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ABSTRAK 

 

Tiesna Aulya Perwita Kusuma (155120607111010), Program Studi Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2019. 

Pembangunan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) 

Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Lukman Hakim, S.IP., M.Si. 

Penelitian ini membahas mengenai pembangunan desa berbasis pemberdayaan 

masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Aktor yang bertugas 

untuk mengelola potensi atau aset desa di Desa Ponggok adalah BUMDes Tirta Mandiri. 

Pemilihan lokasi penelitian berada di Desa Ponggok yang merupakan desa wisata yang kini 

telah terkenal di berbagai daerah, akan tetapi dengan berkembangnya desa tersebut ternyata 

masih ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang ada di antaranya adalah 

pembangunan ekonomi yang masih belum merata, munculnya kesenjangan sosial masyarakat, 

serta masalah pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

proses pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana pengambilan data melalui 

wawancara sebagai sumber data primer serta dokumen-dokumen sebagai sumber data 

sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan sisi sustainability, masalah 

yang masih dihadapi Desa Ponggok sampai saat ini adalah masalah sampah. Pengembangan 

Desa Ponggok masih memperhatikan kelestarian lingkungan yakni menyeimbanginya dengan 

melakukan penghijauan dan dibuatnya kelompok menanam bagi ibu-ibu di setiap RW. 

Perekonomian masyarakat meningkat seiring dikelolalanya potensi desa oleh BUMDes Tirta 

Mandiri, meskipun beberapa masyarakat berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di Desa 

Ponggok ini belum merata. (2) Berdasarkan sisi participatory, partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan Desa Wisa Ponggok sudah ada sejak awal yakni dengan melibatkan mereka 

dalam pengambilan keputusan pembentukan BUMDes Tirta Mandiri, kemudian juga terdapat 

partisipasi dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yakni dengan melakukan budidaya ikan 

nila yang merupakan khas dari Desa Ponggok, muncul sifat individualisme dan kesenjangan 

sosial dari masyarakat. (3) Berdasarkan sisi social capital, pembangunan Desa Ponggok 

melibatkan berbagai lembaga desa serta semua lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan 

program-program pemberdayaan masyarakatnya tidak ada campur tangan dari dinas-dinas di 

Kabupaten Klaten. Masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada BUMDes Tirta Mandiri 

dengan adanya kemauan mereka untuk menanam saham atau berinvestasi ke BUMDes, dari 

tingkat RW juga dapat berinvestasi. BUMDes Tirta Mandiri juga bekerjasama dengan pihak 

luar seperti perbankan, misalnya saja dengan bank BNI. (4) Berdasarkan sisi gender equity, 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) sangatlah 

berperan dalam mencegah terjadinya ketimpangan gender di Desa Ponggok. UKM ini 

memperkerjakan ibu-ibu di Desa Ponggok yang sekiranya menganggur untuk memproduksi 

olahan makanan berbahan dasar ikan nila karena ciri khas Desa Ponggok adalah budidaya ikan 

nila.  

 

Kata Kunci : Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

 

Tiesna Aulya Perwita Kusuma (155120607111010), Government Science Study Program, 

Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University Malang, 2019. Village 

Development Based on Cummunity Empowerment (Study in Ponggok Village, 

Polanharjo District, Klaten Regency) 

Supervisor : Dr. Muhammad Lukman Hakim, S.IP., M.Si. 

This study discusses community-based village development in Ponggok Village, 

Polanharjo District, Klaten Regency. The actor in charge of managing the village's potential or 

assets in Ponggok Village is BUMDes Tirta Mandiri. The selection of research locations is in 

Ponggok Village which is a tourist village which is now well known in various regions, but 

with the development of the village there are still some problems found. The problems include 

the uneven economic development, the emergence of social inequalities, and the problem of 

waste management. This study aims to find out how the process of village development is 

based on community empowerment in Ponggok Village. The type of research used is 

descriptive qualitative, where data is collected through interviews as primary data sources and 

documents as secondary data sources. The results of this study indicate that (1) Based on the 

sustainability side, the problem that is still faced by Ponggok Village is the problem of waste. 

The development of Ponggok Village still pays attention to environmental sustainability by 

balancing it by reforesting and making planting groups for mothers in each RW. The 

community economy has increased along with the management of village potential by the 

BUMDes Tirta Mandiri, although some people believe that economic development in Ponggok 

Village is not evenly distributed. (2) Based on the participatory side, community participation 

in the development of Wisa Ponggok Village has been around from the start by involving them 

in making decisions on the establishment of the Tirta Mandiri BUMDes, then also participating 

in the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) by conducting tilapia cultivation which is typical 

from Ponggok Village, the nature of individualism and social inequality emerged from the 

community. (3) Based on the social capital side, the development of Ponggok Village involves 

various village institutions and all levels of society. In the implementation of community 

empowerment programs there was no interference from the agencies in Klaten Regency. The 

community has given trust to BUMDes Tirta Mandiri with their willingness to invest in shares 

or invest in BUMDes, from RW level can also invest. BUMDes Tirta Mandiri also collaborates 

with outside parties such as banks, for example with BNI banks. (4) Based on the gender equity 

side, Family Welfare Development (PKK) and Small and Medium Enterprises (SMEs) are very 

instrumental in preventing the occurrence of gender inequality in Ponggok Village. This UKM 

employs mothers in Ponggok Village who are unemployed to produce processed foods made 

from tilapia because the characteristic of Ponggok Village is tilapia cultivation.  

 

Keywords: Village Development, Community Empowerment, BUMDes 
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Mata air 

Ponggok merupakan desa yang terletak di 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, 

Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai banayk 

sumber mata air. Sejarah nama Ponggok 

tersebut berasal dari cerita bahwa pada jaman 

dahulu para leluhur/ pinisepuh/ nenek moyang 

di desa tersebut memperkirakan bahwa mata air 

atau yang mereka sebut umbul tersebut akan 

menjadi telaga besar dan dapat menggenangi 

pemukiman penduduk. Untuk mengantisipasi 

hal tersebut kemudian nenek moyang dulu 

menanggap ledhek yang diiringi oleh gamelan 

komplit degan niyogo-nya. Kemudian 

waranggono beserta gamelan tersebut hilang 

dan tiba-tiba datang seekor burung pungguk 

yang besar hingga di plogrok/ pojok pohon 

gayam. Dengan bahasa isyarat, burung pungguk 

tersebut dapat menunjukkan bahwa salah satu 

alat gamelan yang menyerupai gong masih utuh 

dan terpelihara dengan baik. Karena jasa burung 

tersebut dan untuk mengenang peristiwa 

tersebut kemudian para pinisepuh tersebut 

menamakan desanya dengan nama Desa 

Ponggok. 

Individu produktif yang bekerja sebagai 

penggerak suatu organisasi, baik itu dalam 

nstitusi maupun perusahaan yang memiliki 

fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan 

dikembangkan kemampuannya. 

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa 
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yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa  

layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

 Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ 

Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. 

Barang milik desa yang berasal dari kekayaan 

asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 

perolehan hak lainnya yang sah. 

Upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta memanfatkan 

sumber daya mellai penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat desa. 

Kementerian yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pembangunan desa dan kawasan 

pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan 

transmigrasi untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

RPJMDES (Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Desa) 

 

 

Master Plan 

 

 

 

 

Deliberative Democracy 

 

Investasi 

 

 

RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) 

 

 

 

 

 

 

 

Pokdarwis (Kelompok Sadar 

Wisata) 

 

 

 

 

 

HRD (Human Resource 

Departement) 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

Rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai 

rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk 

sekali masa jabatan. RPJMDES memuat visi 

misi kepala desa dan apa yang akan 

dikerjakannya selama memipin desanya. 

Rencana induk pedoman dalam pembangunan 

dan pengembangan suatu tempat atau daerah 

yang mencakup seluruh kebutuhan dan 

penggunaan tanah serta ruang untuk kegiatan-

kegiatan penunjang. 

Suatu bentuk demokrasi dimana musyawarah 

merupakan pusat pengambilan keputusan. 

Penanaman uang atau modal dalam suatu 

perusahaan atau proyek untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. 

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari 

wilayah kota yang merupakan penjabaran dari 

RTRW Provinsi dan yang berisi tujuan, 

kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, 

rencana struktur ruang wilayah kota, rencana 

pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan 

strategis kota, arahan pemanfaatan ruang 

wilayah kota, dan ketentuan pengendalian 

pemanfaataan ruang wilayah kota. 

Lembaga yang didirikan warga desa yang 

anggotanya terdiri dari para pelaku 

kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan 

tanggung jawab serta berperan sebagai 

penggerak untuk menciptakan iklim yang 

kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di 

wilayah desa mereka. 

Departemen dalam perusahaan yang 

bertanggung jawab menangani pengelolaan 
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sumber daya manusia atau karyawan dalam 

suatu perusahaan atau organisasi. 

Suatu dokumen legal dimana isinya 

menjelaskan mengenai perjanjian pendahuluan 

antara dua belah pihak dan merupakan dasar 

dalam menyusun kontrak di masa mendatang. 

Suatu konsep serta bentuk pertanggung jawaban 

perusahaan terhadap sosial dan lingkungan 

sekitar sekitar dimana perusahaan itu berada. 

Sistem pembagian keuntungan yang didapat dari 

suatu usaha. 

Suatu dokumen yang menjadi landasan 

operasional dalam menjalankan suatu usaha atau 

organisasi yang di dalamnya memuat visi misi, 

tujuan, tugas pokok, dan segala yang dibutuhkan 

oleh organisasi tersebut.  

Organisasi kemasyarakatan yang 

memberdayakan wanita untuk turut 

berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. 

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas 

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu 

dilindungi untuk mencegah dari persaingan 

usaha yang tidak sehat. 

Rumah usaha produk barang atau juga 

perusahaan kecil dengan jenis kegiatan ekonomi 

yang dipusatkan di rumah. 

Program atau upaya strategis Dirjen Cipta Karya 

Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat) untuk mempercepat 

penanganan penataan pemukiman. 

Badan hukum publik yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden dan memiliki tugas 
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untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan 

nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap 

bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung 

atas keikutsertaannya di asuransi. 

Kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah 

penyampaiang barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen, sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan. 

Strategi yang dilakukan dengan cara 

menggabungkan dua buah produk atau lebih di 

dalam sebuah paket penjualan.   

Program komitmen manajemen dalam 

pengembangan sumber daya manusia atau 

karyawan dalam suatu perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang daerah-daerahnya kini mulai 

merambah di dunia pariwisata, hal ini terbukti dari adanya destinasi atau objek 

wisata baru yang gencar dibangun ataupun diperbarui. Pengembangan sektor 

wisata ini dapat menarik minat wisatawan baik dari nusantara maupun 

mancanegara untuk berkunjung dan tentunya hal tersebut akan membuka peluang 

usaha bagi masyarakat di bidang pariwisata. Pariwisata menjadi sektor unggulan 

di Indonesia karena menghasilkan sumber pendapatan bagi negara serta 

menyediakan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata ini juga didukung oleh 

pemerintah yang nampak dari adanya Undang-Undang No 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan. 

Pengembangan merupakan hal yang erat kaitannya dengan pembangunan 

pada manusia ataupun masyarakat. Pembangunan masyarakat mengandung tiga 

unsur konsep dasar, yakni adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya, dan 

pengembangan kapasitas masyarakat.1 Pembangunan sebagai proses perubahan 

dapat dilihat dari faktor pendorong perubahan serta dari intensitas atau 

fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan. Sebagai proses mobilisasi 

                                                             
1 Soetomo. 2013. Strategi-Strategi Pembangunan masyarakat. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hlm. 40. 
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sumber daya dapat dilihat dari pihak mana yang diberi kewenangan dalam 

pengelolaannya, pihak tersebut adalah tiga stakeholder pembangunan yakni 

negara, masyarakat, dan swasta. Selain itu juga dapat dilihat dari level 

pengelolaan sumber daya tersebut berada di tingkat lokal, regional, atau nasional. 

Sedangkan pada proses pengembangan kapasitas masyarakat mungkin dapat 

dilihat dari dilibatkan tidaknya masyarakat dalam suatu proses pembangunan dan 

pengambilan kebijakan. 

Dengan kata lain, pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu usaha 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ataupun masyarakat dengan 

menggunakan atau memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki 

oleh suatu daerah. Potensi yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan misalnya infrastruktur atau sarana 

prasarana. Apabila sumber daya tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik 

dalam arti memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan, maka 

tingkat keberhasilan suatu pembangunan juga akan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, 

termasuk pembangunan pedesaan. Dalam pembangunan daerah, pemerintah 

mempunyai misi yakni membangun pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat 

yang nantinya akan dapat meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan 

lapangan kerja bagi masyarakat. Pembangunan di daerah pedesaan salah satunya 
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adalah melalui pengembangan desa wisata. Desa dikemas dalam bentuk desa 

wisata yang menonjolkan unsur budaya masyarakat, kesejukan udara, serta 

keindahan alamnya. Desa wisata sendiri adalah suatu kawasan pedesaan yang 

menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik 

dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki 

arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan 

perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk 

dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, 

akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya.2 Dari pengertian 

tersebut berarti desa juga mempunyai kesempatan untuk mengelola dan 

mempromosikan sumber daya alam atau kearifan lokal yang dimilikinya. Karena 

potensi yang dimiliki desa sebenarnya tidak kalah menariknya dengan tempat-

tempat pariwisata di kota-kota besar. Sebab keberadaan desa wisata saat ini 

menjadi objek yang sangat menarik minat banyak individu. 

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa 

memiliki beberapa kewajiban di antaranya adalah : melindungi dan menjaga 

persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan 

nasional dan keutuhan NKRI; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan 

masyarakat desa; serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada 

                                                             
2 S.S. Hardiwijoyo. 2012. Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat. Graha Ilmu. 
Yogyakarta. Hlm. 68. 
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masyarakat desa.3 Untuk memenuhi kewajiban tersebut, tidak hanya pemerintah 

ataupun perangkat desa yang dapat menjalankannya, tetapi juga dapat melalui 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pasal 1 ayat (6), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa.4 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari BUMDes 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan potensi desanya. 

BUMDes di setiap daerah pun berbeda-beda, karena potensi yang dimiliki juga 

berbeda. BUMDes ini telah diamanatkan dalam  Undang-Undang No 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 

tentang Desa.5 

Pendirian BUMDes harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan 

didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari 

ancaman persaingan para pemodal besar. Karena BUMDes merupakan lembaga 

                                                             
3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
4 Ibid. 
5 Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Buku Panduan 
Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas 
Brawijaya. Hlm. 2. 
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yang baru beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat 

untuk tumbuh berkembang. Kemudian agar masyarakat pedesaan dapat 

mengembangkan potensi daerahnya, maka diperlukan pula arus balik dalam 

pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan 

dengan tujuan sebagai penopang dan penguat ekonomi desa adalah BUMDes 

Tirta Mandiri yang berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten 

Klaten. Pemerintahan Desa Ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri pada 

tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam 

Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 yang kini telah diperbarui menjadi Peraturan 

Desa No 6 Tahun 2018 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri.  

Hal menarik dari penelitian mengenai pembangunan desa berbasis 

pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok ini adalah, sebelum terkenal seperti 

saat ini ternyata dulu yakni sekitar tahun 2004 Desa Ponggok merupakan desa 

tertinggal yang bahkan masuk dalam daftar Inpres Desa tertinggal (IDT). 

