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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Badan Permusyawaratan 

Desa didalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah ketua BPD, anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat 

desa Bolo.  Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi. Validitas data dilakukan  menggunakan triangulasi teknik (metode 

pengumpulan data) dan triangulasi sumber data. Indikator peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi; (1) Peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, (2) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pembangunan fisik desa, (3) Peran Badan Permusyawaratan Desa dakam pemberdayaan 

masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bolo sudah baik, hal tersebut 

terbukti baik dalam pengelolaan alokasi dana desa, pembangunan fisik desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa BPD Desa Bolo berperan dalam perencanaan dan juga 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Bolo. kemudian dalam pemberdayaan 

masyarakat desa BPD Desa bolo memberdayakan dalam tiga program yakni; (1) 

Memandirikan mayarakat, (2) Mengembangkan potensi desa, (3) Proses partisipatif 

masyarakat desa. 

Kata kunci: pemerintahan desa, alokasi dana desa, pembangunan fisik desa, pemberdayaan 

masyarakat desa 

Abstract 

This study aims to describe how the role of the Village Consultative Body in implementing 

village governance in Bolo Village, Wonosegoro District, Boyolali Regency. This type of 

research is descriptive qualitative research. The subjects in this study were the head of the 

BPD, members of the BPD, the village head, village officials, and the Bolo village 

community. Techniques in data collection using interview and documentation techniques. 

Data validity was carried out using technical triangulation (data collection method) and data 

source triangulation. Indicators of the role of the Village Consultative Body in the 

administration of village governance include; (1) The role of the Village Consultative Body 

in managing the allocation of village funds, (2) the role of the Village Consultative Body in 

the physical development of the village, (3) the role of the Village Consultative Body in 

empowering village communities. The results of this study indicate that the role of the 

Village Consultative Body in the implementation of village governance in Bolo Village is 

good, this is proven to be good in managing village fund allocations, village physical 

development, and village community empowerment. BPD Bolo Village plays a role in 

planning and also implementing Bolo Village administration. . then in empowering the 

village community, BPD Desa Bolo empowers it in three programs, namely; (1) Community 

independence, (2) Developing village potential, (3) Village community participatory process. 

Keywords: village government, village fund allocation, village physical development, village 

community empowerment 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membagi 

wilayah Indonesia menjadi wilayah besar dan  kecil,  bentuk dan susunan  pemerintahan 

terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa  merupakan 

subsistem dari sistem manajemen pemerintahan nasional yang melapor langsung kepada 

pemerintah kabupaten (Mardiyah, 2019 

       Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  

       Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 

ayat (3) menjelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Pemerintah 

desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, Pengelolaannya ditujukan kepada desa. 

Pemerintahan desa merupakan proses kerja keras masyarakat desa pihak terkait 

dikombinasikan dengan upaya pemerintah meningkatkan standar hidup warga. 

      Badan Permusyawaratan Desa atau lebih dikenal dengan sebutan Badan 

Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa atas dasar keterwakilan daerah dan 

ditentukan secara demokratis. (UU RI No 6 Tahun 2014). 

       Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi; pertama, terlebih dahulu membahas dan 

menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa; kedua, menerima dan 

membuka aspirasi masyarakat desa; ketiga, mengawasi kegiatan atau kinerja kepala desa (UU 

RI No 6 Tahun 2014). Badan Permusyawaratan Desa selain menjalankan fungsi 

menghubungkan, antara kepala desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan 

pemenuhan aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang 

sejalan dengan kebijakan kepala desa (Mardiyah, 2019). 

   Badan Permusyawaratan  Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai 

peran  penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, karena badan 
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permusyawaratan desa merupakan salah satu badan yang mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan  desa. Oleh karena itu, peran BPD tidak bisa dipandang sebelah mata.     

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiarto, penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau bentuk 

komputasi lainnya dan yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala dalam konteks 

kontekstual dengan mengumpulkan data dari setting alam, dengan menggunakan peneliti 

sendiri sebagai kuncinya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif (Sugiarto, 2015:8). Studi kasus dilakukan dalam desain 

penelitian ini, pada penelitian ini studi kasus pada Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali. 

Tempat dalam penelitian ini merupakan pada Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini masih ada beberapa tahapan yaitu dari mulai 

persiapan sampai dengan  penulisan laporan penelitian, penelitian tersebut dilaksanakan 

selama sekitar 3 bulan, yaitu sejak bulan September hingga bulan November tahun 2021.  

Data merupakan bahan mentah yang peneliti kumpulkan dalam global yang mereka 

pelajari (Sumardjoko, 2015:23). Data pada penelitian ini merupakan rangkaian istilah yang 

dipakai untuk menyusun laporan penelitian. Data diperoleh berdasarkan hasil wawancara & 

dokumen terkait penelitian, kemudian dianalisis & disimpulkan sebagai laporan penelitian. 

