ini atau tahun lalu, jika Anda terlibat di 
tingkat
Musdus, tekan 1
Musdes, tekan 2
Musrenbang desa, tekan 3
Tidak pernah, tekan 4 
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0

Apakah semua lapisan masyarakat termasuk 
perempuan, ibu hamil, lansia, difabel dan 
kelompok minoritas lainnya berpartisipasi dalam 
perencanaan pembangunan desa? 
Jika ya, tekan 1
Tidak, tekan 2
Untuk mengulangi pesan ini, tekan 0
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PERTANYAAN PENJELASAN JAWABAN

Nomor 10
Alasan tidak 
memberikan usulan 
saat musyawarah 
perencanaan 
pembangunan desa

Jawaban Angka 1:
Tidak ada kesempatan
Anda memiliki usulan, tapi pemimpin atau fasilitator 
musyawarah tidak memberikan kesempatan setiap orang 
untuk menyatakan usulannya, baik dengan cara membatasi 
jumlah usulan, waktu musyawarah dibatasi dengan ketat, 
mengharuskan usulan melalui perwakilan, atau karena 
adanya peserta lain yang mendominasi pertemuan.

Jawaban Angka 2:
Tidak percaya diri
Anda tidak cukup memiliki keyakinan dan keberanian untuk 
mengungkapkan usulan di forum, sehingga lebih memilih 
diam (pasif).

Jawaban Angka 3:
Usulan sudah diwakilkan oleh peserta lain
Anda menitipkan usulan Anda kepada peserta lain untuk 
disampaikan dalam forum, atau usulan yang hendak Anda 
sampaikan telah diusulkan oleh peserta lainnya.

Jawaban Angka 4:
Tidak memahami topik pertemuan
Anda tidak memiliki informasi dan pengetahuan terkait isi 
dan tujuan pertemuan, sehingga lebih memilih diam (pasif).

Jawaban Angka 5:
Tidak memiliki usulan
Anda tidak memiliki usulan yang perlu disampaikan, 
meskipun mengetahui isi dan tujuan pertemuan.

Jawaban Angka 6:
Selalu memberikan usulan
Anda selalu memberikan usulan pada setiap kegiatan 
musyawarah yang dilakukan pada tahun ini ataupun tahun 
lalu. 

34

PERTANYAAN PENJELASAN JAWABAN

Jawaban Angka 4:
Tidak pernah
Anda tidak menghadiri Musdus, Musrenbang Desa, ataupun 
Musdes pada tahun ini ataupun tahun lalu.

Nomor 7
Alasan utama yang 
menyebebkan Anda 
tidak terlibat dalam 
proses perencanaan 
pembangunan desa

Jawaban Angka 3:
Waktu pelaksanaan tidak tepat untuk hadir
Anda mendapatkan undangan atau mengetahui informasi 
jadwal pelaksanaan musyawarah, tetapi Anda tidak bisa 
hadir karena waktu pelaksanaan tidak memungkinkan Anda 
untuk hadir. Misalnya, Musdus dilaksanakan di malam hari 
atau setelah ibadah Salat Jum'at di masjid sehingga 
menyebabkan kelompok perempuan tidak dapat hadir, atau 
waktu pelaksanaan di saat sebagian besar masyarakat 
sedang bekerja. 

Jawaban Angka 4:
Tidak paham perencanaan pembangunan desa
Anda mendapatkan undangan atau mengetahui informasi 
jadwal pelaksanaan musyawarah, tetapi Anda tidak paham 
mengenai proses perencanaan pembangunan di desa. Hal 
ini membuat Anda segan untuk hadir karena tidak 
mengetahui apa yang harus dilakukan dan dibicarakan saat 
kegiatan berlangsung.