Direktur Utama BUMDes Tirta Mandiri yakni Bapak Joko Winarno 

mengungkapkan, hal tersebut dikarenakan kehidupan sosial ekonomi sebagian 

besar penduduknya tercatat berada di garis kemiskinan, banyak pengangguran 

dan masyarakat masih bergantung pada renternir. Selain itu juga karena aset atau 

potensi yang dimiliki oleh desa belum tergali. Dalam perjalanan pengembangan 

dan pembangunan Desa Wisata Ponggok juga memunculkan pro kontra dari 

masyarakat. Meskipun saat ini potensi Desa Ponggok telah berhasil dikelola oleh 
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BUMDes Tirta Mandiri, namun ternyata masih ada sebagian masyarakat yang 

merasa bahwa pembangunan ekonomi masih belum merata. Masyarakat 

mengungkapkan hal tersebut dikarenakan obyek wisata yang berhasil dikelola 

baru di Umbul Ponggok, sedangkan obyek wisata yang lain belum begitu 

dikembangkan dengan maksimal. Meskipun begitu, sebagian besar masyarakat 

Desa Ponggok telah menjadi investor yakni dengan menanam saham di BUMDes 

Tirta Mandiri dengan jumlah Rp 5.000.000 per KK. 

Hal yang baru dari penelitian ini melihat dari beberapa penelitian 

terdahulu yang ada yakni pertama, penelitian berjudul “Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap 

Ketahanan Sosial Budaya (Studi di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo, 

Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)” oleh Anggun 

Hendryantoro.6 Pada penelitian tersebut menggunakan konsep pemberdayaan 

masyarakat. Kedua, penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial 

Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)” oleh Anak Agung Istri 

Andriyani, Edhi Martono, dan Muhamad.7 Pada penelitian tersebut menggunakan 

                                                             
6 Anggun Hendryantoro. 2014. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan 
Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo, 
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)”. Jurnal Ketahanan Nasional. Puspomed TNI 
AD. Yogyakarta. 
7 Anak Agung Istri Andriyani, dkk. 2017. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa 
Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran 
Bali)”. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 23 No 1. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 
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konsep pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada falsafah agama Hindu 

yaitu Tri Hita Karana. Ketiga, penelitian berjudul “Pengembangan Desa Wisata 

Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali” 

oleh Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni.8 Teori yang 

digunakan adalah teori partisipasi dari berbagai tokoh. Keempat, penelitian 

berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran 

dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan” oleh I Wayan Mudana.9 

Pada penelitian tersebut menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dan 

konsep pembengunan berkelanjutan. Kelima, skripsi berjudul “Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Pengembangan Obyek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata 

Dewabejo di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung 

Kidul” oleh Nur Rika Puspita Sari.10 Pada skripsi tersebut menggunakan konsep 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan obek wisata, dan konsep kelompok 

sosial. Keenam, skripsi berjudul “Pengembangan Desa Wisata dalam upaya 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)” 

                                                             
8 Made Heny Urmila Dewi, dkk. 2013. “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat 
Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali”. Jurnal Kawistara. Vol 3 No 2. Universitas Gadjah Mada. 
Yogyakarta. 
9 I Wayan Mudana. 2015. “Pemberdayaan Masyarakat di daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran dalam 
Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”. Vol 4 No 2. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Pendidikan Ganesha. 
10 Nur Rika Puspita Sari. 2012. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Obyek Wisata oleh 
Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung 
Kidul”. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
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oleh Susi Lestari.11 Teori yang digunakan di dalamnya adalah teori Community 

Entreprises  yang dikemukakan oleh Tadjuddin Noer Effendi. Ketujuh, skripsi 

berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi 

Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa 

Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)” oleh 

Murniati.12 Teori yang digunakan adalah teori partisipasi yang dikemukakan oleh 

Roothman.  

Melihat dari penjelasan penelitian-penelitian terdahulu di atas, penelitian 

ini mungkin mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang juga 

membahas mengenai pengembangan desa wisata yang kaitannya dengan 

pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi fokus dari penelitian terdahulu lebih pada 

implikasi dari pengembangan desa wisata tersebut terhadap ketahanan sosial 

budaya atau pada partisipasi masyarakat. Sedangkan fokus penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini lebih pada proses pembangunan desa berbasis 

pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten 

Klaten yang aktornya adalah BUMDes. Peneliti beranggapan bahwa belum ada 

penelitian yang sama dengan yang peneliti lakukan, karena penelitian yang ada 

                                                             
11 Susi Lestari. 2009. “Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di 
Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)”. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
12 Murniati. 2008. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Deskriptif 
Kualitatif tentang Prtisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
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lebih pada strategi pengembangan dari BUMDes sendiri. Kemudian teori yang 

digunakan peneliti disini adalah teori Alternative Development John Friedmann 

yang pada beberapa penelitian terdahulu tersebut juga belum digunakan. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Desa Ponggok Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten ini dikarenakan menurut informasi dari pihak 

Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa (DISPERMASDES) Kabupaten 

Klaten, di Kabupaten Klaten terdapat 226 BUMDes dari 391 Desa, akan tetapi 

BUMDes yang paling menonjol adalah BUMDes Tirta Mandiri dari Desa 

Ponggok. Kemudian dalam jangka waktu satu tahun dari BUMDes Tirta Mandiri 

dibentuk sudah menghasilkan laba sebesar Rp 100.000.000 dan disetor sebagai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 30.000.000 (30% dari laba) pada 

tahun 2010.13  

BUMDes Tirta Mandiri juga mendapatkan dukungan besar dari desa 

dengan dilakukannya revitalisasi Obyek Wisata Umbul Ponggok yang saat ini 

menjadi sumber pendapatan terbesar BUMDes. Hal ini terbukti pada tahun 2014 

PAD yang diterima dari hasil usaha BUMDes mencapai Rp 350.000.000.14 

Kemudian desa Ponggok telah mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 

APBN secara langsung sejak tahun 2015. Jumlah ADD pata tahun 2017 dan 2018 

                                                             
13 Sejarah Berdirinya BUMDes Tirta Mandiri dalam http://bumdestirtamandiri.co.id/profil-bumdes/. 
Diakses pada 30 April 2018 Pukul 19:00 WIB. 
14 Ibid.  
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adalah sebesar Rp 60 triliun.15 Berikut adalah perkembangan pendapatan 

BUMDes Tirta Mandiri mulai tahun  2011 hingga tahun 2018 berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari bendahara BUMDes Tirta Mandiri : 

Tabel 1.1. Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan 

Polanharjo, Kabupaten Klaten 

Tahun  Pendapatan 

2011 34.000.000 

2012 116.000.000 

2013 211.000.000 

2014 1.153.075.000 

2015 5.173.380.000 

2016 11.967.651.290 

2017 13.282.603.640 

2018 13.459.694.000 

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti Tahun 2019. 

Berdasarkan informasi dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan yang 

dihasilkan oleh BUMDes Tirta Mandiri dari tahun 2011 hingga 2018 mengalami 

kenaikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab Desa Ponggok mendapatkan 

berbagai penghargaan. Salah satunya yakni Desa Ponggok mendapatkan award 

sebagai Desa Wisata kategori Pemberdayaan Masyarakat dari Eko Putro Sandjojo 

selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) 

yang disampaikan dalam acara Malam Penganugerahan Desa Wisata Award 

tahun 2017 yang berlangsung di Expo BUMDes Nusantara 2017 di Bukittinggi 

                                                             
15 Menkeu Sri Mulyani Kunjungi Desa Ponggok dalam https://klatenkab.go.id/?p=7341. Diakses pada 
30 April Pukul 19:03 WIB. 
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pada bulan Mei 2017 lalu.16 Selain itu, Desa Ponggok juga tercatat sebagai desa 

wisata yang memiliki BUMDes terbaik pada tahun 2016.17 Dari sekitar 700 

keluarga di Desa Ponggok, sebanyak 430 di antaranya menjadi investor dalam 

usaha pengelolaan objek wisata Umbul Ponggok. Oleh sebab itu, Desa Ponggok 

terpilih menjadi desa wisata terbaik di Indonesia dalam kategori pemberdayaan 

masyarakat.18 

Meskipun banyak penghargaan yang didapat oleh BUMDes Tirta Mandiri 

ataupun Desa Ponggok sendiri akan tetapi masih terdapat beberapa 

permasalahan. Permasalahan yang ada pada pengembangan Desa Wisata 

Ponggok ini di antaranya adalah : Pertama, meskipun Desa Ponggok kini 

termasuk dalam desa wisata yang maju akan tetapi masyarakat merasa 

pembangunan ekonomi belum merata. Karena hanya masyarakat yang mau 

bergerak atau membuka usaha, serta masyarakat yang bertempat tinggal di dekat 

obyek wisata Umbul Ponggok yang merasakan dampak besar dari perkembangan 

desa wisata. Kemudian karena persewaan kios untuk dagang juga minim karena 

terbatasnya lahan. 

                                                             
16 http://bumdestirtamandiri.co.id/2017/05/15/desa-ponggok-mendapatkan-award-sebagai-desa-
wisata-kategori-pemberdayaan-masyarakat-dari-kementerian-desa-pdtt/. Diakses pada 1 Mei 2018 
Pukul 17:35 WIB. 
17 Menkeu Sri Mulyani. Loc. cit. 
18 Ponggok Jadi Desa Wisata Terbaik, Ratusan Warganya Jadi Investor dalam 
https://nasional.tempo.co/read/876100/ponggok-jadi-desa-wisata-terbaik-ratusan-warganya-jadi-
investor. Diakses pada 1 Mei 2018 Pukul 18:01 WIB. 
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Kedua, dengan semakin berkembangnya Desa Ponggok ternyata 

memunculkan sikap individualisme dari masyarakat. Kesenjangan sosial juga 

meningkat karena dari masyarakat sudah muncul rasa menganggap bahwa uang 

bisa membeli segalanya. Sehingga gotong-royong dan semangat kebersamaan 

masyarakat juga mulai luntur. Hal ini dapat mempengaruhi pudarnya rasa simpati 

antar sesama masyarakat dan akan sangat disayangkan apabila desanya terus 

berkembang tetapi kesayuk rukunan masyarakat berkurang. 

Ketiga, hal yang selalu menjadi permasalahan dan belum bisa diatasi di 

Desa Ponggok sampai saat ini adalah sampah. Pelatihan-pelatihan mengenai 

pengelolaan sampah sudah sering diadakan yakni dengan mendatangkan 

konsultan, bahkan dari pihak BUMDes Tirta Mandiri dan Pemerintah Desa 

Ponggok juga mengatakan bahwa untuk alat atau mesinnya sudah disediakan, 

akan tetapi tindakannya belum bisa maksimal. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa 

keberadaan BUMDes Tirta Mandiri sangatlah mendorong perekonomian 

masyarakat Desa Ponggok. Akan tetapi dalam suatu pengembangan atau 

pembangunan desa harus memperhatikan aspek lain, tidak hanya pada aspek 

ekonomi. Sehingga pembangunan dari berbagai aspek pun dapat terpenuhi. 

Kemudian sehubungan dengan segala keterbatasan mengenai penjelasan di atas, 

pengembangan Desa Wisata Ponggok melalui BUMDes Tirta Mandiri ini masih 

harus terus dimaksimalkan. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 
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dalam mengenai proses pengembangan Desa Wisata Ponggok dari awal 

pembentukan BUMDes Tirta Mandiri hingga saat ini. Apa saja permasalahan 

yang dihadapi serta bagaimana solusi dan upaya yang dilakukan. Mengenai 

proses untuk menganalisis penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan 

kajian teori Alternative Development oleh John Friedmann. Peneliti disini 

melakukan penelitian dengan judul “Pembangunan Desa Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan 

Polanharjo, Kabupaten Klaten)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah peneliti jelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah : 

1) Bagaimana pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa 

Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

adalah : 

1) Untuk mengetahui bagaimana pembangunan desa berbasis pemberdayaan 

masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai 

pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat. 

2) Sebagai bentuk pengamalan ilmu yang peneliti dapatkan selama kuliah, yang 

dilakukan melalui penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan. 

3) Dapat menjadi sumber referensi atau sumber informasi bagi mahasiswa 

maupun peneliti-peneliti berikutnya khususnya mengenai bidang 

pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

Dalam bagian ini peneliti menyajikan dan memaparkan mengenai penelitian 

terdahulu sebagai bahan acuan dalam penetapan fokus yang diambil oleh peneliti. Di 

dalam Bab II mengenai Tinjauan Teori ini juga dijelaskan tentang Teori Alternative 

Development menurut John Friedmann dan konsep Pemberdayaan Masyarakat 

menurut Ginandjar Kartasasmita yang akan menjadi rujukan peneliti sebagai bahan 

acuan dalam penelitian ini. Penggunaan teori dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan proses dan analisis hasil dalam penelitian ini. 

Kemudian teori tersebut akan dianalisis dan dijelaskan secara detail dan mendalam 

untuk dijadian acuan berfikir dalam analisis hasil penelitian yang akan dilakukan. 

Selain penyajian dan penjelasan teori yang akan digunakan, dalam bab ini juga 

dilengkapi dengan sub bab Kerangka Pemikiran dalam bentuk bagan. Penyajian 

kerangka pikir dalam bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses peneliti 

melakukan penelitian yang mengacu pada Teori Alternative Development dan konsep 

Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

diteliti. Kerangka Pikir dalam bab ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan 

dalam memahami bagaimana proses penelitian dan analisis dalam skripsi ini. 
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2.1. Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial 

Budaya (Studi di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, 

Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)” oleh Anggun Hendryantoro.1 Pada 

penelitian tersebut menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dengan 

metode observasi, wawancara, dan studi pustaka yang dianalisa menggunakan 

system in deep interview dan analisa. Hasil penelitiannya adalah proses 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Brayut Sleman 

tersebut melalui tiga tahap yakni sosialisasi konsep, transformasi kemampuan, 

dan tahap memperoleh kemandirian dalam mengelola desa wisata. Pemberdayaan 

masyarakat di Desa Brayut tersebut dinyatakan berhasil karena masyarakat turut 

berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanan, evaluasi, serta monitoring 

secara berkelanjutan. Lalu implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya adalah 

adanya pembentukan lembaga kemasyarakatan, pelestarian sikap gotong-royong, 

toleransi kehidupan beragama, serta pelestarian adat istiadat atau budaya. 

Kedua, penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial 

Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)” oleh Anak Agung Istri 

                                                             
1 Anggun Hendryantoro. 2014. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan 
Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo, 
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta)”. Jurnal Ketahanan Nasional. Puspomed TNI 
AD. Yogyakarta. 
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Andriyani, Edhi Martono, dan Muhamad.2 Pada penelitian tersebut menggunakan 

konsep pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada falsafah agama Hindu 

yaitu Tri Hita Karana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses 

pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata di Penglipuran terdapat tiga 

tahap yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. 

Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akan tetapi terdapat kendala 

dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat tersebut, yakni masalah 

usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap 

masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia, ketersediaan akomodasi wisata, 

serta masalah kurangnya promosi. Implikasinya terhadap ketahanan sosial 

budaya wilayah dapat dilihat dari perubahan terhadap tata nilai sosial, budaya, 

dan lingkungan.  

Ketiga, penelitian berjudul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis 

Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali” oleh Made 

Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni.3 Pada penelitian tersebut 

menggunakan metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi 

literatur, wawancara mendalam, dan observasi non-partisipan. Teori yang 

                                                             
2 Anak Agung Istri Andriyani, dkk. 2017. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa 
Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran 
Bali)”. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol 23 No 1. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 
3 Made Heny Urmila Dewi, dkk. 2013. “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat 
Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali”. Jurnal Kawistara. Vol 3 No 2. Universitas Gadjah Mada. 
Yogyakarta. 
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digunakan adalah teori partisipasi dari berbagai tokoh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata di desa wisata Jatiluwih 

Tabanan Bali tersebut peran pemerintah lebih dominan. Sehingga pembangunan 

pariwisata yang basisnya ditujukan pada partisipasi masyarakat belum terwujud. 

Masyarakat belum menjadi subjek pembangunan, tetapi masih menjadi objek 

pembangunan saja. 