Sumber data merupakan darimana subjek data itu diperoleh peneliti (Arikunto, 2010:172). 

Kemudian daripada itu peneliti memakai metode dokumentasi dan wawancara. Informan atau 

informan  menurut penelitian ini adalah kepala BPD, anggota BPD, kepala desa, perangkat 

desa dan tokoh masyarakat dari Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 

       Kehadiran peneliti sebagai peneliti untuk mengumpulkan data dari informan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. 

Ada dua jenis  triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini: triangulasi deskriptif (metode 

pengumpulan data) dan triangulasi sumber data. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Data berdasarkan penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumnetasi yang 

dilakukan di desa Bolo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Adapun hasil dan 

pembahasan penelitian ini terfokus pada tiga sub akan dipaparkan dibawah ini. 
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1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bolo 

Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali  

a. Perencanaan  

       Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wulandari dkk 

(2021), bahwa peran Badan Musyawarah Desa dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting. Badan Musyawarah Desa 

merupakan mitra kerja  Kepala Desa dan menjaga hubungan erat dengan masyarakat 

sehingga Badan Musyawarah Desa  memberikan pedoman untuk mengikuti 

Musrembang mengenai pengutamaan penggunaan dana desa  di daerah Merbau. 

       Sesuai dengan kajian sebelumnya oleh Sarga, (2021) tentang The Authority of 

The Village Consultative Body (Bpd) In Preparing Thevillage Revenue And 

Expenditure Budget (Apbdes) Ingumelar Village, Gumelar District, Banyumas 

Regency In 2020, bahwa Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPD, dalam 

proses penyusunan APBDes di Desa Gumelar, BPD memiliki kewenangan untuk ikut 

membahas rancangan yang diajukan oleh pemerintah desa. Kewenangan ini 

dijalankan dengan baik oleh BPD dengan keterlibatannya dalam pembahasan 

rancangan peraturan desa tentang APBDes, sebagaimana tertuang dalam nota 

kesepahaman antara BPD dengan pemerintah desa Gumelar.  

       Hasil penelitian mengenai peran BPD dalam pengelolaan alokasi dana desa di 

Desa Bolo menujukkan bahwa BPD dalam melaksanakan tugasnya berperan dalam 

hal perencanaan hal tersebut dapat dibuktikan dalam pelaksanaan musrengbangdes, 

didalam musrengbangdes BPD bersama dengan pemerintahan desa dan juga para 

tokoh masyarakat desa bersama-sama membahas mengenai rencana kerja yang akan 

dilakasanakan oleh pemerintahan desa. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah 

No 1 Tahun 2018 pasal 38 bahwa BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa.   

       Sesuai kajian sebelumnya oleh Hidayat dkk (2019), bahwa BPD berperan pada 

setiap kegiatan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pemerintahan desa guna untuk memastikan pemerintahan desa berjalan dengan baik. 

Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan fungsi BPD salah satunya dalam penyusunan 

Rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa. Sejalan dengan 

penelitian ini BPD Desa Bolo dalam menjalankan peran dalam pengelolaan alokasi 

dana desa dalam perencanaan BPD turut ikut menyusun RKP Desa Bolo. 

 



5 
 

b. Pelaksanaan  

       Sesuai kajian sebelumnya oleh Pratama dkk (2021), bahwa peran Badan 

permusyawaratan Desa pada pengelolaan dana desa salah satunya adalah BPD 

berperan pada pengawasan aplikasi alokasi dana desa di Desa Kuta Pinang 

Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. 

       Selanjutnya setelah melewati tahap perencanaan BPD Desa Bolo dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya BPD Desa Bolo berperan dalam pelaksanaan 

rencana kerja pemerintah desa yang tentunya BPD Desa Bolo memiliki peran 

mengawasi pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan kajian sebelumnya oleh 

Dauwole dkk (2017), bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memenuhi dan membimbing 

aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD berperan dalam mengawasi pelaksanaan 

kewenangan desa apabila terjadi penyimpangan kewenangan dan kewenangan desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

       Sesuai dengan kajian sebelumnya oleh Yuhandra dkk (2018) tentang The 

Effectiveness of Village Consultative Body in Kuningan District in Implementing 

Legislative Funcion dalam Jurnal Ilmu Hkum menjelaskan bahwa pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu alasan penting 

mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa Sukaharja yang dipimpin oleh Kepala Desa 

merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi 

adanya penyimpangan kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

       BPD Desa Bolo dalam melakukan pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa 

dilakukan untuk melihat apakah dalam pelaksanaan alokasi dana desa sesuai dengan 

perencanaan yang teklah disepakati sebelumnya atau malah terjadi penyimpangan 

dalam pelaksanaan tersebut. 

