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BAB II 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI PKK DESA TEMPEL KECAMATAN 

WEDUNG KABUPATEN DEMAK 

 

A. Keadaan Geografis Desa 

1. Letak Wilayah Desa 

Desa Tempel yang berada sekitar 6 Km arah timur dari Kecamatan 

Wedung memiliki aksebilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan 

daerah-daerah lain disekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya. Wilayah 

Desa Tempel merupakan salah satu desa pinggiran Kecamatan Wedung, 

berbatas langsung dengan Kecamatan Mijen. 

Dilihat dari topografi, ketinggian wilayah Tempel berada pada 3 m 

ketinggian dari permukaan air laut dengancurah hujan rata-rata 2000–3000 

mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 26-32 
0
C. 

Desa Tempel disebelah utara dilalui Sungai Wulan yang merupakan 

perbatasan Desa Jetak Kecamatan Wedung. Keberadaan sungai dengan air 

yang mengalir sepanjang tahun di Desa Tempel tersebut membantu dalam 

menjaga kondisi permukaan air tanah. 

Secara administrasi Desa Tempel terletak di Kecamatan Wedung, 

Kabupaten Demak dengan batas sebagai berikut : 

 Sebelah utara : Desa Jetak Kecamatan Wedung 

 Sebelah timur : Desa Pasir Kecamatan Mijen 

 Sebelah selatan : Desa Kenduren Kecamatan Wedung 

 Sebelah barat : Desa Bungo Kecamatan Wedung 
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Wilayah Desa Tempel terdiri dari 3 RW, dan 10 RT 

2. Luas Wilayah Desa 

Desa Tempel merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kecamatan 

Wedung Kabupaten Demak yang terletak dipinggir timur dengan luas 

wilayah 271.5 ha dengan kondisi tanah dataran rendah. 

3. Keadaan Penduduk 

a. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa Data Penduduk Desa Tempel 

tahun 2015, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah 

total 2.515 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk berjenis kelamin Laki-

laki adalah 1.298 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 

sejumlah 1.217 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Tempel adalah 

703 Kepala Keluarga. 

Jumlah penduduk desa Tempel berdasarkan jenis kelamin dan golongan 

umur pada tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut : 
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Tabel 1.1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan golongan 

umur di Desa Tempel th. 2015 

Golongan Umur 

(Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

(Jiwa) 

0 – 6 

7 - 12 

13 - 25 

26 - 55 

56 – 75 

> 75 

153 

139 

304 

560 

135 

7 

141 

129 

252 

528 

151 

16 

294 

268 

556 

1.088 

286 

23 

Jumlah 1.298 1.217 2.515 

Sumber : Kantor Kepala Desa Tempel, 2015 

b. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan adalah salah satu cara untuk mendorong seseorang dapat 

berfikir secara kritis, trampil dan bersikap lebih percaya pada diri sendiri. 

Tingkat pendidikan masyarakat pedesaan umumnya adalah rendah, 

terutama pendidikan yang bersifat formal. Hal tersebut terjadi pula pada 

penduduk di Desa Tempel, dimana mereka rata-rata masih berpendidikan  

SD (Sekolah Dasar). 

Berdasarkan pendidikan formal yang bisa dicapai oleh penduduk desa 

Tempel dapat disajikan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Penyebaran Penduduk Desa Tempel berdasarkan tingkat 

pendidikan (2015) 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) 

1. Tamat SD / sederajat 

2. Tamat SMP / sederajat 

3. Tamat SMA / sederajat 

4. Tamat Perguruan Tinggi 

873 

636 

220 

29 

Jumlah 1.758 

Sumber : Kantor Kepala Desa Tempel, 2015 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada pada umumnya jumlah 

penduduk yang memperoleh pendidikan pada tingkat SD adalah 

sebanyak 873 jiwa. Dimana rendahnya tingkat pendidikan tersebut antara 

lain disebabkan karena tingkat ekonomi rumah tangga rata-rata dalam 

keadaan lemah dan prasarana pendidikan yang kurang memadahi. 

Untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di desa Tempel telah 

dibangun 2 (dua) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1 (satu) Taman 

Kanak-kanak (TK), 1 (satu) Sekolah Dasar (SD), dan 2 (dua) Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Sedangkan SMP, SMA, serta Perguruan 

Tinggi tidak terdapat pada Desa Tempel. 