Keempat, penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat di daerah 

Tujuan Wisata Desa Pemuteran dalam Rangka Pengembangan Pariwisata 

Berkelanjutan” oleh I Wayan Mudana.4 Pada penelitian tersebut menggunakan 

konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep pembengunan berkelanjutan 

dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pemuteran tersebut merupakan bentuk 

pemberdayaan masyarakat lokal. Strategi pemberdayaannya dilakukan secara 

terpadu baik yang bersifat mezzo, mikro, maupun makro. Kebijakan 

pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan sumber daya manusia, 

ekonomi, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta pengembangan informasi. 

Pemberdayaan masyarakat di Desa Pemuteran ini tidak hanya mendukung 

                                                             
4 I Wayan Mudana. 2015. “Pemberdayaan Masyarakat di daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran dalam 
Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”. Vol 4 No 2. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Pendidikan Ganesha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

pelestarian alam dan sosiokultural saja, tetapi juga mendukung pengembangan 

pariwisata berkelanjutan. 

Kelima, skripsi berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Pengembangan Obyek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa 

Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul” oleh Nur Rika 

Puspita Sari.5 Pada skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Selain itu juga menggunakan konsep pemberdayaan 

masyarakat, pengembangan obek wisata, dan konsep kelompok sosial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh Kelompok Sadar 

Wisata Dewabejo dalam pengembangan objek wisata sebagai usaha 

pemberdayaan masyarakat yakni pelatihan manajemen organisasi, pelatihan 

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, pelatihan kepemanduan, pengenalan batu 

karst, pelatihan tata ruang desa wisata yang baik, dll. Kendala yang dihadapi 

adalah masalah kecemburuan sosial antara masyarakat, kurangnya kesadaran 

masyarakat, kurangnya perhatian pemerintah. Sedangkan faktor pendorongnya 

adalah semangat dan motivasi dari semua pengurus maupun anggota pokdarwis, 

adanya sikap kekeluargaan, tidak adanya jenjang sosial antara bawahan dan 

atasan, serta masih kentalnya sikap gotong royong. 

                                                             
5 Nur Rika Puspita Sari. 2012. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Obyek Wisata oleh 
Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung 
Kidul”. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
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Keenam, skripsi berjudul “Pengembangan Desa Wisata dalam upaya 

Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)” oleh 

Susi Lestari.6 Pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Teori yang digunakan di dalamnya adalah teori Community Entreprises  

yang dikemukakan oleh Tadjuddin Noer Effendi. Dalam skripsi tersebut 

membahas tentang usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata khususnya 

desa wisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa wisata Kembang 

Arum, Sleman. Selain itu juga menjelaskan tentang partisipasi dari masyarakat 

lokal secara langsung mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap 

pemeliharaan desa wisata tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dapat melatih mereka dalam 

berinteraksi dengan orang lain, sehingga mereka pun mendapatkan banyak 

pengalaman dan pengetahuan. Kemudian juga terdapat bentuk pemberdayaan 

masyarakat dengan sistem bagi hasil jika ada wisatawan yang berkunjung yang 

gunanya adalah untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dalam 

masyarakat. 

Ketujuh, skripsi berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan 

Desa Wisata (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

                                                             
6 Susi Lestari. 2009. “Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di 
Desa Wisata Kembang Arum, Sleman)”. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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Sukoharjo)” oleh Murniati.7 Dalam skripsi tersebut menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi yang 

dikemukakan oleh Roothman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

partisipasi dari masyrakat masih rendah dikarenakan pihak yang mengusulkan 

pencanangan Desa Wirun sebagai desa wisata bukanlah dari masyarakat Desa 

Wirun Sendiri, melainkan dari pihak birokrat yakni pihak Provinsi Jawa Tengah 

dan Kabupaten Sukoharjo. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

Terdahulu 
Hasil Penelitian Teori Perbedaan 

1. Jurnal : 

“Pemberdayaan 

Masyarakat 

melalui 

Pengembangan 

Desa Wisata dan 

Implikasinya 

terhadap 

Ketahanan Sosial 

Budaya (Studi di 

Desa Wisata 

Brayut 

Pandowoharjo, 

Kecamatan 

Sleman, 

Kabupaten 

Sleman, D.I. 

Yogyakarta)” 

 

 

Peneliti : 

Pemberdayaan 

masyarakat di 

Desa Wisata 

Brayut dinyatakan 

berhasil karena 

didukung oleh 

partisipasi 

masyarakat. 

implikasinya 

terhadap 

ketahanan sosial 

budaya adalah 

adanya 

pembentukan 

lembaga 

kemasyarakatan, 

pelestarian sikap 

gotong-royong, 

toleransi 

kehidupan 

beragama, serta 

Konsep 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Fokus penelitian 

ini lebih pada 

implikasi 

pemberdayaan 

masyarakat 

terhadap 

ketahanan sosial 

budaya. 

                                                             
7 Murniati. 2008. “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Deskriptif Kualitatif 
tentang Prtisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban 
Kabupaten Sukoharjo)”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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Anggun 

Hendryantoro. 

pelestarian adat 

istiadat atau 

budaya. 

2. Jurnal : 

“Pemberdayaan 

Masyarakat 

melalui 

Pengembangan 

Desa Wisata dan 

Implikasinya 

terhadap 

Ketahanan Sosial 

Budaya Wilayah 

(Studi di Desa 

Wisata 

Penglipuran 

Bali)”  

 

Peneliti : 

Anak Agung Istri 

Andriyani, Edhi 

Martono, dan 

Muhamad. 

Partisipasi 

masyarakat turut 

membantu proses 

pemberdayaan, 

akan tetapi 

terkendala oleh 

sikap masyarakat 

yang cenderung 

tertutup dan 

kurangnya 

promosi desa 

wisata tersebut. 

Implikasinya 

terhadap 

ketahanan sosial 

budaya wilayah 

dapat dilihat dari 

perubahan 

terhadap tata nilai 

sosial, budaya, 

dan lingkungan.  

Konsep 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

yang 

berlandaskan 

pada falsafah 

agama Hindu 

yaitu Tri Hita 

Karana. 

Fokus penelitian 

ini lebih pada 

implikasi 

pemberdayaan 

masyarakat 

terhadap 

ketahanan sosial 

budaya. 

3. Jurnal : 

“Pengembangan 

Desa Wisata 

Berbasis 

Partisipasi Masya-

rakat Lokal di 

Desa Wisata 

Jatiluwih 

Tabanan, Bali” 

 

Peneliti : 

Made Heny 

Urmila Dewi, 

Chafid Fandeli, 

dan M. Baiquni. 

Dalam 

pengembangan 

desa wisata di 

desa wisata 

Jatiluwih Tabanan 

Bali, peran 

pemerintah lebih 

dominan. 

Sehingga 

pembangunan 

pariwisata yang 

basisnya ditujukan 

pada partisipasi 

masyarakat belum 

terwujud. 

Teori Partisipasi Fokus penelitian 

ini lebih pada 

partisipasi 

masyarakat. 

4. Jurnal : Pemberdayaan 

masyarakat di 

Konsep 

Pemberdayaan 

Fokus penelitian 

ini lebih pada 
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“Pemberdayaan 

Masyarakat di 

daerah Tujuan 

Wisata Desa 

Pemuteran dalam 

Rangka 

Pengembangan 

Pariwisata 

Berkelanjutan” 

 

Peneliti : 

I Wayan Mudana. 

Desa Pemuteran 

tidak hanya 

mendukung 

pelestarian alam 

dan sosiokultural 

saja, tetapi juga 

mendukung 

pengembangan 

pariwisata 

berkelanjutan. 

Masyarakat dan   

Pembangunan 

Berkelanjutan. 

pembangunan 

berkelanjutan, 

atau efek 

pengembangan 

wisata pada 

lingkungan 

sekitar. 

5. Skripsi : 

“Pemberdayaan 

Masyarakat 

melalui 

Pengembangan 

Obyek Wisata 

oleh Kelompok 

Sadar Wisata 

Dewabejo di Desa 

Bejiharjo, 

Kecamatan 

Karangmojo, 

Kabupaten 

Gunung Kidul” 

 

Peneliti : 

Nur Rika Puspita 

Sari. 

Peran kelompok 

sadar wisata 

sangat penting 

dalam proses 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Kendalanya 

adalah masalah 

kecemburuan 

sosial antara 

masyarakat, 

kurangnya 

kesadaran 

masyarakat, 

kurangnya 

perhatian 

pemerintah.  

Konsep 

Pemberdayaan 

Masyarakat, 

Pengembangan 

Obyek wisata, 

Kelompok 

Sosial. 

Fokus penelitian 

ini lebih pada 

peran kelompok 

sadar wisata 

Dewabejo dalam 

pemberdayaan 

masyarakat. 

6. Skripsi : 

“Pengembangan 

Desa Wisata 

dalam upaya 

Pemberdayaan 

Masyarakat (Studi 

di Desa Wisata 

Kembang Arum, 

Sleman)”  

 

Peneliti : 

Adanya partisipasi 

aktif dari 

masyarakat secara 

langsung mulai 

dari perencanaan, 

pelaksanaan, 

hingga 

pemeliharaan desa 

wisata. Serta 

terdapat sistem 

bagi hasil untuk 

Teori 

Community 

Entreprises oleh 

Tadjuddin Noer 

Effendi 

Fokus penelitian 

ini lebih pada 

proses 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

nantinya 

berdampak pada 

pertumbuhan 

sektor ekonomi. 
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Susi Lestari mencegah 

terjadinya 

kecemburuan 

sosial. 

7. Skripsi : 

“Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengembangan 

Desa Wisata 

(Studi Deskriptif 

Kualitatif tentang 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengembangan 

Desa Wisata di 

Desa Wirun 

Kecamatan 

Mojolaban 

Kabupaten 

Sukoharjo)” 

 

Peneliti : 

Murniati 

Partisipasi 

masyarakat masih 

rendah karena 

yang berinisiatif 

untuk menjadikan 

Desa Wirun 

sebagai desa 

wisata bukanlah 

masyarakat 

sendiri, melainkan 

pihak Provinsi 

Jateng dan 

Kabupaten 

Sukoharjo. 

Teori Partisipasi 

oleh Roothman. 

Fokus penelitian 

ini lebih pada 

partisipasi 

masyarakat. 

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti Tahun 2019. 

 

2.2. Teori Alternative Development John Friedmann 

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya 

tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu 

di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.8 Adapun 

nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan menurut Goulet meliputi, 

pertama masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya (seperti sandang, pangan, 

papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, rekreasi) secara mandiri yang berbasis 

                                                             
8 Theresia Aprillia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alfabeta. Bandung. Hlm. 2. 
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intervensi dari pihak mana pun. Kedua, suasana kebebasan yang turut 

menyelimuti dalam upaya manusia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk 

mengembangkan serta memilih alternatif-alternatif lain, tanpa adanya intervensi 

dari pihak lain.9 

Dewasa ini, pembangunan telah menawarkan beragam opsi-opsi dalam 

pendekatannya. Beberapa paradigma pendekatan pembangunan mulai 

mengalami pergeseran dari yang konvensional menuju pembangunan alternatif, 

seperti pembangunan wilayah (regional development), pembangunan 

berwawasan lingkungan (environment development), dan pembangunan berbasis 

kelembagaan (institusion-based development).10 

Kemudian John Friedmann menawarkan teori Alternative Development 

dalam konteks pembangunan yang memiliki konsentrasi terhadap 

masyarakatnya. Teori ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan pembangunan 

konvensional pro petumbuhan ekonomi dalam mengatasi problem kemiskinan, 

lingkungan, dan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat. Hadirnya 

teori ini merupakan sebuah bentuk kritik atas pandangan umum yang 

menyebutkan sumber dari kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi. Faktanya, 

banyak pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak merata dan justru menimbulkan 

ketimpangan sosial. Penyebab dari munculnya ketimpangan sosial tersebut salah 

                                                             
9 Ibid. 
10 Ibid. Hlm. 102. 
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satunya disebabkan perencanaan pembangunan yang sifatnya tidak melalui 

mekanisme public hearing (mendengar kebutuhan masyarakat). 

Tokoh utama yang mempengaruhi John Friedmann dalam melahirkan 

teori alternative development adalah W.W. Rostow dengan ajaran pembangunan 

pro pertumbuhan menggunakan model modernisasi dan kapitalisme.11 

Pembangunan yang bersifat top down seperti yang ditawarkan Rostow tentu tidak 

mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat, sehingga hasil dari 

program-program pembangunan yang dilaksanakan tidak berhubungan langsung 

dengan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat khususnya pada kalangan 

menengah kebawah. Oleh sebab itu, teori alternative development mencoba 

memfokuskan diri pada alternatif kebijakan pembangunan yang lebih berpihak 

pada masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan-kebijakan 

pembangunan tersebut. 

Tabel 2.2. Perbandingan Paradigma Pembangunan Konvensional Rostow 

dengan Pembangunan Alternative John Friedmann 

Asumsi Dasar 
Pembangunan 

Konvensional (Rostow) 

Pembangunan 

Alternatif (Friedmann) 

Asumsi tentang 

masyarakat 

▪ Berangkat dari 

pandangan bahwa 

masyarakat terbelakang, 

pengetahuannya rendah, 

tradisional, dan bodoh. 

▪ Masyarakat dibangun 

bukan karena mereka 

bodoh dan tidak 

mampu, akan tetapi 

kemampuan yang 

tersedia perlu 

dioptimalkan agar 

                                                             
11 Zubaedi. 2014. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. PT. Fajar Internasional Mandiri. 
Jakarta. Hlm. 138. 
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mereka berkembang 

sesuai dengan 

pengetahuan mereka. 

▪ Pengetahuan lokal 

dan teknologi tepat 

guna sebagai basis 

pengembangan 

mereka. 

Konsekuensi 

perencanaan 

▪ Perencanaan bersifat 

top down  dan sentralis. 

▪ Direncanakan oleh 

tenaga ahli atau 

akademisi tanpa 

mempertimbangkan apa 

yang dimiliki 

masyarakat. 

▪ Lebih mengutamakan 

perencanaan untuk 

pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini didasarkan pada 

keyakinan bahwa 

kemajuan masyarakat 

diukur menurut 

kemajuan ekonomi 

semata. 

▪ Lebih menekankan 

pada aspek lokalitas. 

▪ Perencanaan 

dilakukan secara 

otonomi, berdasarkan 

potensi lokalitas 

dengan menyertakan 

masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam 

perencanaan. 

▪ Pemikiran otonomi 

lebih ditekankan 

dalam perencanaan 

kegiatan berdasarkan 

kebutuhan masing-

masing. 

Konsekuensi 

perlakuan terhadap 

masyarakat 

▪ Menempatkan birokrat 

ataupun tenaga ahli dari 

luar sebagai pihak yang 

dilayani masyarakat 

karena mereka dianggap 

telah berbuat banyak 

untuk kepentingan 

masyarakat. 

▪ Menempatkan 

birokrat ataupun 

tenaga ahli dari luar 

sebagai pengatur 

kepentingan 

masyarakat dan 

sebagai aktor yang 

melakukan fungsi 

pelayanan sesuai 

kebutuhan 

masyarakat. 
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Implikasi bagi 

kehidupan sosial 

▪ Menjadikan masyarakat 

sangat bergantung pada 

pemerintah. 

▪ Memendam konflik 

semu yang setiap saat 

bisa menjadi ledakan 

konflik interest. 

▪ Sejak awal 

mengakomodasi daya 

kritis masyarakat. 

▪ Masyarakat mampu 

menolak jika terjadi 

tekanan atau 

eksploitasi dari luar 

yang tidak 

menguntungkan 

mereka. 

Sumber : Zubaedi, 2013. 