Jawaban Angka 5:
Tidak tertarik untuk hadir
Anda mendapatkan undangan atau mengetahui informasi 
jadwal pelaksanaan musyawarah, tetapi Anda menganggap 
musyawarah perencanaan pembangunan tidak berdampak 
terhadap diri Anda maupun masyarakat. Hal ini bisa 
disebabkan kurangnya pengetahuan maupun sikap putus 
asa karena usulan Anda tidak pernah didengar, proses 
pengambilan keputusan dinilai tidak partisipastif, atau 
hasil perencanaan hanya menguntungkan sebagian pihak.

PENJELASAN beberapa PERTANYAAN
DAN pilihan JAWABAN KERAN DESA
(PESAN SUARA KELUHAN DAN SARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)

Nomor 6
Keterlibatan pada proses 
perencanaan 
pembangunan desa

Jika Menghadiri Keseluruhan Musyawarah
Jika pada tahun ini atau tahun lalu Anda terlibat di kegiatan 
Musdus, Musrenbang Desa dan Musdes, maka pilih angka 
jawaban untuk kegiatan musyawarah terakhir yang Anda 
ikuti.
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PERTANYAAN PENJELASAN

Nomor 8
Keterlibatan semua 
lapisan masyarakat 
termasuk perempuan, 
ibu hamil, lansia, 
difabel dan kelompok 
minoritas

Difabel adalah individu yang memiliki kemampuan 
berbeda dalam menjalankan aktivitas bila 
dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, 
disebabkan keadaan (seperti sakit atau cedera) yang 
merusak atau membatasi kemampuan mental atau 
fisiknya.

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang tidak 
memiliki kekuatan atau suara dalam proses 
pembangunan. Kelompok ini biasanya berjumlah 
sedikit orang sehingga kebutuhannya sering kali tidak 
terakomodir dalam rencana pembangunan desa. 
Contohnya lansia, difabel, pengemis, pemulung, 
buruh, pedagang kaki lima, mantan pekerja seks 
komersial, orang dengan HIV, waria, mantan TKW, dll.

Informasi hasil perencanaan pembangunan desa 
adalah sosialisasi isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB 
Desa yang dihasilkan dari proses perencanaan 
pembangunan desa pada tahun ini atau tahun lalu.

Nomor 12 dan 13 
Penyebarluasan 
informasi hasil 
perencanaan 
pembangunan desa
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PERTANYAAN PENJELASAN JAWABAN

Jawaban Angka 3:
Media sosial desa
Media sosial (Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube, dll) 
yang dikelola secara resmi oleh pemerintah desa. Akun 
media sosial bukan milik pribadi kepala, staf, atau 
perangkat desa.

Jawaban Angka 4:
Website desa
Website yang dikelola oleh pemerintah desa dan berisi 
informasi terkait profil dan kegiatan desa. 

PENJELASAN beberapa PERTANYAAN
DAN pilihan JAWABAN KERAN DESA
(PESAN SUARA KELUHAN DAN SARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA)

Nomor 17
Sarana yang paling 
sesuai untuk 
menyampaikan 
keluhan dan saran

Jawaban Angka 1:
Langsung ke pemerintah desa
Untuk menyampaikan keluhan dan saran kepada kepala 
desa, perangkat desa, atau staf desa, Anda lebih nyaman 
bertemu langsung atau menghubungi melalui 
telepon/SMS/WA ke nomor pribadi.

Jawaban Angka 2:
Melalui nomor tertentu
Masyarakat menyampaikan keluhan dan saran dengan 
menghubungi nomor tertentu yang disediakan khusus oleh 
pemerintah desa. Data masyarakat yang melakukan 
panggilan telepon bersifat rahasia.
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lombok utara

056 Tanjung - Tanjung
057 Tanjung - Sigar Penjalin
058 Tanjung - Medana
059 Tanjung - Tegal Maja
060 Tanjung - Sokong
061 Tanjung - Jenggala
062 Tanjung - Teniga