Walaupun kondisi kesejahteraan dari rata-rata penduduk Desa Tempel 

rendah, namun terdapat aspek-aspek yang positif dalam menanggapi 

maslah pendidikan. Ini terbukti dengan masih banyak penduduk Desa 

Tempel yang memperoleh pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi 
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sebanyak 249 jiwa, meskipun mereka itu dalam menempuh pendidikan 

harus kedesa lain bahkan sampai ke kota yang jaraknya cukup jauh.  

c. Kesehatan 

Kesehatan adalah sesuatu yang penting yang dapat mencerminkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data potensi Desa Tempel tahun 

2014, maka dapat dilihat fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti jumlah polindes sebanyak 1 buah, 

jumlah posyandu balita sebanyak 2 buah. 

d. Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan social dapat dilihat  dari pemberdayaan kelembagaan yang 

ada di Desa Tempel, seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat 

Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), KPMD (Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa), TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan 

PKK. Melalui lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan social dengan program-programnya. KPMD 

(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan TPK (Tim Pengelola 

Kegiatan) merupakan bagian dari PNPM yang merujuk pada 

pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui 

Lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta 

kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan Lembaga yang beranggotakan dari partisipasi ibu-ibu yaitu 

lembaga PKK, melalui lembaga ini aspirasi dan pemberdayaan 

perempuan ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan Gender. 
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e. Ketenaga Kerjaan 

Mata pencaharian penduduk sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan 

penduduk. Semakin bagus mata pencaharian maka semakin sejahtera 

penduduk tersebut. Mata Pencaharian penduduk Desa Tempel beraneka 

ragam. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Hal ini 

disebabkan karena adanya sistem fragmentasi lahan pertanian yaitu 

adanya sistem pewarisan lahan pertanian sehingga semakin lama lahan 

pertanian yang dimiliki oleh petani semakin kecil dan tidak subur 

sehingga para petani gurem tersebut tidak bisa mengandalkan 

pencaharian dari hasil pertaniannya, sehingga banyak warga masyarakat 

yang menambah penghasilan dengan usaha lain maupun dengan 

menambah garapan lahan dengan cara menjadi buruh tani. 

f. Kesenian dan Kebudayaan 

Penduduk di Desa Tempel banyak yang masih tertarik dengan kesenian 

rebana sehingga sampai saat ini keberadaan kesenian rebana masih exist. 

Selain itu, masyarakat juga masih mempertahankan adat seperti : masih 

menjalankan berbagai upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup 

atau live circle, diantaranya adalah : 

1. Upacara Mitoni, yaitu upacara selamatan pada saat usia 

kehamilan mencapai genap tujuh bulan. 

2. Upacara Puputan, yaitu upacara selamatan pada saat tali pusar 

bayi sudah lepas / mengering. 



48 
 

 
 

3. Jagongan, yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau 

bertandang dirumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada 

malam hari selama kurang lebih tujuh malam (satu minggu). 

4. Selapanan, yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan 

usia bayi 35 (tiga puluh lima) hari sebagai ungkapan rasa syukur. 

5. Upacara Kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh 

hari, 40 hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari. 

6. Upacara Khitanan, yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai 

menginjak aqil baligh berangkat menjadi laki-laki dewasa. 

7. Upacara Merti Dusun atau Derti Desa, yaitu upacara adat guna 

mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya 

dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan diberikan hasil yang 

banyak dari hasil pertanian. 

8. Upacara Pernikahan, dengan berbagai urutan pernak-pernik 

tradisi jawa, seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan 

resepsi.  

g. Agama 

Penduduk Desa Tempel sampai saat ini 100% memeluk agama islam. 

 

4. Keadaan Ekonomi 

a. Struktur Perekonomian Desa 

Struktur Perekonomian Desa Tempel terbagi menjadi beberapa sector. 

Sector utama adalah sector pertanian termasuk didalamnya perikanan dan 

peternakan. 
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b. Lembaga-lembaga Perekonomian Desa 

Kegiatan perekonomian yang terdapat di Desa Tempel di antaranya, 

kelompok simpan pinjam. Selain itu, terdapat berbagai macam usaha 

kelontong, kelompok-kelompok usaha perikanan, perkebunan, pengrajin, 

dan pertukangan. 

c. Lembaga Keuangan Desa 

Di Desa Tempel sampai sekarang belum ada lembaga keuangan desa. 

d. Prasarana dan sarana ekonomi 

Prasarana dan sarana ekonomi yang terdapat di Desa Tempel yaitu 1 

(satu) took kelontong, kios, dan warung. Sarana-sarana ekonomi tersebut 

sangat bermanfaat bagi penduduk di Desa Tempel sehingga 

keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tempel. Dimana 

keberadaan fasilitas ekonomi ini menjadi motor penggerak perekonomian 

desa dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat.  