Tabel di atas menjelaskan mengenai perbedaan yang sangat mencolok 

antara pembangunan konvensional menurut Rostow dengan pembangunan 

alternatif menurut John Friedmann. Perbedaan pertama terdapat pada asumsi 

dasar mereka terhadap masyarakat, dimana pembangunan konvensional 

menganggap bahwa masyarakat itu bodoh dan terbelakang sehingga 

membutuhkan ilmu luar untuk mengambangkan masyarakatnya. Berbeda dengan 

pembangunan alternatif yang memandang masyarakat sebagai individu yang 

mempunyai potensi pada dirinya masing-masing namun belum mempunyai 

modal dan bimbingan untuk mengembangkannya. Sehingga untuk 

mengembangkan masyarakat tidak perlu membutuhkan ilmu luar, akan tetapi 

cukup dengan potensi lokal yang ada. 

“Pada tahap awal, pembangunan alternatif mengedepankan beberapa 

keyakinan. Pertama, negara merupakan bagian dari problem 

pembangunan sehingga pembangunan alternatif harus mengeluarkan dan 

bahkan melawan negara; kedua, rakyat tidak bisa berbuat salah dan bahwa 

masyarakat adalah perkumpulan yang mandiri; ketiga, tindakan 
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masyarakat telah mampu dan mencukupi untuk mewujudkan 

pembangunan alternatif tanpa campur tangan negara.”12 

Akan tetapi, Friedmann menolak keras ketiga pandangan tersebut. 

Friedmann sama sekali tidak menafikkan peran negara, ia berpikiran bahwa 

negara justru harus kuat dalam merancang dan mengimplementasikan 

kebijakannya.13 Negara kuat menurutnya tidak harus ditandai dengan birokrasi 

yang arogan dan otoriter, melainkan birokrasi yang bertanggung jawab. Negara 

yang seperti itu harus didukung kuat oleh demokrasi inklusif, dimana kekuasaan 

negara untuk mengelola problem lebih baik bersifat lokal. Ini membutuhkan 

desentralisasi politik dari pemerintah nasional ke pemerintah lokal. 

Friedmann juga mengatakan bahwa munculnya model pembangunan 

alternatif ini didasari oleh sebuah motivasi untuk mengembangkan dan 

mendorong struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya dan menentang 

struktur penindasan melalui pembuatan regulasi yang berpijak pada prinsip 

keadilan.14 Pada konteks ini masyarakat bukan lagi menjadi objek dalam 

pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang tetap memegang teguh 

nilai-nilai yang telah mengakar pada mereka, baik dalam struktur sosial maupun 

kebudayaannya. Singkatnya, pembangunan alternatif tidak dalam posisi untuk 

menekan kelompok-kelompok asli atau pribumi, akan tetapi untuk mengangkat 

                                                             
12 Aprillia Theresia. Op. cit. Hlm. 24. 
13 John Friedmann dalam Aprillia Theresia. Loc. Cit. 
14 John Friedman dalam Zubaedi. Op.cit. Hlm. 140. 
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nilai-nilai yang telah ada dan mampu melibatkan kelompok-kelompok pribumi 

secara aktif dalam pembangunan.15 Friedmann juga menjelaska bahwa : 

“Model pembangunan alternatif ini bercirikan partisipatoris dan 

menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia dalam 

setiap langkah-langkahnya. Pembangunan berspektif partisipatoris 

artinya menekankan partisipasi luas, aksesibilitas, keterwakilan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi nasib mereka. Sementara pembangunan menekankan 

pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia artinya 

pembangunan memenuhi empat kebutuhan pokok yakni kesejahteraan 

ekonomi (wefare), kebebasan (freedom)”, dan identitas (identify).”16 

Hadirnya paradigma pembangunan berbasis masyarakat sebagai 

alternative development merupakan suatu bentuk solusi untuk menjawab 

tantangan dalam merealisasikan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh 

elemen masyarakat tanpa terkecuali. Hal fundamental yang menjadi dasar dalam 

pendekatan ini adalah partisipasi masyarakat secara aktif dengan melibatkan 

masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. 

Dengan begitu ruang interaksi bagi masyarakat akan lebih besar dalam rangka 

mewujudkan kadaulatan politik-ekonomi, kemandirian, serta kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri. Dalam proses pembangunan, masyarakat secara mandiri 

melakukan upaya pemberdayaan yang nantinya memiliki dampak bagi kemajuan 

masyarakat, sehingga pada kondisi ini masyarakat tidak hanya dijadikan objek 

melainkan juga sebagai subjek pembangunan. 

                                                             
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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Paradigma pembangunan alternatif yang diusung oleh John Friedmann 

menekankan pada empat indikator penting yakni keberlanjutan, partisipatori, 

modal sosial, dan penghapusan ketimpangan gender. Berikut penjelasannya 

secara lebih rinci17 : 

1) Sustainability (Memperhatikan Dimensi Keberlanjutan) 

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam perspektif 

pembangunan alternatif yang disampaikan oleh John Friedmann sangat 

menekankan prinsip keberlanjutan sumber daya alam.18 Pembangunan 

berkelanjutan pada dasarnya memerlukan tiga aspek yaitu keseimbangan 

ekologis, keadilan sosial, dan aspek ekonomi. Aspek keseimbangan ekologis 

berkaitan dengan upaya pengurangan polusi, pengelolaan limbah serta 

konservasi sumber daya alam. Aspek keadilan sosial berkaitan dengan upaya 

pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, dan 

peningkatan kualitas hidup. Aspek ekonomi berkaitan dengan upaya 

menanggulangi kemiskinan, mengubah pola produksi dan konsumsi ke arah 

yang seimbang. 

2) Participatory (Menekankan Partisipatori) 

Partisipatori atau peran serta merupakan suatu bentuk keterlibatan 

warga lokal secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari alam 

(intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan 

                                                             
17 Ibid. Hlm. 142. 
18 Ibid. Hlm. 145. 
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yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, 

pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. 

3) Social Capital (Mengembangkan Modal Sosial) 

Dalam pembangunan badan usaha, peranan modal sosial tidak kalah 

pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya, sehingga upaya untuk 

membangun modal sosial perlu diprioritaskan. Menurut Friedmann, 

pembentukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi 

karena adanya jaringan (network), norma (norms), dan kepercayaan (trust) di 

dalamnya yang menjadi kolaborasi (koordinasi dan kooperasi) sosial untuk 

kepentingan bersama.19 Hanya masyarakat yang mempunyai modal sosial 

yang dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi. Oleh sebab itu, 

penekanan pada pengembangan modal sosial perlu dilakukan agar 

masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian tanpa intervensi terus 

menerus dari pemerintah pusat. 

4) Gender Equity (Menghapus Ketimpangan Gender) 

John Friedmann menjelaskan bahwa pembangunan alternatif 

merupakan pembangunan yang menekankan terwujudnya tatanan masyarakat 

yang menerjemahkan prinsip “inclusive democracy, appreciate growth, 

gender equity, and intergeneration equity”.20 Pemenuhan kebutuhan praktis 

                                                             
19 Ibid. Hlm. 161. 
20 Ibid. Hlm. 176. 
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gender perempuan adalah pemenuhan kebutuhan dasar perempuan yang 

berbeda dengan laki-laki karena perbedaan gender mereka, yang perlu 

dicukupi agar mereka bisa bertahan hidup. Misalnya penyediaan makanan 

bernutrisi, peningkatan penghasilan, pekerjaan, pendidikan dasar, dan 

pelayanan kesehatan. Selain itu, perempuan pun harus dilibatkan dalam 

proses pembangunan demi tersalurkannya aspirasi dan kepentingan kaum 

perempuan sehingga menciptakan kesetaraan gender. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Desa Ponggok memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni 

BUMDes Tirta Mandiri yang mempunyai tugas untuk mengelola asset atau 

potensi yang dimiliki oleh desa. Desa Ponggok yang dulunya termasuk dalam 

kategori desa tertinggal perlahan-lahan dapat berkembang menjadi desa mandiri. 

Berbagai penghargaan pun didapatkan oleh Desa Ponggok ataupun BUMDes 

Tirta Mandiri, salah satunya adalah Desa Ponggok memenangkan award sebagai 

desa wisata terbaik dalam kategori pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi 

dibalik keberhasilan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. 
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Bagan 2.1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

Permasalahan 

1. Pembangunan ekonomi masyarakat belum merata. 

2. Munculnya sikap individualisme dari masyarakat. 

3. Meningkatnya kesenjangan sosial serta sikap gotong royong 

masyarakat dan semangat kebersamaan menurun. 

4. Pengelolaan sampah belum maksimal 

Teori Alternative Development John Friedmann 

1. Sustainability (Memperhatikan dimensi 

keberlanjutan) 

2. Participatory (Menekankan partisipatori) 

3. Social Capital (Mengembangkan modal sosial) 

4. Gender Equity (Menghapus ketimpangan gender) 

Pembangunan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) 

1. Sustainability  

a) Memperhatikan kelestarian lingkungan. 

b) Jumlah pengangguran dan angka kemiskinan menurun. 

c) Perekonomian masyarakat meningkat. 

d) Masih ada permasalahan sampah. 

e) Pembangunan ekonomi belum merata. 

2. Participatory 

a) BUMDes Tirta Mandiri bersinergi atau bermitra dengan banyak aktor seperti 

Pemerintah Desa Ponggok, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Kelompok Sadar 

Wisata, TP-PKK, UKM Nila Murni, Perbankan, dll. 

b) Masyarakat turut berpartisi dari awal pengembangan Desa Wisata Ponggok. 

3. Social Capital  

a) Program-program pemberdayaan masyarakatnya pure inovasi desa dan tidak ada 

campur tangan dari dinas-dinas di Kabupaten Klaten. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten 

1. Budidaya Perikanan 

2. UKM Nila Murni 

3. TP-PKK 

4. Pembayaran Premi BPJS 

5. Uang Lauk Pauk 

6. Satu Rumah Satu Sarjana 
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Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2019. 

 

b) Sosial budaya masih diperhatikan dengan pemberian dana insentif setiap tahun. 

c) RW-RW dilibatkan dalam pembangunan desa dengan pelimpahan wewenang dan 

pemberian dana sebesar Rp 25.000.000 setiap tahun. 

d) Terdapat kepercayaan dari masyarakat yakni sebagian besar masyarakat menjadi 

investor di BUMDes Tirta Mandiri. 

4. Gender Equity 

a) Program-program TP-PKK. 

b) Terdapat UKM Nila Murni yang memproduksi snack berbahan dasar ikan nila yang 

merupakan ciri khas Desa Ponggok. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

oeleh peneliti. Adapun yang termasuk dalam pembahasan ini adalah terkait jenis 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik analisis data, dan tenik 

pengumpulan data. Komponen-komponen tersebut peneliti gunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan penelitian serta penulisan hasil penelitian. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembangunan desa 

berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, 

Kabupaten Klaten. Sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, 

peneliti mengidentifikasi secara mendalam terkait data-data yang diperlukan. 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif, sehingga data yang diperoleh dipaparkan menggunakan pendekatan 

deskriptif.  

Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 
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maupun kelompok.1 Sedangkan menurut penjelasan Bogdan dalam Lexy J. 

Moleong, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.2 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang secara khusus mengamati suatu 

fenomena yang kompleks secara langsung kemudian menerjemahkan kata-kata 

deskriptif ataupun lisan yang didapatkan dengan menggunakan metode ilmiah. 

Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk menggali kemudian 

memahami pemaknaan atau suatu kebenaran yang tentunya berbeda-beda oleh 

orang yang berbeda-beda. Metode ini memungkinkan untuk mengungkap dan 

memahami apa yang terjadi dibalik suatu fenomena yang sebelumnya belum 

diketahui kebenarannya sama sekali. Terlebih karena objek yang dipakai dalam 

penelitian merupakan objek yang alamiah, yakni yang tidak dimanipulasi dan apa 

adanya sehingga situasi dan kondisi pada saat peneliti melihat objek, berada di 

objek, dan setelah meninggalkan objek relatif sama atau tidak berubah sama 

sekali.3 

Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah, peneliti 

berusaha memahami fenomena secara kompleks untuk kemudian 

                                                             
1 Nana Syaodih Sukmadinata. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 
Hlm. 60.   
2 Bogdan dalam Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. 
Hlm. 4. 
3 Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung. Hlm. 2. 
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diintepretasikan dan melaporkannya sebagai sebuah fenomena yang utuh dan 

runtut. Tidak hanya itu, agar semakin memperkuat hasil penelitian, peneliti juga 

berusaha memahami fenomena yang diteliti dari sudut pandang para aktor yang 

terlibat di dalamnya. Tujuannya agar hasil pengamatan tersebut dapat saling 

melengkapi dan akhirnya peneliti mampu menjelaskan kompleksitas fenomena 

yang diamati tersebut dengan sebenar-benarnya.4 

Dalam prosesnya, penelitian kualitatif cenderung bersifat fleksibel, 

karena langkah selanjutnya yang dilakukan ditentukan oleh temuan selama proses 

penelitian. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

dapat dikataikan tidak dipandu oleh teori, melainkan oleh fakta-fakta temuan di 

lapangan.5 Analisa data yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan bersifat 

induktif berdasarkan fakta-fakta lapangan, yang mana data-data tersebut 

dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis atau teori. Pada fenomena yang serupa 

pada konteks yang berbeda mungkin akan berbeda pula kesimpulannya.6 Sama 

halnya jika penelitian terkait pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan 

masyarakat ini dilakukan di tempat lain, bisa jadi hasilnya pun juga akan berbeda 

jauh, namun juga tidak menutup kemungkinan hasilnya akan sama. 

 

 

                                                             
4 Ibid.  
5 Ibid. Hlm. 3. 
6 Samiaji Sarosa. 2012. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. PT. Indeks. Jakarta. Hlm. 7. 
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3.2. Fokus dan Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah tentang 

pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok, 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten pada tahun 2018-2019. Kemudian 

lokasi penelitian ini bertempat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa tersebut merupakan desa dengan kategori 

desa wisata yang sangat maju, karena tercatat sebagai desa wisata yang memiliki 

BUMDes terbaik pada tahun 2016 serta terpilih menjadi desa wisata terbaik di 

Indonesia dalam kategori pemberdayaan masyarakat. Bahkan dalam pengelolaan 

desa wisata tersebut, masyarakat telah menjadi investor di dalamnya. Hal tesebut 

menunjukkan bahwa pendapatan masyarakan Desa Ponggok sendiri masuk 

dalam kategori tinggi. 

 

3.3. Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian, data merupakan instrumen yang sangat penting. Data 

merupakan segala keterangan atau informasi mengenai semua hal yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian.7 Tidak semua informasi dikategorikan sebagai data, 

hanya informasi yang berkaitan dengan penelitian saja yang dapat dikatakan 

sebagai data. Tidak hanya data, sumber perolehan data jug tidak kalah penting 

dalam penelitian. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

                                                             
7 Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga. Jakarta. Hlm. 61. 
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pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, maksudnya adalah 

sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana saja data dapat 

diperoleh. Sumber data yang diperoleh peneliti yakni data primer dan data 

sekunder, berikut penjelasannya : 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama. Dengan 

kata lain, data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian 

(sumber asli/ informan/ langsung) dengan menggunakan alat pengukuran atau 

alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari.8 Dalam penelitian ini, peneliti mencari data primer secara langsung 

dengan cara wawancara, observasi atau pengamatan langsung di lapangan, 

dan dokumentasi objek. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua untuk 

memperkuat data primer. Data ini diperoleh dari pihak lain, atau dengan kata 

lain tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.9 Data 

sekunder yang nantinya peneliti dapat misalnya dari dokumen-dokumen dari 

BUMDes terkait, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan data lainnya yang 

bersumber dari internet. 