38

lombok timur

064 Masbagik - Paok Motong
065 Masbagik - Masbagik Selatan
066 Masbagik - Masbagik Timur
067 Masbagik - Masbagik Utara
068 Masbagik - Kesik
069 Masbagik - Danger
070 Masbagik - Lendang Nangka
071 Masbagik - Lendang Nangka Utara
072 Sikur - Sikur
073 Sikur - Montong Baan
074 Sikur - Montong Baan Selatan
075 Sikur - Gelora
076 Sikur - Loyok
077 Sikur - Tetebatu Selatan
078 Sikur - Darmasari
079 Sikur - Kotaraja

KODE DESA

lombok tengah

014 Pringgarata - Bagu
015 Pringgarata - Pringgarata
045 Pringgarata - Menemeng
046 Pringgarata - Bilebante
047 Pringgarata - Sintung
048 Pringgarata - Murbaya
049 Pringgarata - Sepakek
050 Pringgarata - Pemepek
051 Pringgarata - Arjangka
052 Pringgarata - Taman Indah
080 Pringgarata - Sisik
016 Praya Tengah - Pengadang
053 Praya Tengah - Beraim
054 Praya Tengah - Jurang Jaler
055 Praya Tengah - Prai meke
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Filter/Penyaring: Filter atau penyaring berfungsi 
untuk menyaring data berdasarkan kriteria yang 
ditentukan. Kriteria yang disediakan pada bagian 
filter ada tujuh, yaitu (1) Rentang waktu, (2) Usia, (3) 
Jenis kelamin, (4) Status kehamilan, (5) Desa, (6) 
Kecamatan, (7) Kabupaten. Ketika filter diaktifkan, 
maka tampilan data akan berubah mengikuti kriteria 
yang dipilih. Misalnya, jika Anda hanya ingin melihat 
data yang masuk dari masyarakat desa tempat Anda 
tinggal, maka Anda hanya perlu memilih nama desa 
Anda pada bagian filter dan kemudian tampilan grafik 
akan berubah secara otomatis.

Kecamatan

Pilihan kecam...

Desa

Pilihan desa

Status kehamilan

Pilihan status...

Jenis kelamin

Pilihan jenis k...

Usia

Pilihan usia

Kabupaten

Pilihan kabup...

Lombok Utara
Lombok Timur
Lombok Tengah

Lombok Barat

Semua kabupat...

Filter

Rentang Waktu

Rekap Data Profil Pengguna Pesan Suara: Bagian berikutnya dari papan 
data adalah empat grafik yang merupakan rekapitulasi data profil 
pengguna pesan suara (usia, jenis kelamin, status kehamilan, dan 
desa domisili).

Rekap Jawaban Pengguna untuk Masing-masing Pertanyaan: Bagian 
ini merupakan bagian inti dari papan data. Bagian ini terdiri dari 11 
grafik yang menampilkan rekapitulasi jawaban pengguna untuk 
masing-masing pertanyaan keluhan dan saran perencanaan 
pembangunan desa.

Timeline Respon TotalUsia

1. < 17 tahun

2. 17-24 tahun

3. > 24 tahun

total

0.0%

20%

80%

100%

0

1

4

5

RESPON:

1. Musdus

2. Musdes

3. Musrenbang Desa

4. Tidak Pernah

total

0.0%

20%

60%

20%

100%

0

1

3

1

Timeline Respon Total5. Proses Perencanaan Yang Dihadiri

RESPON:

Rentang WaktuKeluhan dan Saran Perencanaan
Pembangunan Desa

Power Up Project

Timeline Respon TotalUsia

1. < 17 tahun

2. 17-24 tahun

3. > 24 tahun

total

0.0%

20%

80%

100%

0

1

4

5

RESPON:

1. Musdus

2. Musdes

3. Musrenbang Desa

4. Tidak Pernah

total

0.0%

20%

60%

20%

100%

0

1

3

1

Timeline Respon Total5. Proses Perencanaan Yang Dihadiri

RESPON:

Papan Data Keran Desa

panduan MEMBACA DAN MENGANALISA
PAPAN DATA

!
Papan data (dashboard) 
merupakan halaman 
web yang menampilkan 
grafik hasil olahan 
keluhan dan saran 
masyarakat yang 
terekam melalui 
teknologi Pesan Suara 
Keran Desa.

