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PERAN BPD DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA  
(Studi Kasus di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo,  

Kabupaten Klaten) 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran, kendala serta solusi BPD 

dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten 

Klaten. Upaya pemerintah untuk membangun perekonomian  pedesaan dil-

aksanakan melalui pengelolaan aset desa yang telah diatur dalam Permendagri 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Fungsi pengawasan dan 

pengendalian dalam upaya pengelolaan aset ini dilaksanakan oleh Pemerintah De-

sa yang diawasi secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa setempat. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah ketua dan anggota BPD Desa Ponggok, Kecamatan Polan-

harjo, Kabupaten Klaten. Objek penelitian ini peran BPD dalam pengembangan 

Desa Wisata Ponggok. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wa-

wancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPD Desa 

Ponggok  dalam mengembangkan Desa Wisata adalah ikut serta dalam 

perencanaan Desa Wisata Ponggok, melaksanakan sosialisasi dan roadshow untuk 

menggali aspirasi dari masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana sesuai 

destinasi yang dijual, serta memberikan strategi perencanaan Desa Wisata 

Ponggok. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peran BPD dalam mengem-

bangkan Desa Wisata ponggok yaitu anggaran, kurangnya tempat serta 

terbatasnya SDM. Solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala pendanaan atau 

anggaran dan lahan dalam mengembangkan Desa Wisata Ponggok ialah optimalisasi 

destinasi wisata atau wahana yang Desa Ponggok miliki, sedangkan untuk mengatasi 

SDM di Desa Ponggok yang terbatas jumlah dan kemampuannya ialah dengan pelati-

han, pendidikan, dan jemput bola untuk menggali aspirasi dari masyarakat. 

 

Kata Kunci: peran, badan permusyawaratan desa, desa wisata.  
 

Abstract 
 

This study aims to describe the role, constraints and solutions of BPD in the de-

velopment of Ponggok Tourism Village, Polanharjo District, Klaten Regency. The 

government's effort to build a rural economy is carried out through the manage-

ment of village assets that have been regulated in Permendagri Number 1 of 2016 

concerning Management of Village Assets. The oversight and control functions in 

the management of these assets are carried out by the Village Government which 

is supervised directly by the local Village Consultative Body. This research uses 

descriptive qualitative research methods. The subjects of this study were the 

chairperson and members of the BPD of Ponggok Village, Polanharjo District, 

Klaten Regency. The object of this study is the role of BPD in the development of 

the Ponggok Tourism Village. Data collection methods use observation, inter-

views and documentation. The results showed that the role of BPD in Ponggok 
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Village in developing Tourism Villages was to participate in the planning of 

Ponggok Tourism Villages, carry out socialization and roadshows to explore the 

aspirations of the community, develop facilities and infrastructure according to the 

destinations for sale, and provide a Ponggok Tourism Village planning strategy. 

The constraints faced in implementing BPD's role in developing the Ponggok 

Tourism Village are budget, lack of space and limited human resources. The solu-

tion given to overcome funding or budget and land constraints in developing 

Ponggok Tourism Village is the optimization of the tourist destination or vehicle 

that Ponggok Village has, while to overcome the limited number of human re-

sources in Ponggok Village, with training and education, and picking up the ball 

to explore aspirations from the community. 

 

Keywords: the role, village consultative body, tourism village. 

 
1. PENDAHULUAN 

Desa berasal dari istilah India yaitu swadesi yang berarti tempat asal, tempat ting-

gal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, 

dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Wasistiono dan Ta-

hir, 2007:7). Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di-

akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia. Kehidupan masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah 

diwariskan secara turun menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang 

dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan 

lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk me-

lalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilaini-

lai yang terkandung di dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pem-

bangunan pertanian dan pedesaan (Chozin dkk, 2010). Tujuan pembentukan desa 

adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara 

berdaya guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. 

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah 

desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengu-
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rus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat. Dijelaskan juga bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan uru-

san pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerinta-

han Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014:2). 

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penye-

lenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses 

dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan 

usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 

2006: 23). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa ber-

tanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan 

mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati tebusan Camat. Kepala desa dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bi-

dang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Se-

dangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, 

dan kepala dusun berada di bawah dan bertanggungjawab kapada sekretaris desa. 

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan yang terdiri 

atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, 

membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Widjaja, 

1993:35). BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implemen-

tasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta 

pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu,dapat juga dibentuk lembaga ke-

masyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Taliziduhu,2005:19). Anggota 

BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui 

proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota 

BPD gasal dengan ketentuan paling sedikit lima dan paling banyak sembilan 

orang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan 

desa. 
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Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur penye-

lenggaraan pemerintah desa dan fungsi yaitu membahas rancangan peraturan desa 

bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Sehubungan dengan pengembangan pariwisata, BPD bersama dengan Kepala De-

sa membahas manajemen aset yang dimiliki oleh masing-masing desa, dalam hal 

ini aset desa berupa keindahan alam yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. 

BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik 

yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat men-

jadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usul-

an-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut 

kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjut-

nya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Tujuan dari pengembangan pari-

wisata adalah dapat memberikan kehidupan yang lebih menjanjikan kepada warga 

setempat melalui keuntungan dalam sektor ekonomi yang didapat dari tempat 

tujuan wisata.  

Desa Ponggok awalnya merupakan desa yang termasuk dalam kategori desa 

“kurang maju” sekarang sudah mampu mengembangkan kesejahteraan sosial 

masyarakat dengan salah satu usahanya yaitu melalui pengembangan desa wisata. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan 

tentang peran perangkat desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa me-

megang kendali dalam pengembangan desa wisata Ponggok. Hal tersebut sangat 

erat hubungannya dengan penulis sebagai mahasiswa Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaaran khususnya pada mata kuliah Otonomi Daerah dan pemerinta-

han Desa di semester VI sehingga penulis akan melakukan penelitian skripsi yang 

berjudul “Peran BPD dalam Pengembangan Desa Wisata (studi kasus di desa 

Ponggok, kecamatan Polanharjo, kabupaten Klaten)”. 

 

2. METODE  

Penelitian ini deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam Penelitian 

Kualitatif  kegiatan dilaksanakan oleh peneliti, sehingga dapat melihat dan memandang 

kenyataan subyektif dari subyek penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 
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mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok 

(Sukmadinata, 2011:60). Subjek penelitian ini adalah ketua dan anggota BPD Desa 

Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Objek penelitian ini peran 

BPD dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian ini didasari dari pengamatan, wawancara dan 

dokumen yang diperoleh saat penelitian dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian, 

diperoleh informasi mengenai peran BPD dalam pengembangan Desa Wisata 

Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagaimana paparan di 

bawah ini. 

BPD di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten adalah 

lembaga yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan desa bersama kepala 

desa. BPD di desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten mempunyai 

peran salah satunya yaitu dalam membantu pengembangan Desa Ponggok menjadi 

Desa Wisata yang maju dan menjadi desa percontohan untuk desa lain. 

BPD ikut serta dalam perencanaan desa wisata Ponggok. Perencanaan desa ada-

lah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beragam aktor 

dan pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa dalam Musya-

warah Desa. Peran BPD dalam perencanaan desa adalah merangkum dan menampung 

semua aspirasi masyarakat. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dapat me-

lalui Musreng tingkat RT, RW, Desa serta dapat disampaikan juga pada saat musya-

warah desa. Cara BPD dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat di desa 

Ponggok melalui jalan konsolidasi dan koordinasi, BPD jemput bola, BPD mengada-

kan roadshow ke masing-masing wilayah untuk menggali, merangkum, menampung 

semua spirasi masyarakat yang ada dari tingkat RT, RW sampai di tingkat Desa, setelah 

aspirasi terkumpul baru akan dirumuskan antara lembaga BPD dan lembaga 

pemerintahan untuk mewujudkan bagian dari rencana kerja serta memetakan anggaran. 

Cara mengelola aspirasi dari masyarakat oleh BPD melalui dokumen atau input data 

dari masyarakat yang akan dibahas bersama dengan agenda memisah dan memilah as-
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pirasi masyarakat mana yang urgensi dan sesuai dengan visi misi Desa Ponggok karena 

harus disesuaikan dengan program kerja dan plot anggaran Desa Ponggok. Sejalan 

dengan penelitian Takasily, dkk (2016) fungsi pengawasan BPD pada 

perencanaan kegiatan PNPM Mandiri di Desa Kalasay Satu dilakukan dengan 

cukup baik yaitu melalui keaktifan BPD dalam setiap tahap perencanaan kegiatan 

mulai dari tahap persiapan dan sosialisasi awal, tahap perencanaan di desa dan di 

kecamatan. BPD berperan berkenaan dengan perencanaan kegiatan PNPM Man-

diri mulai dari musyawarah penggalian gagasan sampai musyawarah desa 

(musdes). 

Sosialisasi oleh BPD. BPD Desa Ponggok memberikan sosialisasi diantaranya 

adalah sosialisasi bagaimana Desa Ponggok bisa menjadi desa yang mandiri melalui 

berbagai program pembangunan yang orientasinya pembangunan infrastruktur sebagai 

penyangga pariwisata yang ada di Desa Ponggok. Di samping pembangunan infra-

struktur, pembangunan manusia sebagai support untuk menyiapkan Sumber Daya 

Manusia agar bisa mendorong dan mendukung program kerja Desa Ponggok untuk 

menjadi desa wisata yang mandiri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui 

pembelajaran Kelompok Sadar Wisata. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian dari (Effendy, 2017) yaitu posisi BPD sebagai aktor strategis masyara-

kat sipil kian nampak nyata saat menghelat kegiatan Musyawarah Desa yang 

memungkinkannya untuk dapat meningkatkan posisi tawar politik warga terhadap 

pemerintahan desa terutama saat penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