 

 

 

                                                             
8 Saifuddin Azwar. 2001. Metode Penelitian. Pustaka Belajar. Jakarta. Hlm. 91. 
9 Ibid. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.10 Teknik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara dimaknai sebagai suatu proses mendapatkan informasi 

atau data yang dilakukan dengan cara berinteraksi dengan informan untuk 

melakukan tanya jawab seputar data yang diperlukan dalam penelitian dengan 

menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan 

tatap muka secara langsung (personal interview) ataupun secara tidak 

langsung (dilakukan menggunakan perantara seperti telepon).11 Keuntungan 

yang didapatkan dengan menggunakan teknik ini adalah peneliti 

mendapatkan informasi dengan lengkap dan sejelas mungkin. 

Menurut S. Margono wawancara dibedakan menjadi dua jenis12 : 

1) Wawancara terstruktur 

Dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan atau membuat draft 

pertanyaan yang akan ditujukan pada informan atau narasumber. 

                                                             
10 Sugiyono. Op. cit. Hlm. 91. 
11 Ibnu Subiyanto. 2000. Metodologi Penelitian: Manajemen dan Akuntansi. UPP AMP YKPN. 
Yogyakarta. Hlm. 66. 
12 Margono dalam Nurul Zuriah. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi. 
Bumi Aksara. Jakarta. Hlm. 180. 
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Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban dari hipotesis dan 

pertanyaannya disusun secara ketat. Wawancara model ini jarang sekali 

mengadakan pendalaman pertanyaan yang mengarahkan narasumber 

untuk tidak berdusta.13 Sehingga jawaban yang didapatkan akan sangat 

mudah untuk dikelompokkan dan dianalisis. Kelemahan dari wawancara 

jenis ini adalah cenderung kaku dilakukan dan dapat menurunkan 

kemampuan peneliti dalam mencari tahu akan masalah karena terlalu 

formal. 

2) Wawancara tidak terstruktur 

Bersifat fleksibel dan cenderung informal. Pertanyaan dapat disampaikan 

secar spontan tanpa disusun terlebih dahulu, karena wawancara jenis ini 

berusaha menyesuaikan dengan keadaan dan informan di lapangan. 

Kemudian berikut adalah alternatif informan yang akan diwawancarai 

oleh peneliti : 

Tabel 3.1. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Informan Jabatan  

1. Junaedhi Mulyono Kepala Desa Ponggok 

2. Joko Winarno 
Direktur Utama BUMDes Tirta 

Mandiri  

3. Untung Hari Margana 
Wakil Direktur BUMDes Tirta 

Mandiri 

4. Arum Setyarini Bendahara BUMDes Tirta Mandiri 

                                                             
13 Nasrowi dan Suwandi. 2008. Membangun Penelitian Kualitatif. Rieneka Cipta. Jakarta. Hlm. 130. 
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5. Sri Mulyono 

HRD BUMDes Tirta Mandiri 

sekaligus Anggota BPD Desa 

Ponggok 

5. Sugeng Rahardjo 

Pengurus/ Anggota Kelompok Sadar 

Wisata Oro-Oro Dowo RW 4 Desa 

Ponggok 

6. Ratnasari Irawati Ketua TP PKK Desa Ponggok 

7. Fery Adiatmaja 

Staff Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Klaten bagian BUMDes 

8. Bapak Chandra  Masyarakat Desa Ponggok 

9. Bapak Bagyo  Masyarakat Desa Ponggok 

10. Ibu Ari Masyarakat Desa Ponggok 

11. Ibu Asti Masyarakat Desa Ponggok 

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti Tahun 2019. 

2. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.14 Observasi memungkinkan peneliti 

untuk dapat memahami keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. 

Terdapat dua jenis observasi, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. 

Observasi langsung dilakukan dimana peneliti berada bersama objek yang 

diteliti, sedangkan observasi tidak langsung dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti, seperti dilakukan melalui 

menonton film, video, atau foto.15 Melalui observasi, memungkinkan peneliti 

untuk melihat dan mengamati sendiri suatu kejadian sesuai dengan kenyataan 

                                                             
14 Nurul Zuriah. Op. cit. Hlm. 179. 
15 Ibid. Hlm. 173. 
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yang ada di lapangan dan memungkinkan peneliti untuk memahami situsi-

situasi yang rumit dimana komunikasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Desa ponggok 

untuk mengamati berjalannya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes 

Tirta Mandiri tersebut. Peneliti mengamati semua stakeholder yang terlibat 

serta bagaimana partisipasi masyarakat sendiri. Proses observasi ini bertujuan 

untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi secara akurat dan 

mendapatkan informasi yang lebih valid. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan 

melalui dokumen-dokumen yang sifatnya cenderung ke data sekunder, 

namun dapat pula bersifat primer. Dokumen memiliki makna sebagai sebuah 

catatan peristiwa yang telah berlalu berbentuk tulisan, gambar, dll. Menurut 

Lexy J. Moleong, dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan studi 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dokumentasi pribadi dan resmi.16 

Dokumentasi pribadi dapat berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. 

Sedangkan dokumentasi resmi berupa majalah, buletin, berita, dll. Dalam 

penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi resmi yakni 

berupa data resmi dari BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok yang menjadi 

objek penelitian ini. 

                                                             
16 Lexy J. Moleong. Op. cit. Hlm. 217. 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data merupakan proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide 

seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan tema dan 

hipotesis itu.17 Sedangkan Patton menjelaskan bahwa analisis data merupakan 

suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar.18 Berdasarkan dua gagasan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan 

oleh data. 

Beberapa ahli penelitian kualitatif telah mengajukan tahapan-tahapan 

teknik analisis data dengan berbagai macam pendekatan, model, dan berbagai 

tujuan sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Tahapan-tahapan teknik 

analisis tersebut pada dasarnya sama, yaitu melalui prosedur pengumpulan data, 

input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan diakhiri 

dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Untuk menganalisis data 

pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan 

                                                             
17 Nasrowi Suwandi. Op. cit. Hlm. 91. 
18 Ibid.  
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Huberman yang meliputi data condensation, data display, dan conclusion 

drawing/ verifications.19 

Bagan 3.1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 

 

Sumber : Miles Mathew, dkk., 2014. 

1. Kondensasi Data (data Condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, atau mentransformasikan data mendekati keseluruhan 

bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, 

dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan 

informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data 

membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, 

termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan 

pemahaman. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kegiatan analisis data ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisi 

                                                             
19 Miles Mathew, dkk. 2014. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi. UI Press. 
Jakarta. Hlm. 33. 
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kualitatif mulai mencari arti berbeda-beda, mencatat keteraturan penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan 

data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan 

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang 

digunakan, serta kecakapan peneliti. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

Pada Bab IV ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan mengenai 

gambaran umum atau profil dari Desa Ponggok yang merupakan obyek dari penelitian 

ini. Desa Ponggok merupakan desa yang saat ini sangat terkenal dengan destinasi 

wisatanya yakni Umbul Ponggok yang menawarkan fasilitas berfoto underwater 

kepada pengunjung. Selain Desa Ponggok, pada bab ini juga akan memaparkan dan 

menjelaskan mengenai gambaran umum atau profil dari Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Tirta Mandiri. BUMDes Tirta Mandiri merupakan badan usaha yang 

dimiliki oleh desa yangmempunyai kewenangan untuk memelihara atau mengelola aset 

dan potensi di Desa Ponggok. Kemudian dalam bab ini juga akan memaparkan apa saja 

potensi atau aset yang dimiliki Desa Ponggok yang dapat dikembangkan sehingga 

menunjang pengembangan dan pembangunan di Desa Ponggok. 

 

4.1. Gambaran Umum Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

Desa Ponggok merupakan salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, 

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas desa yakni sebelah utara 

: Desa Cokro Kecamatan Tulung, sebelah timur : Desa Nganjat Kecamatan 

polanharjo, sebelah selatan : Desa Njeblog Kecamatan Karanganom, dan sebelah 

barat : Desa Dalangan Kecamatan Tulung. Berdasarkan pada peta Kabupaten 

Klaten, jarak Desa Ponggok dari Kota Klaten ± 15km berada di sebelah utara 
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Kota Klaten, 10km dari sebelah barat Jalan Raya Yogyakarta-Solo. Kabupaten 

Klaten memiliki potensi kesuburan tanah yang cocok sebagai pertanian dan 

perikanan dengan pengairan yang melimpah.1  

Menurut pemaparan dari Bapak Joko Winarno selaku Direktur Utama 

BUMDes Tirta Mandiri pada saat acara study desa di Balai Desa Ponggok, pada 

sekitar tahun 2004 Desa Ponggok merupakan desa tertinggal yang bahkan masuk 

dalam daftar Inpres Desa Tertinggal (IDT) serta potensinya belum tergali dan 

belum dikelola dengan maksimal. Hingga akhirnya pada tahun 2007 ketika 

pergantian Kepala Desa yakni dari Bapak H. Sunarta ke Bapak Junaedhi 

Mulyono, beliau melihat bahwa Desa Ponggok merupakan desa yang unik karena 

ada sebuah mata air yang sangat jernih yang bermanfaat bagi kehidupan 

masyarakat Desa Ponggok khususnya dan masyarakat desa lain yang pada 

umumnya, akan tetapi belum tau mau dikelola seperti apa. Kemudian munculah 

gagasan dari Kepala Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai 

wujud melembagakan semokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, 

Pemerintah Desa, dan kelompok warga untuk membahas isu-isu strategis salah 

satunya adalah soal pendirian BUMDes.2 BUMDes sendiri disini mempunyai 

kewenangan atau tugas untuk mengelola potensi dan aset-aset Desa Ponggok. 

 

                                                             
1 Buku Arah & Strategi Pembangunan Desa Ponggok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDES) Desa Ponggok Tahun 2014-2019. Hlm. 24. 
2 Pemaparan oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri dalam Acara Study 
Desa. 
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4.2. Kependudukan Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

Berdasarkan buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDES) Desa Ponggok tahun 2014-2019, Desa Ponggok memiliki luas 

wilayah 77,2255 Ha yang terbagi menjadi empat dukuh yakni Dukuh Ponggok 

yang terdiri dari 2 RW dan 4 RT, Dukuh Jeblogan terdiri dari 1 RW dan 2 RT, 

Dukuh Kiringan terdiri dari 1 RW dan 2 RT, serta Dukuh Umbulsari terdiri dari 

2 RW dan 4 RT.3 Jumlah penduduk di Desa Ponggok adalah 609 Kepala KK 

dengan total jumlah penduduk 2.036 jiwa (1.017 laki-laki dan 1.019 perempuan).4 

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Ponggok menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Keterangan 

1 Pensiunan  31 

Pegawai Pemerintah 2 PNS 32 

3 TNI 5 

4 Petani 48  

5 Karyawan Swasta 428 
Pegawai Swasta/ Tidak 

Tetap 
6 Karyawan BUMDes 2 

7 Karyawan/ Guru Honorer 26 

8 Buruh Harian Lepas 300 
Buruh 

9 Buruh Tani 19 

10 Jasa 18 

Profesional 11 Dosen  1 

12 Dokter  2 

13 Wiraswasta 228 
Swasta 

14 Pedagang  83 

                                                             
3 RPJMDES Desa Ponggok Tahun 2014-2019. Op. Cit. Hlm. 25. 
4 Ibid. Hlm. 30. 
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Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ponggok Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2014-2019. 

Berdasarkan tabel di atas, jenis mata pencaharian masyarakat di Desa 

Ponggok sangat bermacam-macam. Dapat dilihat bahwa penduduk yang bermata 

pencaharian dalam kategori pegawai pemerintah berjumlah 68 orang, petani 48 

orang, pegawai swasta atau tidak tetap 456 orang, buruh 319 orang, pegawai 

profesional 21 orang, serta swasta 311 orang.  

 

4.3. Pemerintah Desa Ponggok 

Pada dasarnya pelaku atau pengelola potensi atau aset desa dalam bidang 

wisata memang menjadi kewenangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Akan tetapi disini Pemerintah Desa Ponggok merupakan instansi yang berada di 

atas BUMDes Desa Ponggok yakni BUMDes Tirta Mandiri yang pastinya juga 

turut serta dalam pendirian BUMDes tersebut terutama Kepala Desa Ponggok. 

Karena yang menjadi inovator dari pembentukan BUMDes di Desa Ponggok 

tersebut juga Bapak Kepala Desa Junaedhi Mulyono, SH. Beliau ingin 

membangun Ponnggok menjadi desa yang dapat mengenali potensinya menjadi 

desa wisata yang mandiri. 

Setelah terpilihnya Bapak Junaedhi Mulyono, SH. Sebagai Kepala Desa 

Ponggok sejak tahun 2007, beliau juga memiliki beberapa visi misi yang sebagian 

sudah teriplementasi. Misalnya dengan adanya pembangunan sarana prasarana 

dan perubahan wajah desa yang sudah terlihat perkembangannya yang sangat 
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signifikan. Dengan mengacu pada master plan Desa Ponggok tahun 2013 s/d 

2025, mulai tahun 2014 sampai 2019 ini program desa dititik beratkan pada 

penataan lingungan, kesehatan, rumah tangga, dan penataan potensi desa sebagai 

tujuan wisata untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Dalam hal investasi 

pariwisata, dilakukanlah revitalisasi objek-objek wisata di Desa Ponggok dengan 

menggunakan strategi perencanaan kawasan wisata dan penyusunan rencana 

paket wisata yang bertujuan untuk penataan lingkungan dan kelestarian sumber 

air yang ada di Desa Ponggok. Hal tersebut merupakan salah satu perencanaan 

dalam implementasi visi misi Desa Ponggok yang tertuang dalam perencanaan 

pembangunan desa yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Desa Ponggok.5  

4.3.1. Visi dan Misi Desa Ponggok 

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan baik pusat maupun daerah 

tentunya terdapat visi dan misi. Berikut adalah visi dan misi dari Desa 

Ponggok6 : 

 

 

Visi Desa Ponggok 

                                                             
5 Ibid. Hlm. 17. 
6 RPJMDES Desa Ponggok Tahun 2014-2019. Op. cit. Hlm. 18. 
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Terwujudnya Desa Wisata Ponggok yang mandiri, mampu dalam 

pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju 

adil demokratis dan peduli terhadap lingkungan. 

Misi Desa Ponggok 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

2. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat. 

3. Meningkatkan partisipasi bagi semua lapisan masyarakat dalam 

pembangunan. 

4. Mengembangkan Teknologi Informasi. 

5. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa. 

6. Mengembangkan seluruh potensi desa. 

7. Melestarikan kearifan lokal. 

8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. 

9. Meningkatkan kualitas dan membangun kesadaran kesehatan 

masyarakat. 

10. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

11. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis. 

12. Mengembangkan kegiatan keagamaan. 

 

 

4.3.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ponggok 
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BerdasarkanPeraturan Desa Ponggok No 1 Tahun 2013 tentang 

Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Ponggok Kecamatan 

Polanharjo adalah sebagai berikut : 

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ponggok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Arah &Strategi Pembangunan Desa Ponggok dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa 

Ponggok Tahun 2014-2019. 

 

4.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri Desa Ponggok 

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 

KEPALA DESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

SEKRETARIS DESA 

KAUR 

PEMERINTAHAN 

KAUR 

UMUM 

KAUR 

PEMBANGUNAN 

KADUS I KADUS II 
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dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.7 

Dengan adanya definisi tersebut maka secara tegas dan jelas bahwa BUMDes 

adalah lembaga yang didirikan sebagai upaya untuk optimalisasi maupun 

menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh 

desa dan dapat bekerja sama juga antar desa dengan sumber modal dari desa 

melalui penyertaan modal desa atau dari sumber yang sah dan sesuai dengan 

aturan dari masyarakat. 