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan fisik Desa di Desa Bolo 

Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali 

a. Perencanaan  

       Sesuai dengan kajian sebelumnya oleh Pujowati dkk (2018) tentang  Role of the 

Village Consultative Body to Realize Good Governance in the Village of 

Sumberkepuh Sub-District of Tanjunganom Nganjuk District, menjelaskan bahwa 

dengan peran aktif Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan desa, masyarakat akan mempercayai perwakilan tersebut dan partisipasi 

masyarakat akan meningkat. Dalam hal ini BPD Desa Bolo berperan aktif dalam 

perencanaan pembangunan fisik desa di Desa Bolo, hal tersebut juga didukung 

dengan melibatkan masyarakat dalam membahas perencanaan pembangunan fisik di 

Desa Bolo. 

       Sesuai kajian sebelumnya oleh Wiguna dkk (2019) bahwa dalam pembuatan 

rencana pembangunan desa yang terkait dengan proyek pembangunan desa,  Kepala 

Desa Bandar Klippa selama ini berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) khususnya dalam perencanaan pembangunan pusat. Hubungan baik terjadi 

antara Kepala Desa Desa Bandar Klippa dengan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). 

       Dalam hal peran BPD dalam pembangunan fisik desa BPD Desa Bolo memiliki 

peran sebagai penampung aspirasi masyarakat yang kemudian diangkat dalam 

musrengbangdes untuk selanjutnya dibahas dalam forum tersebut. Dalam perencanaan 

pembangunan fisik desa di Desa Bolo BPD bersama Kepala Desa Bolo saling 

berkerjasama dalam menyiapkan perencanaan pembangunan yang harus diutamakan. 

Sejauh ini hubungan BPD dan Kepala Desa Bolo dapat dikatakan baik. 

b. Pelaksanaan  

       Sesuai dengan kajian sebelumnya oleh Handayani (2016), bahwa Dalam 

menyusun rencana pembangunan desa terkait dengan proyek pembangunan desa, 

kepala desa Bandar Klippa selama ini menjalin hubungan baik dengan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu Rencana Pembangunan Menengah Perdesaan 

(RPJMDesa). Kepala Desa Bandar Klippa bersama Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). 

        Sejalan dengan kajian diatas dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bolo, 

BPD Desa Bolo bersama pemerintah Desa Bolo saling bekerjasama dalam urusan 

pembangunan fisik di Desa Bolo, karena salah satu cara supaya pembangunan fisik 

desa bisa tercapai dengan baik maka paling tidak perangkat desa dan juga BPD harus 

memiliki hubungan yang baik karena dalam melaksanakan tugasnya diperlukan saling 

kontrol dalam pemerintahan desa. 

       Dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Bolo, BPD Desa Bolo turut ikut 

mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut, hal tersebut terbukti dengan hasil 

wawancara dan juga dokumentasi yang sudah diuraikan diatas menunjukkan bahwa 

BPD dalam melaksanakan pembangunan fisik Desa Bolo berperan sebagai 
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pengawasas pelaksanaan pembangunan tersebut. Selain ikut turun dalam mengawasi 

pelaksanaan BPD Desa Bolo juga mengawasi transparansi yang dilakukan 

pemerintahan Desa Bolo dengan melihat rekap pelaksanaan APBDes yang dipasanag 

di depan kantor desa supaya masyarakat dapat melihat bagaimana pelaksanaan dari 

apa yang telah direncanakan sudah sesuai dengan pelaksanaannya. 

       BPD Desa Bolo dalam melaksanakan pembangunan fisik di Desa Bolo, BPD 

Desa Bolo juga melibatkan masyarakat Desa supaya turut ikut andil dalam 

pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Bolo, dalam hal ini BPD Desa Bolo 

memberikan ruang supaya masyarakat desa bisa ikut andil, salah satu bentuk 

partisipasi masyarakat adalah bisa mengawasi pelaksanaan pembangunan, ikut gotong 

royong dalam pembangunan, dan juga yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kajian 

sebelumnya oleh Dipong dkk (2017). Bahwa Pada dasarnya pembangunan pedesaan 

adalah pembangunan yang mencakup aspirasi masyarakat pada semua tingkatan. 

Semakin tinggi partisipasi masyarakat pedesaan maka semakin cepat  pembangunan 

suatu desa tertentu dapat terwujud, terutama dalam otonomi daerah saat ini. 