 

B. PKK Desa Tempel 

1. Lahirnya Organisasi PKK 

Semasa bangsa Indonesia masih terbelenggu oleh penjajah, hak asasi 

kemanusiaan terkekang. Hal demikian itu berakibat pula kepada kaum 

ibu/kaum perempuan, disamping keterbelakangan pula sistim kehidupan 

masyarakat yang masih tertutup, akibatnya emansipasi kaum perempuan 

terkekang pula. Dalam keadaan yang demikian, atas berkat rahmat Tuhan 

jugalah, maka muncullah seorang patriot serta perintis perjuangan kaum 

perempuan agar diberi hak yang sama dengan kaum laki-laki. Namanya 
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begitu harum sebagai pendekar kaum perempuan yang cita-cita luhurnya 

telah terbukti dan dapat kita nikmati sampai sekarang, khususnya bagi kaum 

perempuan. Patriot itu sangat dikenal yakni R.A. Kartini, yang lahir di 

Mayong (Jepara) pada 21 April 1979. 

Beliau berhasil merintis adanya pendidikan bagi kaum perempuan 

agar memperoleh perkembangan jiwa serta dapat mengenyam kehidupan 

yang sejahtera dan bahagia. Yang beliau rintis pertama kali adalah 

pendidikan / pengajaran yang khas secara fenomenologis bersifat keibuan 

semacam Domestic Science atau Home Economic. 

Semua itu telah menjadi bahan pertimbangan / pemikiran kearah 

lebih lanjut sehingga muncul pula perintis kaum perempuan yang lain. 

Demikianlah seterusnya, cita-cita luhur beliau menjadi sumber inspirasi para 

ahli pendidikan di Indonesia sehingga kaum perempuan dapat memperoleh 

pendidikan dalam lembaga pendidikan formil maupun non formil. 

Akhirnya dalam masa Orde Baru, Pemerintah telah mencetuskan 

suatu gagasan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga di sekolah-sekolah dalam 

bentuk formil dan diluar sekolah (non formil). Untuk tidak menimbulkan 

salah pengertian “PEMBERDAYAAN” berarti memelihara dan 

mengembangkan terus secara continue. Dalam pemberdayaan ini sudah 

terkandung pendidikan sebagai esensinya dengan menggunakan materi yang 

terperogram. 

Diluar persekolahan (formal education) dikenal bentuk non formal 

education, dalam pelaksanaannya tidak terikat oleh beberapa ketentuan 

seperti pada bentuk persekolahan. Tetapi diadakan menurut kebutuhan 
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tertentu, menurut situasi tertentu, walaupun ada beberapa hal yang mirip 

sistim persekolahan. Jelasnya dapat diadakan dalam bentuk kursus-kursus. 

Akhirnya pada dewasa ini bermuncullah Organisasi PKK yang bernaung 

dibawah instansi-instansi. 

2. Terbentuknya Organisasi PKK Desa Tempel 

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka di Desa Tempel 

terbentuklah Organisasi PKK, dibawah asuhan PERTIWI/ Instansi 

Kecamatan/ Pemerintah Daerah. Dalam perkembangan seterusnya secara 

organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa Tempel berdasarkan 

policy Departemen Dalam Negeri dengan s.k. Mendagri tgl. 27 Oktober 1972 

No. Inst.3/6/12. 

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan 

kelurahan adalah PKK. PKK merupakan gerakan yang tumbuh dari bawah 

dengan wanita sebagai motor / penggeraknya untuk membangun keluarga 

sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. Pengertian 

ini secara lengkap telah termaktub dalam Buku Pintar PKK yang bunyinya 

sebagai berikut : 

“PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari 

bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun 

keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna 

menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna 

mewujudkan keluarga sejahtera.” 

Gerakan PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan, yang mekanismenya dikelola dan dilaksanakan secara 
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berjenjang, dari tingkat terbawah (Dawis, Banjr), Desa, hingga pusat. PKK 

menjadi gerakan untuk mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data 

warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan 

masyarakat. 

PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, 

tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus 

memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada 

masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah, mereka membantu korban 

kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. 

3. Program Pokok PKK Desa Tempel 

PKK concern dalam membela kaum miskin yang kelaparan dengan 

cara membantu ekonomi kaum perempuan. Satu hal penting untuk selalu 

mengusahakan peningkatan SDM kader, agar mengelola gerakan PKK 

dengan professional, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku 

perencana, pelaksana dan pengendali, sebagai motivator dan penggerak, agar 

10 Program Pokok PKK dapat terlaksana dengan lancar. Adapun 10 program 

Pokok PKK hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu : 

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

2. Gotong Royong 

3. Pangan 

4. Sandang 

5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga 

6. Pendidikan dan Ketrampilan 

7. Kesehatan 

8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi 

9. Kelestarian Lingkungan Hidup 
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10. Perencanaan Sehat 

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini 

dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan 

berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang 

sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat 

melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan 

demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan 

barometer dalam pembangunan. Oleh karena itu, sesuai amanat Pemendagri 

Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatn 

Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan. 