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hasil usahanya dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin. Pendirian 

BUMDes juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa dengan 

harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Kemudian selain 

Undang-Undang diatas, pendirian BUMDes juga dapat berdasar pada Peraturan 

Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten No 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan 

Undang-Undang dan peraturan diatas, kemudian muncul gagasan dari Kepala 

Desa Ponggok melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud melembagakan 

demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD (Badan Permusyawaratan 

                                                             
7 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 
Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik 
Desa. 
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Daerah), pemerintah desa, dan kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu 

strategis, salah satunya mengenai pendirian BUMDes.  

Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di 

desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan 

berbekal daftar inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa 

Ponggok melakukan praktik deliberative democracy untuk menyepakati gagasan 

pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes. Dengan 

pertimbangan yang matang kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 

pemerintah desa Ponggok mendirikan BUMDes yang kemudian dituangkan 

dalam Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 dengan nama BUMDes Tirta Mandiri. 

Awal terbentuknya BUMDes Tirta Mandiri, usaha yang dikelola hanyalah 

toko pakan ikan, unit simpan pinjam bagi masyarakat, seta merintis kegiatan 

pariwisata Umbul Ponggok sebagai wahana kreasi. Dengan berbekal keyakinan 

dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motivasi yang tiada henti dari 

Kepala Desa Ponggok, kemudian perlahan BUMDes Tirta Mandiri mengalami 

pergerakan yang lebih baik. Dalam jangka waktu satu tahun BUMDes sudah 

menghasilkan laba sebesar 100 juta rupiah dan disetor sebagai Pendapatan Asli 

Desa (PAD) sebesar 30 juta rupiah. Hingga saat ini, BUMDes Tirta Mandiri telah 

memiliki 9 PT (Perseroan Terbatas) dan 12 unit usaha. 

 

4.4.1. Visi dan Misi BUMDes Tirta Mandiri  
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BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kabupaten Klaten 

memiliki visi dan misi sebagai berikut8 : 

Visi BUMDes Tirta Mandiri 

Menjadi desa wisata yang mandiri, memapu dalam pengelolaan 

potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis 

dan peduli terhadap lingkungan. 

Misi BUMDes Tirta Mandiri 

1. Mengembangkan aset yang ada untuk terus dapat dimaksimalkan 

sebagai sumber pendapatan desa yang berkelanjutan. 

2. Mampu menganalisa potensi, peluang dan tantangan untuk menyusun 

rencana usaha yang mengikuti trend pasar atau menciptakan pasar 

baru. 

3. Pengelolaan keuangan yang sehat berikut dengan strategi perencanaan 

investasi yang tepat dan tingkat resiko yang rendah. 

4. Peningkatan kinerja dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

untuk dapat tercapainya BUMDes yang handal dan terpercaya. 

                                                             
8 Buku Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan 
Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Hlm. 10. 
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5. Strategi promosi produk barang dan jasa efektif untuk menarik atau 

menumbuhkan kepercayaan investor untuk penanaman modal di 

BUMDes dengan pembagian hasil yang rasional. 

4.4.2. Struktur Organisasi BUMDes Tirta Mandiri  

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa Bab 3 Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes Bagian 

Kesatu tentang Bentuk Organisasi BUMDes Pasal 7 adalah 9: 

• Ayat 1 : BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum. 

• Ayat 2 : Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat 1 dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan 

sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. 

• Ayat 3 : Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang 

berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada 

Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 ayat 3. 

Berdasarkan landasan peraturan tersebut, BUMDes Tirta Mandiri 

melakukan optimalisasi pada masing-masing bidang usahanya maupun 

                                                             
9 Ibid. Hlm. 32. 
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mengembangkan bidang usaha baru dengan unit-unit usaha yang 

berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

seperti dalam unit usaha pertokoan, pabrik, maupun  jasa lain. 

Kelembagaan BUMDes Tirta Mandiri terdiri dari berbagai unsur dan 

potensi masyarakat yang ada di Desa Ponggok dengan struktur sebagai 

berikut : 

Bagan 4.2. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Tirta Mandiri 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok 

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, diolah oleh 

peneliti, 2019. 
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4.5. Potensi atau Aset Desa Ponggok 

Potensi adalah sesuatu yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan 

manfaat. Potensi desa dapat terdiri dari sumber daya alam atau sumber daya 

manusia yang dapat dikembangkan dan menjadi peluang bagi kesejahteraan 

sebuah desa. Potensi desa yang dimiliki satu desa dengan desa lain tentu saja 

berbeda. Desa Ponggok merupakan desa yang memiliki banyak potensi sumber 

daya alamnya sendiri. Desa ini memiliki banyak sumber mata air yang jika diolah 

terdapat banyak manfaat atau keuntungan untuk pembangunan Desa Ponggok 

sendiri. Beberapa potensi yang terdapat di Desa Ponggok di antaranya adalah 

sebagai berikut10 : 

4.5.1. Pariwisata 

Desa Ponggok merupakan desa yang diatur dalam RTRW 

Kabupaten Klaten sebagai Desa Wisata, maka dari itu potensi terbesar di 

desa ini adalah pariwisatanya. Adapun pariwisata yang pertama berdiri di 

Desa Ponggok ini adalah Banyumili yang berdiri pada tahun 2006. 

Banyumili merupakan pariwisata yang bertema kolam renang tetapi 

waktu itu wisata Banyumili tidak dikelola oleh desa tetapi oleh pihak 

perorangan. Pada tahun 2017, pariwisata Banyumili berganti nama 

menjadi pariwisata Ponggok Ciblon dan dikelola oleh desa melalui 

                                                             
10 Buku Profil Desa : Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Hlm. 
129-135. 
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BUMDes. Saat ini Ponggok Ciblon tersebut digunakan untuk wahana 

renang dan dijadika sebagai tempat makan siang dari tamu-tamu study 

desa karena tempatnya yang cukup luas dan rindang. 

Selanjutnya potensi pariwisata yang membuat Desa Ponggok 

berkembang pesat dan terkenal ke seluruh Indonesia adalah Umbul 

Ponggok. Umbul Ponggok sendiri menjadi pariwisata dari tahun 2013. 

Sebelum menjadi tempat pariwisata yang mempesona Umbul Ponggok 

dulunya merupakan kolam yang besar dimana hanya dimanfaatkan 

sebagai keperluan masyarakat setempat. Lalu pada tahun 2013 dijadikan 

sebagai objek wisata yang sampai saat ini wisatawan dari seluruh penjuru 

Indonesia berdatangan untuk melihat Umbul Ponggok yang unik ini. 

Wisata Umbul Ponggok menyediakan wisata photo underwater serta 

diving,  dimana di dalam kolam Umbul Ponggok ini terdapat banyak ikan-

ikan. 

Objek wisata lain yang dimiliki Umbul Ponggok adalah Umbul 

Sigedang dan Umbul Kapilaler yang berada di RW 5 dan 6. Dalam umbul 

tersebut juga terdapat sumber mta air. Pada mulanya umbul tersebut juga 

hanya digunakan untuk keperluan sehari-har masyarakat Desa Ponggok 

di sekitar umbul tersebut, tetapi setelahmelihat kejernihan airnya banyak 

wisatawan bahkan dari luar Klaten berenang di umbul tersebut. Melihat 

situasi tersebut akhirnya masyarakat RW 5 dan 6 membuat kelompok 

sadar wisata (Pokdarwis) yang tugasnya adalah untuk mengeola Umbul 
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Sigedang dan Umbul Kapilaler tersebut agar para wisatawan merasa 

nyaman. Namun kedua umbul tersebut belum sebagus Umbul Ponggok, 

meskipun begitu upaya pembangunan terus dilakukan di kedua umbul 

tersebut. Keempat potensi di bidang pariwisata tersebut yang akan 

membuat Desa Ponggok semakin berkembang dan maju kedepannya. 

 

4.5.2. Sumber Mata Air 

Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Polanjarjo yang memiliki potensi air yang melimpah. Sumber 

mata air tersebut sudah ada sejak zaman Belanda Kuno. Adanya sumber 

mata air tersebut membuat Desa Ponggok banyak memiliki peluang untuk 

berkembang dan mampu menjadi desa percontohan bagi desa lain. 

Sumber mata air di Desa Ponggok dimanfaatkan sebagai budidaya 

ikan nila, pariwisata, sistem air bersih, dan juga untuk kebutuhan industri 

air minum kemasan ternama yaitu PT. Aqua. Jadi dari PT. Aqua membeli 

mata air yang terletak di dekat sumber mata air Umbul Sigedang dan 

sudah menjadi kepemilikan PT. Aqua. Sehingga kas Desa Ponggok tidk 

hanya dari pemanfaatan potensi di bidang pariwisata saja, tetapi juga 

tersokong dari PT. Aqua. Kemudian untuk sistem air bersih sendiri 

dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri yang digunakan untuk kebutuhan 

masyarakat.  
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4.5.3. Budidaya Ikan Nila 

Desa Ponggok juga terkenal dengan desa yang kaya akan 

budidaya ikan nila. Masyarakat di Desa Ponggok pun banyak yang 

memiliki kolam ikan. Ikan nila yang dibudidaya tersebut diletakkan di 

tempat wisata Umbul Ponggok dan untuk pengelolaan UKM Nila Murni 

yang memproduksi olahan khas dari Desa Ponggok. Memiliki sumber air 

yang melimpah dan mengalir sangat deras sangat mendukung untuk 

pembudidayaan ikan nila. Hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi 

petani ikan karena air yang digunakan untuk budidaya didapatkan dengan 

Cuma-Cuma dan pengairannya sangat bagus. Ikan nila juga lebih cepat 

dipanen dibandingkan dengan ikan jenis lain, memiliki kualitas yang 

bagus, serta biaya perawatannya pun tidak begitu besar. Dengan adanya 

potensi budidaya ikan nila, tidak hanya untuk dijual atau disupply ke luar 

kota tetapi UKM di Desa Ponggok juga dapat memperoleh bahan baku 

dari desa mereka sendiri. 

 

 

 

4.5.4. Pertanian 

Desa Ponggok memiliki pertanian yang luas dan hampir setengah 

wilayah Desa Ponggok merupakan sawah produktif dengan sistem irigasi. 

Memiliki SDM sebagai petani yang mumpuni membuat pertanian di Desa 
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Ponggok apabila dikembangkan akan membuat Desa Ponggok semakin 

berkembang dan maju. Saat ini pertanian di Desa Ponggok belum 

dikembangkan secara optimal, sehingga masih terbilang sangat tertinggal 

dari pengembangan di bidang pariwisata. Karena Desa Ponggok memiliki 

banyak sumber mata air, jika saja sistem pertanian dijalankan dengan 

lebih maksimal pasti sistem pertanian juga akan lebih menguntungkan. 

Selain itu juga bisa menggunakan sistem hidroponik, jadi para petani bisa 

menanam jenis pertanian tidak hanya padi tetapi juga sayuran. 

 

4.6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten 

Dalam program suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah tentunya 

akan terdapat program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. 

Program tersebut tentunya akan digunakan untuk menekan angka kemiskinan dan 

tingkat pengangguran yang selama ini selalu menjadi permasalahan di berbagai 

daerah. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai apa saja program 

pemberdayaan yang ada di Desa Ponggok, berikut penjelasannya11 : 

1. Budidaya Perikanan  

                                                             
11 Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Ponggok, Bapak Junaedhi Mulyono, SH. Pada Tanggal 21 
Februari 2019 Pukul 10:46 WIB. 
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Salah satu yang menjadi ciri khas Desa Ponggok adalah ikan nila. Jika 

ada tamu desa yang study banding atau study desa ke Desa Ponggok dengan 

melalui BUMDes Tirta Mandiri, yang menjadi jamuan utama makan siang 

adalah masakan ikan nila. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, maka untuk 

memberdayakan masyarakat BUMDes Tirta Mandiri bekerja sama dengan 

Pokdarwis dari setiap RW. Salah satu Pokdarwis di Desa Ponggok yang 

berhasil dengan budidaya ikannya adalah di RW 4 (Pokdarwis Oro-Oro Dowo 

Land) yang mulai aktif dari bulan Desember 2016. 

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan salah satu anggota atau 

pengurus Pokdarwis di RW 4 Desa Ponggok, awalnya yang dikelola di RW 4 

adalah saluran irigasi yang anggarannya berasal dari bantuan Dana Desa. 

Kemudian mengalami pengembangan dengan budidaya perikanan. Ikan yang 

dibudidayakan adalah ikan nila dan ikan koi. Budidaya ikan di RW 4 tersebut 

tidak ditempatkan di kolam akan tetapi di selokan sepanjang rumah-rumah 

warga di RW 4 yakni di Dusun Kiringan. Selokan yang biasanya berisi air 

kotor dan berlumpur disulap menjadi kolam ikan memanjang yang 

mengelilingi perumahan warga. Sehingga apabila ada wisatawan yang 

mengunjungi daerah tersebut dapat melihat ikan di sepanjang jalan. Hal yang 

terpenting adalah dapat mengurangi kebiasaan masyarakat yakni membuang 

sampah sembarangan. 

Bibit ikan yang dibudidayakan tersebut dibeli dari daerah Magelang 

dan hasil pembenihan di RW 2, akan tetapi untuk kedepannya Pokdarwis RW 
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4 tersebut berharap dapat melakukan pembenihan bibit ikan sendiri. Untuk 

pakan ikan didapatkan dari BUMDes Tirta Mandiri yang diberikan secara 

gratis sebagai salah satu bentuk bantuan kepada Pokdarwis. Dalam hal ini 

BUMDes sudah memiliki kontrak dengan pabrik pakan. Kemudian 

pembudidayaan ikan tersebut pun juga menghadapi permasalahan atau 

kendala, yakni mengenai iklim dan cuaca. Apabila cuaca tidak menentu maka 

ikan banyak yang mati. 

Selain budidaya ikan nila dan koi, di RW 4 Desa Ponggok juga 

terdapat budidaya buah tin. Benih buah tin sebanyak 250 berasal dari Program 

Hibah Bina Desa (PHBD) mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Dengan 

adanya budidaya buah tin tersebut, Pokdaris RW 4 berharap dapat mengolah 

daun buah tin menjadi teh. Dengan begitu mereka tidak hanya berfokus pada 

budidaya ikan saja tetapi juga dapat menghasilkan produk lain. Budidaya 

tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan dengan teknik mencangkok. 

 

2. Usaha Kecil Mengengah (UKM) Nila Murni 

Perekonomian Desa Ponggok tidak hanya berasal dari APBD, tetapi 

bersumber dari UMKM masyarakat dimana UMKM ini bernaung dibawah 

PKK. Sistem perekonomian Desa Ponggok sebenarnya merupakan contoh 

sistem perekonomian yang baik, rapi, dan bermanfaat. Sumber modal desa 

utamanya memang dari APBD, tetapi dana tersebut didistribusikan ke 
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masing-masing bidang yang terdapat di PKK. PKK mendapat alokasi dana 

dari APBD tersebut sebesar Rp 5.000.000 dan dari dana itulah dibentuk UKM 

agar dana-dana tersebut dapat berputar kembali untuk desa dan masyarakat.12 

UMKM Desa Ponggok merupakan tipe UKM Home Industri yang 

memiliki nama “UKM Nila Murni”. Dinamakan Nila Murni karena semua 

UKM diharuskan memanfaatkan potensi desa yaitu ikan nila, jadi semua 

bahan makanannya terdapat ikan nila. Sistem pengelolaan UKM ini 

diberlakukan untuk setiap RW, dimana setiap RW wajib membuat kelompok 

UKM. Desa Ponggok memiliki 6 RW, namun yang aktif ada kegiatannya 

hanya ada pada 4 RW saja. Masing-masing RW ini memiliki beraneka macam 

jenis produk olahan ikan nila.  

UKM Nila Murni merupakan salah satu bentuk pemberdayaan 

masyarakat yang dalam prosesnya bekerjasama atau bermitra dengan 

BUMDes Tirta Mandiri dan TP-PKK Desa Ponggok. UKM yang dibentuk 

pada tahun 2014 ini memiliki program One Village One Product. Dimana di 

setiap RW dibentuk kelompok-kelompok UKM dengan jumlah anggota 8 

sampai 15 orang.  