PENGERTIAN FUNGSI
Papan data ini dikembangkan untuk memudahkan para 
pemangku kebijakan, terutama Pemerintah Desa dan BPD, 
untuk menganalisis hasil keluhan dan saran masyarakat 
terkait proses perencanaan pembangunan desa. 
Berdasarkan data tersebut diharapkan Pemerintah Desa 
dapat mengambil tindakan yang tepat dalam 
meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan 
desa, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
perencanaan pembangunan.

BAGIAN-BAGIAN PAPAN DATA

1

1

3

2

1

3

2

Kecamatan

Pilihan kecam...

Pilihan kabup...

Jenis kelamin

Pilihan jenis k...

Usia

Pilihan usia

Filter

Kabupaten

Desa

Pilihan desa
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Rentang WaktuKeluhan dan Saran
Perencanaan Pembangunan Desa

Oxfam di Indonesia - Power Up

Kecamatan

Tanjung

Kabupaten

Lombok Utara

Jenis kelamin

Perempuan

Usia

> 25 Tahun

Desa

Tanjung

Filter

A

B

C

E

D

E

G

H

I

F

J

J

K

Timeline Respon TotalJenis Kelamin

1. Laki-laki

2. Perempuan

total

80%

20%

100%

8

2

10

RESPON:

1. < 17 tahun

2. 17-24 tahun

3. > 24 tahun

total

0.0%

20%

80%

100%

0

1

4

5

RESPON:

Timeline Respon TotalUsia

Timeline Respon Total1. Tingkat Musyawarah Yang Dihadiri

1. Musdus

2. Musdes

3. Musrenbang Desa

4. Tidak Pernah

Total

30%

50%

20%

0.0%

100%

3

5

2

0

10

RESPON:

Timeline Respon Total5. Alasan Tidak Memberikan Usulan

1. Tidak Ada Kesempatan

2. Tidak Percaya Diri

3. Usulan sudah diwakilkan oleh Peserta Lain

4. Tidak Memahami Topik Pertemuan

5. Tidak Memiliki Usulan

6. Selalu Memberikan Usulan

Total

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

100%

0

0

0

0

0

10

10

RESPON:

Timeline Respon Total

6. Masyarakat Sudah Mendapat Informasi Hasil
Perencanaan Pembangunan Desa

1. Ya

2. Tidak

Total

40%

60%

100%

4

6

10

RESPON:

Timeline Respon Total8. Sarana Untuk Menyebarkan Informasi

1. Musyawarah

2. Papan Informasi Desa

3. Media Sosial

4. Website Desa

Total

50%

30%

20%

0.0%

100%

3

5

2

0

10

RESPON:

Timeline Respon Total

7. Masyarakat Perlu Mendapat Informasi Hasil
Perencanaan Pembangunan Desa

1. Ya

2. Tidak

Total

80%

20%

0.0%

0

0

0

RESPON:

Timeline Respon Total11. Sarana Untuk Menyampaikan Keluhan Dan Saran

1. Langsung Ke Pemerintah Desa

2. Melalui Nomor Tertentu

3. Melalui Kotak Saran dan Keluhan

4. Melalui Media Sosial Desa

5. Melalui Website Desa

Total

0.0%

60%

0.0%

40%

0.0%

100%

0

6

0

4

0

10

RESPON:

Timeline Respon Total

3. Keterlibatan Perempuan, Lansia, Ibu Hamil, Difabel
dan Kelompok Minoritas lainnya

1. Ya

2. Tidak

Total

20%

80%

100%

2

8

10

RESPON:

Timeline Respon Total2. Alasan Tidak Pernah Ikut Musyawarah

1. Tidak Pernah Mendapat Undangan

2. Tidak Diizinkan Oleh Suami Atau Istri

3. Waktu Pelaksanaan

Tidak Tepat Untuk Hadir

4. Tidak Paham Perencanaan 

Pembangunan Desa

5. Tidak Tertarik Untuk Hadir

Total

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0

0

0

0

0

RESPON:

Timeline Respon Total4. Bidang yang paling banyak diusulkan oleh perempuan

1. Bidang pemerintahan desa

2. Pembangunan Desa

3. Pembinaan Kemasyarakatan

4. Pemberdayaan Masyarakat

Total

0.0%

0.0%

30%

70%

100%

0

0

3

7

10

RESPON:

Timeline Respon Total

9. Kepuasan Terhadap Keseluruhan Proses
Perencanaan Pembangunan Desa

1. Ya

2. Tidak

Total

60%

40%

100%

5

5

10

RESPON:

Timeline Respon Total

10. Alasan Ketidak Puasan Terhadap Hasil
Perencanaan Pembangunan Desa 

1. Hasil Tidak Sesuai Dengan Usulan

Yang Disepakati Sebelumnya

2. Alokasi Anggaran Tidak Sesuai

Dengan Yang Disepakati

3. Alokasi Anggaran Tertentu

Tidak Sesuai Peraturan Perundangan

4. Hasil Kurang Memperhatikan

Aspirasi Perempuan

Total

20%

10%

20%

50%

100%

2

1

2

5

10

RESPON:

CARA MEMBACA DAN
MENGANALISA PAPAN DATA

Pilih nama 
desa/kecamatan/kabupaten pada 
bagian filter agar papan data hanya 
menampilkan data dari wilayah yang 
Anda pilih.

A

Pilih rentang waktu pada bagian filter 
agar papan data hanya menampilkan 
data dari pengguna pada rentang 
waktu yang Anda pilih.

B

Pada bagian rekap data profil, cek 
jumlah laki-laki dan perempuan yang 
menjadi pengguna layanan pesan 
suara Keran Desa. Jika lebih banyak 
laki-laki yang memberikan keluhan 
dan sarannya, maka Anda harus 
mengajak lebih banyak perempuan 
menggunakan pesan suara ini agar 
Pemerintah Desa bisa mendapatkan 
sudut pandang perempuan dalam 
mengawal proses perencanaan 
pembangunan desa. 

C

Untuk mengetahui jumlah pengguna 
yang berpartisipasi dalam proses 
perencanaan pembangunan, Anda 
bisa melihat grafik jawaban nomor 1. 
Untuk menganalisis partisipasi 
perempuan dalam kegiatan Musdus, 
Musdes, dan Musrenbangdes, Anda 
perlu mengaktifkan filter dengan 
pilihan jenis kelamin perempuan. 

D

Anda juga bisa mengetahui alasan 
seseorang tidak berpartisipasi pada 
grafik jawaban nomor 2. Alasan utama 
yang muncul merupakan tantangan 
utama masyarakat, khususnya 
perempuan, untuk berpartisipasi dalam 
proses perencanaan pembangunan 
desa. Pemerintah perlu merespon hal 
ini agar tantangan partisipasi dapat 
diatasi.

E

I

I

GUntuk mengetahui apakah perempuan sudah memiliki kapasitas untuk berpartisipasi 
aktif dan setara dalam proses perencanaan pembangunan desa, Anda bisa 
menganalisis grafik jawaban nomor 4. Jika perempuan lebih banyak memberikan 
usulan pada bidang pemberdayaan, maka perlu ada kegiatan peningkatan kapasitas 
agar perempuan bisa memahami bagaimana pembiayaan pada semua bidang 
merupakan peluang untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan kelompok minoritas.

Anda juga bisa menganalisis grafik jawaban nomor 5 untuk mengetahui alasan utama 
perempuan tidak memberikan usulan dalam proses perencanaan pembangunan. Jika 
alasan utama telah diketahui, Pemerintah Desa dapat merespon dengan membuat 
ruang bagi perempuan agar dapat menyuarakan pemikirannya. 