Program kerja PKK berorientasi pada praksis, artinya PKK bergerak 

pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. Dan 

lebih dari itu, PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa. 

Jadi PKK adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, 

dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang 

sejahtera. PKK adalah lembaga social kemasyarakatan yang independen non 

profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. 

4. Peran PKK Desa Tempel 

PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa Tempel 

dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga 

yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis serta 

mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran 

perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK 
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sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, 

Pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya 

perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan 

pembangunan partisipatif. 

5. Penanggung Jawab Pelaksanaan Program 

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK, perencanaan, 

pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, dilakukan oleh 4 (empat) kelompok 

kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu : 

 

 Pokja I 

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

2. Gotong Rooyong 

 Pokja II 

1. Pendidikan dan Ketrampilan 

2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi 

 Pokja III 

1. Pangan  

2. Sandang 

3. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga 

 Pokja IV 

1. Kesehatan 

2. Kelestarian Lingkungan Hidup 

3. Perencanaan Sehat 

6. Visi dan Misi Gerakan PKK Desa Tempel 

Visi : Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, 
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maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hokum 

dan lingkungan. 

Misi : 

1. Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan 

mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan 

kewajiban sesuai dengan Hak Azasi Manusia (HAM), demokrasi, 

meningkatkan kesetia kawanan social dan kegotong royongan serta 

pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang. 

2. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pembentukan watak 

bangsa serta pendapatan keluarga. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya 

peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman asri, teratur, 

indah, dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata 

laksana rumah tangga yang sehat. 

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta 

membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan 

perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung. 

5. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan 

pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 

7. Sumber Pembiayaan Gerakan PKK 

Sumber pembiayaan Gerakan PKK akan didasarkan kepada swadaya 

gotong royong dan partisipasi masyarakat. Peranan bantuan pemerintah dan 
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bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong dan perangsang 

untuk tumbuh dan berkembangnya swadaya gotong royong dan partisipasi 

masyarakat. 

Bantuan pemerintah dalam keadaan dan kondisi tertentu merupakan factor 

pendorong untuk menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat 

dengan keswadayaan dan kegotong royongan. 
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Bagan 1.2 

 Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK  

Desa Tempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Monografi PKK Desa Tempel 2016 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PENYANTUN 
KEPALA DESA  TEMPEL 

KETUA 
NY. SITI ROKHIMAH 

SEKRETARIS 
NY. HIDAYATUN 

 

WAKIL SEKRETARIS 
NY. FATIMAH 

 

BENDAHARA 
NY.NUR MAS’UDAH 

 

WAKIL BENDAHARA 
NY. FITRIANI 

 

POKJA.IV 
Ketua  :Ny. Tina 

Sekretaris  :Ny. Dinny 

Bendahara :Ny. Faikoh 

POKJA.II 
Ketua  : Ny. Laela 

Sekretaris  : Ny. Hanna 

Bendahara : Ny. Indri 

 

POKJA.I 
Ketua  : Ny. Rohmi 

Sekretaris  : Ny. Ratna 

Bendahara : Ny. Sari 

 

POKJA.III 
Ketua  : Ny. Yuli 

Sekretaris  : Ny. Henny 

Bendahara : Ny. Yatun 

 

BADAN PENYANTUN 
KEPALA DESA  TEMPEL 

KETUA 
NY. SITI ROKHIMAH 

WAKIL KETUA 
NY. COIRUN NISSA 

 

SEKRETARIS 
NY. HIDAYATUN 

 

WAKIL SEKRETARIS 
NY. FATIMAH 

 

BENDAHARA 
NY.NUR MAS’UDAH 

 

WAKIL BENDAHARA 

NY. FITRIANI 

 

POKJA.IV 
Ketua  : Ny. Tina 

Sekretaris  : Ny. Dinny 

Bendahara : Ny. Faikoh 

POKJA.II 
Ketua  : Ny. Laela 

Sekretaris  : Ny. Hanna 

Bendahara : Ny. Indri 

 

POKJA.I 
Ketua  : Ny. Rohmi 

Sekretaris  : Ny. Ratna 

Bendahara : Ny. Sari 

 

POKJA.III 
Ketua  :  Ny. Yuli 

Sekretaris  :  Ny. Henny 

Bendahara : Ny. Yatun 

 