Berikut adalah tujuan pembentukan UKM Nila Murni : 

1) Pengembangan produk unggulan desa. 

2) Pemberdayaan ekonomi warga desa. 

                                                             
12 Buku Profil Desa. Op. cit. Hlm. 101. 
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3) Peningkatan peran perempuan dalam sektor ekonomi desa yang 

berkelanjutan. 

4) Adanya nilai tambah produk ikan. 

5) Adanya produk desa yang berkualitas tinggi dengan packing yang 

menarik dan food grade. 

6) Upaya diversifiksi produk pangan. 

7) Menjadi standar atau acuan pengembangan produk unggulan Desa 

Ponggok. 

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan ketua UKM Nila Murni 

yakni Ibu Hj. Ratnasari Irawati, beliau menerangkan bahwa awalnya ibu-ibu 

di setiap RW di Desa Ponggok dihimbau untuk mengolah makanan atau snack 

dengan kreasi yang bebas.  Kemudian dengan semakin banyaknya tamu yang 

datang ke Desa Ponggok memunculkan sebuah pemikiran atau ide bahwa 

desa harus memiliki produk khas yang nantinya dapat dijadikan sebagai oleh-

oleh. Karena Desa Ponggok sudah khas dengan budidaya ikan nilanya, maka 

dilakukanlah upaya peningkatan nilai jual ikan nila tersebut. Ikan nila yang 

awalnya hanya diolah dengan digoreng atau dibakar saja kemudian 

dimodifikasi dan dijadikan sebagai bahan dasar snack-snack yang kini 

menjadi produk khas dari UKM Nila Murni. Snack yang diolah tiap RW juga 

berbeda beda. 

Tabel 4.2. Produk UKM Nila Murni Desa Ponggok 
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Nama UKM Produk UKM RW 

Nila Murni 1 

Nugget Nila 

1 
Otak-Otak Nila 

Keripik Bakso Nila 

Stik Duri Nila 

Nila Murni 2 

Abon Nila 

2 Abon Lele 

Prastel Nila 

Nila Murni 3 Cipir Nila 3 

Nila Murni 4 Pangsit Nila 4 

Sumber: Wawancara dengan Ketua UKM Nila Murni, Ibu Ratnasari Irawati, S.Pt., 

              2019. 

 

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di UKM Nila Murni ini 

adalah dengan memperkerjakan ibu-ibu yang menganggur atau tidak 

mempunyai pekerjaan tetap untuk ikut serta mengolah snack ataupun dalam 

proses pengepackan yang dilakukan di UKM Nila Murni Pusat yang 

bertempat di rumah Ibu Ratnasari Irawati tersebut. Kemudian UKM Nila 

Murni melakukan MoU dengan BUMDes Tirta Mandiri untuk menjadikan 

snack olahan UKM sebagai bundling tiket di Umbul Ponggok dan snack 

untuk tamu study desa. Setiap pengunjung yang membeli tiket masuk di 

Umbul Ponggok dan peserta study desa diberi snack yang berbahan dasar ikan 

nila hasil olahan ibu-ibu UKM. Hal tersebut merupakan upaya untuk 

mempromosikan produk UKM agar pengunjung atau wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Ponggok membeli oleh-oleh khas Desa Ponggok yang 
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dapat dibeli di Toko Desa Sumber Panguripan. Toko Desa tersebut juga 

merupakan salah satu unit usaha BUMDes Tirta Mandiri.  

Berikut peneliti cantumkan mengenai upaya promosi dan kemitraan 

yang dilakukan oleh UKM Nila Murni13 : 

1. Mengikuti berbagai kegiatan pameran produk. 

2. Bundling produk dengan unit wisata Desa Ponggok. 

3. Display produk di Toko Desa Sumber Panguripan. 

4. Membangun jejaring penjualan retail. 

5. Promosi produk via website Desa Ponggok dan berbagai media sosial. 

3. TP-PKK 

Pemberdayaan masyarakat melalui PKK dilakukan dengan 

pembentukan kelompok menanam di setiap RW. Dalam rangka menyambut 

HUT RI ke-73 tahun 2018 kemarin, kegiatan kelompok menanam semakin 

digencarkan karena hasil penanaman tersebut akan diperlombakan. Langkah 

awal dari kegiatan tersebut adalah ibu-ibu diberi pelatihan dengan 

mendatangkan konsultan yang ahli dalam bidang pertanian. Ibu-ibu dilatih 

untuk menanam secara verticulture, yakni menanam dengan media botol 

minuman bekas. Hal tersebut sangat bermanfaat karena dapat mengurangi 

kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. 

                                                             
13 Presentasi TP-PKK di Acara Study Desa. 
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Selain kegiatan menanam, langkah selanjutnya yang akan dilakukan 

adalah pelatihan pengolahan sampah. Desa Ponggok yang terkenal dengan 

keindahan pariwisatanya nytanya masih bermasalah dengan sampah. Oleh 

karena itu, diadakan rencana pelatihan daur ulang sampah sekaligus untuk 

mensukseskan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dan program penataan 

pemukiman di Desa Ponggok.  

Pelatihan-pelatihan biasanya dilaksanakan bersamaan dengan 

pertemuan rutin TP-PKK. Pertemuan rutin tersebut tidak diadakan di Kantor 

Kepala Desa, akan tetapi ketua TP-PKK yakni Ibu Hj. Ratnasari Irawati lebih 

memilih untuk berkeliling di RW-RW. Hal tersebut bertujuan untuk lebih 

merakyat dengan masyarakat Desa Ponggok. Sosialisasi dan komunikasi 

antar masyarakat pun lebih tersampaikan. Kemudian selain pelatihan dengan 

mendatangkan narasumber, ibu-ibu TP-PKK Desa Ponggok biasanya juga 

diajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di luar seperti mengikuti berbagai 

event seminar, work shop, outbound dan studi banding. Tujuannya adalah 

untuk membuka wawasan baru dalam dunia manajemen pengelolaan usaha 

yang berkelanjutan.  

4. Kesehatan (BPJS) 

Dalam bidang kesehatan, BUMDes Tirta Mandiri bersinergi dengan 

Pemerintah Desa Ponggok. Dalam hal ini pemberdayaan berupa pembayaran 

premi BPJS bagi masyarakat kecuali TNI, Polri, dan PNS. Bagi masyarakat 
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Ponggok yang belum punya kartu asuransi akan diikutsertakan program 

asuransi lewat BPJS yang dibiayai oleh Pemdes. Sempat juga diadakan 

sosialisasi dari pihak BPJS mengenai JKN-KIS (Jaminan Kesehatan 

Nasional-Kartu Indonesia Sehat). Bantuan dan sosialisasi tersebut bertujuan 

agar masyarakat yang tergolong miskin terlindungi oleh jaminan kesehatan. 

Selain itu juga untuk membiasakan perilaku hidup sehat kepada masyarakat. 

Bahkan juga disediakan mobil rescue oleh BUMDes Tirta Mandiri apabila 

ada masyarakat yang sakit dan tidak mempunyai kendaraan pribadi. Sehingga 

masyarakat tidak perlu bingung apabila akan membawa anggota keluarganya 

yang sakit ke rumah sakit karena adanya fasilitas tersebut. 

5. Bantuan Membangun Infrastruktur/ Bedah Rumah 

Berhubungan dengan bantuan membangun infrastruktur, BUMDes 

Tirta Mandiri juga bersinergi dengan Pemerintah Desa Ponggok. Sesuai 

informasi yang didapatkan oleh peneliti, bantuan membangun infrastruktur 

tersebut dilakukan dengan salah satunya membantu memperbaiki rumah 

masyarakat yang sekiranya butuh direnovasi. Program inijuga biasa disebut 

penataan kawasan pemukiman, yakni dengan melakukan revitalisasi 

pembangunan rumah tidak layak huni terutama secara fisik. Jadi ketika 

bangunan itu belum berlantai semen maka akan disemen, ketika rumah tangga 

belum punya MCK maka dibantu dibangunkan MCK, yang atap rumahnya 

masih dari bambu akan diganti dengan kayu, rumah masyarakat yang 
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gentengnya rusak maka akan dibantu menggantinya dengan yang baru, 

masyarakat yang belum mempunyai listrik maka juga akan diberi bantuan 

agar kehidupan masyarakat di Desa Ponggok pun lebih layak. Kemudian juga 

telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, serta 

penanganan kawasan kumuh. 

6. Uang Lauk Pauk 

Dari sisi keterpihakan pada lansia, jompo, janda, dan yang dipandang 

sangat membutuhkan itu mendapatkan uang lauk pauk yang diberikan desa 

melalui RT/ RW. Besarnya bantuan uang lauk pauk tersebut kurang lebih     

Rp 30.000 per bulan. Akan tetapi biasanya diberikannya enam bulan sekali. 

Hal ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang tersebut, karena mungkin 

perekonomian dan pendapatan mereka sehari-hari tidak tentu. 

7. Program Satu Rumah Satu Sarjana 

Program satu rumah satu sarjana merupakan program dari Pemerintah 

Desa Ponggok. Program tersebut merupakan sebagai upaya meningkatkan 

kualitas SDM masyarakat. tujuan dari program ini adalah agar pendidikan 

masyaraakt Desa Ponggok lebih maju. Setidaknya dalam satu KK ada satu 

anak yang kuliah hingga menjadi sarjana. Mereka diberi bantuan untuk 

peningkatan akses pendidikan formal maupun informal dengan diberi 

beasiswa atau bantuan uang saku sebesar Rp 300.000 per bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Tidak hanya negara saja, masa depan pembangunan desa nantinya 

juga akan dipegang oleh generasi muda. Dengan perbaikan dan peningkatan 

pendidikan maka akan menghasilkan individu yang lebih baik dengan 

pengetahuan yang lebih luas pula. Terlebih lagi yang lebih diprioritaskan 

untuk menjadi pengelola BUMDes ataupun perangkat desa adalah putra 

daerah. Apabila tenaga kerja yang dimiliki berkualitas, maka pembangunan 

desa juga dapat berjalan dengan baik. 

 

4.7. Permasalahan Pokok dan Analisa Potensi untuk Mengatasi Permasalahan 

di Desa Ponggok 

4.7.1. Permasalahan Pokok Desa Ponggok 

Dalam mewujudkan visi dan misi Desa Ponggok tentunya tidak 

berjalan dengan mulus begitu saja dan ternyata masih menghadapi 

berbagai kendala dan permasalahan pokok, di antaranya adalah sebagai 

berikut14 : 

Tabel 4.3. Permasalahan Pokok Desa Ponggok 

Bidang Permasalahan  

Bidang 

Pemerintahan 

a. Belum optimalnya sistem teknologi informasi 

dalam pelayanan masyarakat. 

b. Perlunya optimalisasi implementasi master 

plan desa wisata dengan dukungan penuh 

                                                             
14 RPJMDes Desa Ponggok Tahun 2014-2019. Op. cit. Hlm. 62-68. 
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Pemdes sebagai fasilitator kegiatan desa 

wisata. 

c. Peningkatan kapasitas bagi anggota atau 

pengurus lembaga desa dalam rangka 

mendukung proses pembangunan. 

d. Melengkapi data base kependudukan, potensi 

wilayah, luas lahan, serta pemetaan wilayah 

yang detail dan lengkap. 

Bidang 

Infrastruktur 

a. Masih adanya saluran air yang belum tertata 

atau belum dibangun dengan infrastruktur 

yang sesuai dan perbaikan bak air, saluran 

drainase dan didukung penghijauan. 

b. Masih adanya saluran limbah yang belum 

tertata atau belum dibangun infrastruktur 

yang sesuai. 

c. Masih adanya jalan dukuh atau gang yang 

rusak dan perlu perbaikan. 

d. Perlunya rehabilitasi fasilitas umum 

(kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, dll) 

dan fasilitas pengembangan kawasan desa 

wisata. 

e. Perlunya perbaikan jalur lingkar desa dan 

fasilitas penerangan jalan. 

f. Peningkatan sarana sanitasi dan perumahan 

warga miskin. 

g. Perlunya revitalisasi Umbul Besuki, 

Sigedang, dan Kapilaler. 
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Bidang Pertanian a. Perlunya perbaikan atau peningkatan saluran 

irigasi dan fasilitas pendukung pertanian 

lainnya. 

b. Keterbatasan peralatan petani. 

c. Masih adanya petani dengan hasil panen yang 

tidak optimal akibat gangguan hama sehingga 

perlu bintek. 

d. Mahalnya harga pupuk dan keterbatasan 

pupuk bersubsidi. 

e. Rendahnya kesadaran petani akan sistem 

tanam organik. 

f. Optimalisasi peran gabungan kelompok 

(gapoktan) tani dalam pendampingan petani. 

Bidang 

Perekonomian 

a. Nasiknya harga kebutuhan pokok dan 

rendahnya daya beli masyarakat. 

b. Sentra ekonomi dan kios desa masih terbatas. 

c. Desa Ponggok menjadi sentra produksi ikan, 

akan tetapi belum memiliki tempat untuk 

pasar ikan. 

d. Banyak warga terlilit hutang untuk 

kepentingan konsumsi, bukan untuk usaha. 

Bidang Sosial 

Budaya 

a. Menurunnya tingkat kegotong royongan 

masyarakat. 

b. Kesenjangan sosial semakin terlihat. 

c. Masih rendahnya kemampuan memfilter 

budaya luar yang masuk. 

d. Meningkatnya sifat individualisme. 
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e. Terbatasnya sarana untuk pengembangan 

sosial budaya masyarakat. 

Bidang 

Lingkungan 

Hidup 

a. Berkurangnya daerah resapan air. 

b. Meningkatnya volume sampah dari 

masyarakat. 

c. Minimnya tempat untuk kawasan terbuka 

hijau. 

Bidang Pariwisata a. Pengunjung masih terpusat di Umbul 

Ponggok. 

b. Kurang optimalnya pengembangan objek 

wisata selain Umbul Ponggok. 

c. Perlunya pemahaman kolektif pengelolaan 

desa wisata berbasis masyarakat melalui 

Pokdarwis. 

d. Belum adanya kemitraan strategis dengan 

asosiasi tour maupun lembaga pariwisata lain. 

Bidang 

Pendidikan 

a. Masih rendahnya jumlah lulusan sarjana di 

Desa Ponggok. 

b. Perlunya peningkatan kapasitas atau skill 

SDM untuk menghadapi dunia kerja. 

c. Terbatasnya sarana dan fasilitas pendidikan 

usia dini dan non formal. 

Bidang Kesehatan a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya asuransi kesehatan. 

b. Terbatasnya fasilitas dan sarana kesehatan 

tingkat desa. 

Sumber : Buku Arah &Strategi Pembangunan Desa Ponggok dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Ponggok Tahun 

2014-2019. 
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4.7.2. Analisa Potensi untuk Mengatasi Permasalahan di Desa Ponggok 

Ketika dalam menjalankan program menghadapi kendala atau 

masalah haruslah ada solusi yang harus dilakukan. Berikut adalah analisis 

potensi yang dimiliki dan dapat dilakukan untuk menghadapi munculnya 

masalah-masalah dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok15 : 

1. Optimalisasi peran Pemdes dalam upaya penanggulangan kemiskinan 

serta permasalahan dalam bidang infrastruktur, kesehatan, 

pendidikan, dan perekonomian. 

2. Penguatan kelembagaan desa dalam mendukung dan mencari 

pemecahan masalah yang ada. 

3. Peningkatan hubungan kemitraan strategis dengan pihak terkait untuk 

mengatasi masalah. 

4. Optimalisasi penjaringan pendanaan dari pemerintah untuk 

mendukung penyelesaian masalah lewat serangkaian proses 

pembangunan yang partisipatif. 