H

Untuk mengetahui apakah menurut masyarakat Pemerintah Desa sudah cukup 
transparan dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan desa, Anda bisa 
menganalisis grafik jawaban nomor 6 dan 7 yang menunjukkan jumlah masyarakat 
yang sudah dan ingin terpapar informasi hasil perencanaan pembangunan dan yang 
belum. Jika banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi, maka 
Pemerintah Desa perlu melakukan upaya lebih untuk melakukan sosialisasi hasil 
perencanaan pembangunan kepada masyarakat umum. Adapun informasi pilihan 
media yang disukai oleh masyarakat dan sudah digunakan oleh Pemerintah Desa ada 
pada grafik jawaban nomor 8.

I

Untuk mengetahui apakah masyarakat merasa puas dengan keseluruhan proses 
perencanaan pembangunan di wilayahnya, Anda bisa menganalisis grafik jawaban 
nomor 9. Jika sebagian besar masyarakat belum merasa puas, maka Pemerintah Desa 
perlu menganalisis grafik jawaban nomor 10 untuk mengetahui alasan utama 
masyarakat tidak merasa puas. Berdasakan informasi tersebut Pemerintah Desa 
dapat melakukan perbaikan pada proses perencanaan pembangunan agar 
kualitasnya semakin baik dari waktu ke waktu, sehingga nantinya hasil 
pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

J

Untuk meningkatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa, 
maka pemerintah perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan 
keluhan dan sarannya terkait layanan pemerintah. Dengan menganalisis grafik 
jawaban nomor 11, Pemerintah Desa dapat membangun sistem umpan balik dengan 
memanfaatkan media yang paling disukai oleh masyarakat.

K
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F
Untuk mengetahui apakah proses perencanaan pembangunan di wilayah Anda sudah 
bersifat inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Anda bisa 
menganalisis grafik jawaban nomor 3. Jika grafik menunjukkan proses musyawarah 
belum bersifat inklusif, maka Pemerintah Desa bersama BPD dan Kaukus Perempuan 
memiliki peranan penting untuk mendorong agar seluruh lapisan masyarakat dapat 



Ÿ Pembukaan lahan pertanian;
Ÿ Pengelolaan usaha hutan Desa;
Ÿ Kolam ikan dan pembenihan ikan;
Ÿ Kapal penangkap ikan;
Ÿ Cold storage (gudang pendingin);
Ÿ Tempat pelelangan ikan;
Ÿ Tambak garam;
Ÿ Kandang ternak;
Ÿ Instalasi biogas;
Ÿ Mesin pakan ternak;
Ÿ Sarana dan prasarana ekonomi 

lainnya sesuai kondisi Desa.

E. Pelestarian lingkungan hidup antara
lain:

Ÿ Penghijauan;
Ÿ Pembuatan terasering;
Ÿ Pemeliharaan hutan bakau;
Ÿ Perlindungan mata air;
Ÿ Pembersihan daerah aliran sungai;
Ÿ Perlindungan terumbu karang; dan
Ÿ Kegiatan lainnya sesuai kondisi 

Desa.

bidang pembinaan

kemasyarakatan

Ÿ Pembinaan lembaga 
kemasyarakatan;

Ÿ Penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban;

Ÿ Pembinaan kerukunan umat 
beragama;

Ÿ pengadaan sarana dan prasarana 
olah raga;

Ÿ Pembinaan lembaga adat;
Ÿ Pembinaan kesenian dan sosial 

budaya masyarakat; dan
Ÿ Kegiatan lain sesuai kondisi Desa

bidang pemBERDAYAAN

MASYARAKAT

Ÿ Pelatihan usaha ekonomi, 
pertanian, perikanan dan 
perdagangan

Ÿ Pelatihan teknologi tepat guna
Ÿ Pendidikan, pelatihan, dan 

penyuluhan bagi kepala 
Desa,perangkat Desa, dan Badan 
Pemusyawaratan Desa;