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa 

Bolo Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali 

       Menurut Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) menyatakan 

bahwa, Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, progaram, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 

dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

       Dalam menjalankan atau mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 pasal 1 ayat (12)  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolo dalam 

pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bolo BPD memiliki peran dalam tiga aspek, 

sesuai dengan hasil wawancara yang sudah diuraikan diatas bahwa BPD Desa Bolo dalam 

memberdayakan masyarakat terbagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek yang pertama adalah 

memandirikan masyarakat, mengembangkan potensi desa, dan proses partisipatif 

masyarakat desa.  

a. Memandirikan Masyarakat 

      Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bolo dalam hal pemberdayaan 

masyarakat, BPD Desa Bolo memiliki sebuah program yakni progam memandirikan 

masyarakat, program ini sudah berlangsung dan program ini dilaksanakan dalam 
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wujud pasar desa yang ada di Desa Bolo. Implementasi dari memandirikan 

masyarakat direalisasikan oleh BPD Desa Bolo dalam linkup meningkatkan 

perekonomian masyarakat melalui jual beli di pasar Desa Bolo. Dengan adanya pasar 

tersebut maka harapan dari BPD dan juga Pemerintahan Desa Bolo masyarakat Desa 

Bolo dapat mandiri dalam hal mencari perekonomian yang cukup baik. BPD dan juga 

Pemerintahan Desa dalam hal ini menjadi jembatan bagi masyarakat desa supaya 

mendapatkan kehidupan yang layak maka dengan itu, program memandirikan 

masyarakat sangat diperlukan. 

b. Meningkatkan Potensi Desa 

       Dalam rangka pemberdayaan masyarakat BPD Desa Bolo dan juga pemerintahan 

Desa Bolo saling berkerja samaa dalam meningkatkan potensi desa yang ada di Desa 

Bolo. Pemanfaatan yang sedang berlangsung adalah pengembangan potensi sumber 

daya alam yang ada di Desa Bolo, pemanfaatan tersebut adalah pemanfaatan wisata 

Air Terjun Kedunggoro yang terletak di pinggiran sungai desa Bolo. BPD dan juga 

Pemdes Desa bolo dalam hal ini ingin mengembangkan potensi yang ada di Desa 

Bolo supaya dapat dikelola oleh pemdes dan juga masyarakat desa, karena 

bangaimanapun ketika desa memiliki sumber daya yang kuat maka tidak salah untuk 

mengembangkan demi kemajuan desa dan juga masyarakat desa. 

c. Proses partisipatif  

       Sesuai dengan kajian sebelumnya oleh (Kusmanto,2013) bahwa partisipasi politik 

adalah partisipasi masyarakat dalam semua tahapan politik, mulai dari pengambilan 

keputusan sampai dengan pengambilan keputusan, termasuk kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan. 

       Salah satu upaya BPD Desa Bolo dalam memberdayakan masyarakat adalah 

dengan cara masyarakat diikut sertakan dalam penyelenggarakan pemerintahan desa 

Bolo, yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam menentukan suatu arah kebijakan 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. 

 

4. PENUTUP 

       Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulan bahwa Peran BPD Desa 

Bolo pada hal pengelolaan alokasi dana desa terletak pada perencanaan dan pelaksanaan, 

didalam perencanaan peran BPD Desa Bolo cukup baik karena turut ikut andil dalam 

melakukan perencanaan, selain itu BPD Desa Bolo juga turut melibatkan tokoh masyarakat 
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dalam hal perencanaan hal ini dapat diketahui dalam Musrengbangdes. Selanjutnya dalam hal 

pelaksanaan BPD Desa Bolo sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya 

dalam mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Bolo.  

       Peran BPD Desa Bolo dalam pembangunan fisik di Desa Bolo terletak dalam 

perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan fisik desa, dalam hal perencanaan BPD 

bersama pemerintahan desa dan juga tokoh masyarakat turut ikut andil dalam membahas 

perencanaan pembangunan di Desa Bolo. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan fisik 

di Desa Bolo, BPD berperan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik supaya 

dalam pelaksanaan tidak ada yang menyeleweng dari perencanaan yang sudah disepakati. 

       Peran BPD dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bolo terbagi menjadi tiga 

yaitu; memandirikan masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, dan juga 

mengembangkan proses partisipatif masyarakat desa di Desa Bolo. dalam hal memandirikan 

masyarakat BPD menerapkan hal ini dalam pasar desa di Desa Bolo, BPD bersama Pemdes 

Desa Bolo berkerjasama untuk memandirikan masyarakat dalam perekonomiannya. Dalam 

hal mengembangkan potensi desa BPD bersama Pemdes dan juga masyarakat desa Bolo 

bersama-sama mengembangkan potensi SDA yang ada di Desa Bolo yaitu Wisata Air Terjun 

Kedunggoro. Kemudian dalam hal proses partisipatif BPD menekankan masyarakat supaya 

turut ikut andil dalam pemerintahan desa di Desa Bolo, dalam hal ini masyarakat diharapkan 

turut ikut aktif baik dalam hl pengawasan dan juga yang lainnya. Dalam hal pemberdayaan 

masyarakat BPD Desa Bolo dalam berjalannya program ini cukup baik dalam melaksanakan 

tugasnya. 
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