Strategi perencanaan yang tertuang dalam RPJMDes yang memuat visi dan misi 

Desa Ponggok serta keinginan dan impian masyarakat pada umumnya. Strategi 

perencanaan yang dimaksud adalah memberikan pembelajaran, memberikan informasi-

informasi serta peningkatan kapasitas Tupoksi sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Salah satu contohnya adalah di bidang ekonomi, karena faktor ekonomi ber-

pengaruh besar untuk penyangga pariwisata. Di bidang Pendidikan, Sumber Daya 

Manusia disiapkan agar mampu bersaing di tingkat lokal maupun regional guna 

mewujudkan standar kepariwisataan yang ada. 
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Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan destinasi yang dijual. Sarana 

dan prasarana yang mendukung destinasi wisata bertujuan untuk membuat wisatawan 

atau pengunjung merasa tertarik untuk berkunjung ke Ponggok. Jika sudah berkunjung 

di Desa Ponggok, diharapkan pengunjung akan merasa nyaman dengan sarana dan 

prasarana yang telah disediakan, dan bersedia kembali untuk berwisata di Desa 

Ponggok di lain waktu. 

Setiap upaya agar terwujud sesuatu yang sesuai dengan harapan selalu 

dihadapkan dengan kendala atau masalah, tidak terkecuali Badan Permusyawara-

tan Desa dalam pengembangan Desa, khususnya Desa Wisata. Kendala yang 

dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengembangan Desa Wisata 

Ponggok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten sebagai berikut: 

Kendala dalam anggaran pengembangan Desa Wisata Ponggok Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten yakni anggaran yang sudah disusun sejak awal, 

pencairannya tidak sesuai dengan harapan, serta dana desa yang telah diberikan 

oleh pemerintah tidak cukup untuk mengembangkan Desa Wisata Ponggok Keca-

matan Polanharjo Kabupaten Klaten. 

Kendala area atau tempat. Pengembangan Desa Wisata selalu merujuk 

kepada berkembangnya suatu destinasi wisata yang ada pada sebuah desa guna 

menarik lebih banyak pengunjung yang pada akhirnya akan menambah penghasi-

lan desa. Keberhasilan dalam mengembangkan sebuah desa wisata salah satunya 

ditentukan oleh lahan atau area. Kendala peran BPD dalam pengembangan Desa 

Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten adalah lahan yang 

terbatas. Pengembangan destinasi wisata tidak akan berhasil jika lahan yang dise-

diakan kurang. Rata-rata di samping kanan kiri destinasi wisata di Desa Ponggok 

adalah lahan pribadi, jadi perlu upaya pembebasan atau pembelian lahan terlebih 

dahulu oleh pemerintah Desa Ponggok.  

Sumber Daya manusia. Kendala peran BPD dalam pengembangan Desa 

Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dalam hal sumber daya 

manusia yang terbatas jumlah dan terbatas kemampuan, serta kurang aktif dalam 

menyampaikan apirasi kepada BPD. 
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Solusi BPD untuk mengatasi kendala peran BPD dalam mengembangkan 

Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten adalah sebagai 

berikut: 

Solusi anggaran dan lahan pengembangan Desa Wisa Ponggok. Kendala 

pendanaan atau anggaran dan lahan dalam mengembangkan Desa Wisata Ponggok 

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten ialah optimalisasi destinasi wisata atau 

wahana yang Desa Ponggok miliki. 

Solusi sumber daya manusia. Solusi dari kendala mengenai sumber daya 

manusia di Desa Ponggok yang terbatas jumlah dan kemampuannya ialah dengan 

pelatihan, pendidikan, dan jemput bola untuk menggali aspirasi dari masyarakat. 

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu 

usaha untuk membentuk para pegawai agar menguasai berbagai kemampuan yang 

dibutuhkan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien yang 

berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Desa 

Ponggok.  

 

4. PENUTUP 

Peran BPD dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten adalah BPD ikut serta dalam perencanaan Desa Wisata 

Ponggok. BPD juga melaksanakan sosialisasi dan roadshow baik di tingkat RT 

maupun RW guna untuk menggali dan menampung aspirasi dari masyarakat Desa 

Ponggok. Terakhir BPD Desa Ponggok berperan dalam pengembangan sarana dan 

prasarana sesuai dengan destinasi yang dijual. Kendala yang dihadapi Badan Per-

musyawaratan Desa dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok Kecamatan Po-

lanharjo, Kabupaten Klaten adalah dari segi anggaran atau dana, lahan serta sum-

ber daya manusia itu sendiri. Solusi dari BPD untuk mengatasi kendala peran 

BPD dalam mengembangkan Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabu-

paten Klaten adalah kendala pendanaan atau anggaran dan lahan dalam mengem-

bangkan Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten dapat diatasi 

dengan cara optimalisasi destinasi wisata atau wahana yang Desa Ponggok miliki. So-

lusi dari kendala mengenai sumber daya manusia di Desa Ponggok yang terbatas 
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jumlah dan kemampuannya ialah dengan pelatihan, pendidikan, dan jemput bola untuk 

menggali aspirasi dari masyarakat. 
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