Ÿ Peningkatan kapasitas 
masyarakat, antara lain:

- Kader pemberdayaan 
masyarakat Desa;

- Kelompok usaha ekonomi 
produktif;

- Kelompok perempuan,
- Kelompok tani,
- Kelompok masyarakat miskin,
- Kelompok nelayan,
- Kelompok pengrajin,
- Kelompok pemerhati dan 

perlindungan anak,
- Kelompok pemuda;dan
- Kelompok lain sesuai kondisi 

Desa
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bidang penyelengaraan
pemERINTAHAN desa

bidang pelaksanaan
pemBANGUNAN desa

program dan kegiatan dalam
empat bidang pembangunan
desa

· Penetapan dan penegasan batas 

Desa;
· Pendataan Desa;
· Penyusunan tata ruang Desa;
· Penyelenggaraan musyawarah 

Desa;
· Pengelolaan informasi Desa;
· Penyelenggaraan perencanaan 

Desa;
· Penyelenggaraan evaluasi tingkat 

perkembangan pemerintahan Desa;
· Penyelenggaraan kerjasama antar 

Desa;
· Pembangunan sarana dan 

prasarana kantor Desa; dan
· Kegiatan lainnya sesuai kondisi 

Desa;

Ÿ Tambatan perahu; 
Ÿ Jalan pemukiman;
Ÿ Jalan Desa antar permukiman ke 

wilayah pertanian;
Ÿ Pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro ;
Ÿ Lingkungan permukiman 

masyarakat Desa; dan
Ÿ Infrastruktur Desa lainnya sesuai 

kondisi Desa.

A. Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan infrasruktur dan
lingkungan Desa antara lain: 

B. Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain:

Ÿ Air bersih berskala Desa;
Ÿ Sanitasi lingkungan;
Ÿ Pelayanan kesehatan Desa seperti 

posyandu; dan
Ÿ Sarana dan prasarana kesehatan 

lainnya sesuai kondisi Desa.

Ÿ Taman bacaan masyarakat;
Ÿ Pendidikan anak usia dini;
Ÿ Balai pelatihan/kegiatan belajar 

masyarakat;
Ÿ Pengembangan dan pembinaan 

sanggar seni; dan
Ÿ Sarana dan prasarana pendidikan 

dan pelatihan lainnya sesuai 
kondisi Desa

C. Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan dan kebudayaan antara
lain:

D. Pengembangan usaha ekonomi
produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana ekonomi
antara lain:

Ÿ Pasar Desa;
Ÿ Pembentukan dan pengembangan 

BUM Desa;
Ÿ Penguatan permodalan BUM Desa;
Ÿ Pembibitan tanaman pangan; 
Ÿ Penggilingan padi;
Ÿ Lumbung Desa;
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Daftar ISTILAH

ADD    : Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber 

dari APBD yang diperuntukan bagi desa untuk 

membiayai program pembangunan.

Badan Publik     : Lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

DD    : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang diperuntukan bagi desa dan digunakan 

untuk membiayai program pembangunan.

Musdes  : Musyawarah Desa adalah musyawarah antara 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah 

Desa  dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal 

yang bersifat strategis.

Musdus  : Musyawarah Dusun merupakan kegiatan untuk 

mengumpulkan aspirasi terkait hak dan 

kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Kepala Dusun.

Musrenbang desa  : Musrenbang desa adalah musyawarah antara BPD, 

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan Pembangunan Desa. 

Website  : Halaman informasi yang disediakan melalui jalur 

internet.
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ayo d
atang k

e m
usrenbang

 duren bangdes

nasib desamu ditentukan

dari ujung jarimu

keran desa

ayo partisipasi

KAUKUS PEREMPUAN
perencanaan pembangunan desa

kita setara, kita mampu

perem
pu

a
n

 b
is

a

partis
ip

asi p
erem

pu
an

power up

papan data

partisipasiakuntabilitas

responsiv
itas
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