5. Kebijakan pembangunan yang mengutamakan perencanaan 

partisipatif dalam rangka mendapatkan pemetaan masalah dan potensi 

yang akurat. 

                                                             
15 RPJMDes Desa Ponggok Tahun 2014-2019. Op. cit. Hlm. 68-69. 
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6. Riset dan pengembangan secara berkelanjutan dalam upaya 

mendapatkan data base desa yang lengkap dan mampu menjadi sistem 

informasi untuk bahan pengambilan keputusan. 

7. Menggandeng konsultan untuk proses perencanaan dan implementasi 

secara sinergis dengan masyarakat dan pelaku pembangunan mulai 

dari level RT hingga desa. 

8. Pembinaan dan pengkaderan kader pembangunan desa untuk proses 

alih kepemimpinan di masa yang akan datang. 
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BAB V 

ANALISIS PEMBANGUNAN DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DI DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, 

KABUPATEN KLATEN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam atau menganalisis mengenai 

objek penelitian yakni pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masayarakat 

melalui BUMDes di Desa Ponggok dengan menggunakan sudut pandang dari tinjauan 

teori. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori Alternative Development. Dari 

teori Alternative Development terdapat empat indikator yaitu Sustainability 

(Memperhatikan dimensi keberlanjutan), Participatory (Menekankan partisipatori), 

Social Capital (Mengembangkan modal sosial), dan Gender Equity (Menghapus 

ketimpangan gender).  

 

5.1. Pembangunan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ponggok 

berdasarkan Sudut Pandang Teori Alternative Development 

Berdasarkan teori Alternative Development, pembangunan lebih terfokus 

pada alternatif kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat 

sebagai penerima manfaat dari kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut. 

Pembangunan alternatif yang memandang masyarakat sebagai individu yang 

mempunyai potensi pada dirinya masing-masing namun belum mempunyai 

modal dan bimbingan untuk mengembangkannya. Sehingga untuk 

mengembangkan masyarakat tidak perlu membutuhkan ilmu luar, akan tetapi 
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cukup dengan potensi lokal yang ada. Masyarakat juga bukan lagi menjadi objek 

dalam pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang tetap memegang 

teguh nilai-nilai yang telah mengakar pada mereka, baik dalam struktur sosial 

maupun kebudayaannya. 

5.1.1. Sustainability (Memperhatikan Dimensi Keberlanjutan) 

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya memerlukan tiga 

aspek yaitu keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan aspek ekonomi. 

Aspek keseimbangan ekologis berkaitan dengan upaya pengurangan 

polusi, pengelolaan limbah serta konservasi sumber daya alam. Aspek 

keadilan sosial berkaitan dengan upaya pemecahan masalah 

kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, dan peningkatan 

kualitas hidup. Aspek ekonomi berkaitan dengan upaya menanggulangi 

kemiskinan, mengubah pola produksi dan konsumsi ke arah yang 

seimbang. 

Suatu pembangunan baik di daerah maupun negara seiring 

berjalannya waktu pasti akan terus dilakukan. Hal tersebut karena 

kebutuhan sarana prasarana dari masyarakat yang juga terus berkembang 

dan bertambah. Namun dalam pembangunan tersebut pastinya akan 

memunculkan pendapat dari masyarakat sendiri yang merupakan objek 

serta subjek dari pembangunan. Karena dalam pembangunan saat ini yang 

terpenting adalah nilai guna atau sesuai tidaknya dengan kebutuhan 
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masyarakat. Tumbuh kembangnya pembangunan pasti juga akan 

menimbulkan dampak baik positif ataupun negatif. 

Pembangunan atau pengembangan Desa Ponggok menjadi desa 

wisata ini berawal dari kesadaran akan banyaknya potensi yang dimiliki 

Desa Ponggok yakni salah satunya adalah sumber mata air. Kemudian 

untuk pengelolaan potensi atau aset desa tersebut, Bapak Kepala Desa 

Ponggok yang waktu itu dijabat oleh Bapak Junaedhi Mulyono, SH. 

mempunyai master plan untuk mengembangkan Desa Ponggok menjadi 

desa wisata yang mandiri. Desa Ponggok yang awalnya hanya 

mengandalkan pertanian kini lebih menonjolkan wisatanya yang saat ini 

telah diketahui banyak orang. Berikut adalah informasi yang didapatkan 

peneliti melalui wawancara dengan Bapak Junaedhi Mulyono, SH. : 

“Ponggok itu mempunyai potensi yang luar biasa akan tetapi 

waktu dulu belum dikenal oleh warga dan pemerintah desa, 

sehingga potensi yang dimiliki desa ini diabaikan. Jadi kami dari 

lahir melihatnya air, berangkat dan pulang sekolah melihat air, 

sehingga air itu tidak dilihat sebagai potensi karena kami setiap 

hari melihatnya. Nah setelah pertanian disini drop atau dalam 

arti pertanian itu tidak bisa diandalkan, barulah Pemerintah 

Desa melirik ke wisata. Karena melihat desa desa wisata ternyata 

banyak yang sukses. Akhirnya mencoba untuk mengubah diri dari 

agraris ke wisata. Ini pun juga tantangan yang luar biasa, 

masyarakat yang biasanya bekerja bercocok tanam di sawah 

berubah menjadi masyarakat yang harus bisa menyambut 

tamu.”1 

                                                             
1 Wawancara dengan Kepala Desa Ponggok, Bapak Junaedhi Mulyono, SH. Pada Tanggal Februari 2019 
Pukul. 
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Kemudian setelah menyadari potensi yang dimiliki Desa 

Ponggok, beliau berinisiasi untuk membentuk suatu badan usaha yang 

tugasnya adalah mengelola potensi tersebut. Kemudian pada tanggal 15 

Desember 2009 pemerintah desa Ponggok mendirikan BUMDes yang 

kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 yang kini 

telah diperbaharui menjadi Peraturan Desa Ponggok No 6 Tahun 2018 

dengan nama BUMDes Tirta Mandiri. Berikut hasil wawancara dengan 

Wakil Direktur BUMDes Tirta Mandiri yakni Bapak Untung Hari 

Margana : 

“Dulu awalnya dari inisiasi Kepala Desa yakni Pak Juned 

kaitannya dengan pembentukan suatu badan usaha milik desa, 

sehingga BPD bersama dengan Pemerintah Desa membentuk 

BUMDes yang kemudian pemerintah desa memberikan hibah 

pengelolaannya kepada BUMDes kaitannya dengan potensi-

potensi alam yang dimiliki desa. Dengan berbagai macam potensi 

tersebut, maka salah satu aspek yang menjadi prioritas desa 

adalah menjadi desa wisata atau desa tujuan wisata.”2 

Awal mula pengembangan Desa Wisata Ponggok tentunya juga 

memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Salah satu potensi 

yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Ponggok adalah Umbul 

Ponggok, yang saat ini telah berkembang menjadi objek wisata yang 

terkenal. Dulu Umbul Ponggok digunakan masyarakat untuk mandi, 

mencuci, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Akan tetapi setelah Umbul 

                                                             
2 Wawancara dengan Wakil Direktur BUMDes Tirta Mandiri, Bapak Untung Hari Margana. Pada Tanggal 
20 Februari 2019 Pukul 14:11 WIB.  
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Ponggok dihibahkan ke BUMDes Tirta Mandiri untuk dikelola, muncul 

sedikit masalah dari masyarakat. Berikut adalah informasi yang peneliti 

dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Untung : 

“Dulu Umbul Ponggok itu dijadikan masyarakat sebagai tempat 

mandi, mencuci, dan mengambil air untuk kebutuhan rumah 

tangga mereka. Kemudian kami memberikan pengertian untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwasannya Umbul 

Ponggok itu nanti kedepannya dapat menjadi destinasi wisata, 

otomatis kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan 

pariwisata dihilangkan. Hal tersebut dilakukan dalam waktu yang 

lama, yakni hampir dua sampai tiga tahunan sampai masyarakat 

bisa menyadari. Jadi disini kita harus intens melakukan 

komunikasi dengan masyarakat dan memberikan pengertian 

bahwa ketika nanti Desa Ponggok menjadi desa wisata maka 

akan berdampak positif pada kondisi sosial dan kesejahteraan 

masyarakat. Sampai sekarang masalah pun masih tetap ada, akan 

tetapi kami berusaha untuk memahami, karena kita ingin Desa 

Ponggok ini bukan hanya menjadi desa wisata akan tetapi 

menjadi desa yang sadar akan wisata.”3 

Selain itu juga terdapat penjelasan dari Bapak Kepala Desa 

mengenai solusi yang telah dilakukan untuk menghadapi masalah atau 

munculnya pro kontra dari masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti 

dengan beliau : 

“Karena yang dulunya Umbul Ponggok digunakan sebagai 

tempat mencuci baju, mencuci piring, dan mandi setiap hari 

kemudian penggunaannya dibatasi yakni mulai jam 7 pagi dan 

jam 4 sore sudah tidak boleh masuk. Nah itulah yang 

menimbulkan kontra luar biasa dari masyarakat. Dengan adanya 

kontra tersebut, desa akhirnya berfikir untuk harus membuatkan 

MCK di setiap rumah di Desa Ponggok. Sehingga aktivitas harian 

sudah bisa langsung di kamar mandi pribadi. Itulah solusi untuk 

                                                             
3 Ibid. 
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mengatasi kontra tersebut, dan Alhamdulillah sudah reda seiring 

berjalannya waktu.”4 

Setelah Desa Ponggok mengalami perkembangan dan maju 

seperti sekarang ternyata juga masih menghadapi beberapa masalah. 

Karena memang sudah wajar jika sebuah kesuksesan itu pasti akan 

berbanding lurus dengan munculnya suatu masalah. Selain masalah di 

atas, berikut beberapa masalah yang muncul ketika Desa Ponggok telah 

berkembang berdasarkan wawancara dengan Bapak Junaedhi Mulyono : 

“Masalah Ponggok dulu adalah kemiskinan, pola pikir 

masyarakat yang rendah, dll. Setelah Ponggok maju justru rasa 

kesosialan masyarakat menurun, disuruh gotong royong sudah 

agak sulit. Kemudian yang kedua, di masyarakat sudah muncul 

anggapan bahwa uang itu bisa membeli segala-galanya. Hal 

tersebut merupakan masalah, dan harus ditangani.”5 

Berdasarkan beberapa narasumber, masalah yang masih dihadapi 

hingga saat ini adalah sampah. Memang program yang mengarah pada 

pengelolaan sampah sudah ada, pelatihan-pelatihan juga sudah sering 

dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya belum bisa maksimal dan 

berkelanjutan. Padahal jika sampah diolah dan dikelola dengan baik pasti 

akan meningkatkan nilai guna dan ekonomis. Akan tetapi memang 

membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Berikut hasil wawancara 

                                                             
4 Junaedhi Mulyono. Loc. cit. 
5 Ibid. 
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peneliti dengan Bapak Sri Mulyono selaku HRD BUMDes Tirta Mandiri 

sekaligus BPD Desa Ponggok : 

“Masalah sampah sampai sekarang kita belum bisa mencari 

jalan keluar yang terbaik. Walaupun kita sudah banyak belajar 

keluar dan sudah menyiapkan dari sisi teknologi mesinnya, tetapi 

pada kenyataannya kesiapan SDM yang mau mengolah sampah 

tersebut belum optimal. Karena orientasi masyarakat pada 

umumnya kalau mengadakan suatu kegiatan yang diharapkan 

adalah sebuah pendapatan. Kalau kita bicara masalah sampah 

tentunya yang bisa dinikmati adalah waktu pengolahannya yang 

sangat panjang, makanya disini yang dibutuhkan seperti relawan 

yang berjuang untuk mengolah sampah.”6 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk 

pelaksanaan program yang berkaitan dengan sampah sebenarnya sudah 

ada. Akan tetapi karena prosesnya juga lama, jadi SDM yang ada 

mungkin kurang telaten dan minatnya dalam pengelolaan sampah masih 

minim. Padahal jika sampah tidak segera ditanggulangi dapat menjadi 

bom waktu yang bisa meledak kapan saja. 

Tabel 5.1. Pengeolaan Sampah di Desa Ponggok 

RW RT 

Jumlah 

Kepala 

Keluarga 

(KK) 

Jumlah 

Kepala 

Rumah 

Tangga 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Pembuangan Sampah Rumah Tangga 

Pengangkutan 

Sampah dari Rumah 

ke TPS/ TPA 

Tempat 

Sampah 

Pribadi 

Tempat 

Sampah 

Komunal

/ TPS 

Dalam 

Lubang/ 

Dibakar 

Ruang 

Terbuka/ 

Lahan 

Kosong/ 

Jalan 

Sungai/ 

Saluran 

Irigasi/ 

Danau/ 

Laut/ 

Drainase 

(Got/ 

Selokan) 

≥ 2x 

Seminggu 

<1x 

Seminggu 

01 
01 47 35 0 23 12 0 0 23 0 

02 50 40 0 33 6 1 0 33 0 

02 
01 43 34 34 0 0 0 0 34 0 

02 38 28 28 0 0 0 0 28 0 

                                                             
6 Wawancara dengan Bapak Sri Mulyono. Pada Tanggal 25 Februari 2019 Pukul 09:53 WIB. 
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03 
01 34 34 34 0 0 0 0 0 34 

02 53 40 37 0 3 0 0 37 0 

04 
01 40 37 0 0 8 29 0 0 0 

02 51 50 0 50 0 0 0 0 50 

05 
01 39 33 0 0 0 0 33 0 0 

02 32 26 0 0 0 0 26 0 0 

06 
01 44 31 0 0 0 31 0 0 0 

02 48 32 0 0 0 32 0 0 0 

Sumber: Data Kotaku (PNPM) Tahun 2015. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 

perilaku membuang sampah di Desa Ponggok masih mengandalkan TPS 

yang ada, hanya sebagian yang membakar di pekarangan sendiri. Sangat 

disayangkan pula masih ada masyarakat yang membuang sampah di 

tempat terbuka seperti sungai. Perilaku tersebut diperkirakan karena 

lokasi yang sudah sangat padat permukiman sehingga tidak cukup tempat 

untuk membuat lubang pembakaran atau penimbunan sampah. Hingga 

saat ini sampah memang masih menjadi masalah di Desa Ponggok. 

Beralih dari masalah sampah, dalam pembangunan kawasan 

wisata tentunya sangat erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. 

Karena membangun berarti mengubah wajah atau kondisi di lingkungan 

sekitar. Namun dalam pemanfaatan pengembangan desa wisata di 

Ponggok ini ternyata dapat dikatakan masih sangat memperhatikan 

dampak yang ditimbulkan pada kelestarian lingkungan. Hal tersebut 

peneliti ketahui berdasarkan wawancara dengan Bapak Untung : 
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“Kalau masalah kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas 

kita. Kita tetap menjaga pohon-pohon yang hidup di sekitar 

Umbul Ponggok. Kemudian kita juga mengikuti program dari PT. 

Aqua yakni menanam pohon di Gunung Merapi untuk tetap 

menjaga struktur air disana. Karena aliran air di Desa Ponggok 

ini bersumber dari Gunung Merapi, jadi kita juga melakukan 

penghijauan disana.”7 

Karena Desa Ponggok adalah desa wisata, tentu pembangunannya 

tidak hanya melulu masalah infrastruktur akan tetapi juga pembangunan 

ekonomi masyarakat. Namun pembangunan dalam aspek apapun 

tentunya juga harus tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Hal tersebut 

terjawab dari hasil wawancara peneliti dengan Direktur Utama BUMDes 

Tirta Mandiri yakni Pak Joko Winarno sebagai berikut : 

“Caranya adalah membangun dengan cara suistanable. Artinya 

membangun infrastruktur boleh tetapi juga harus menjaga 

lingkungan. Disini yang kita terapkan adalah bagaimana 

perkembangan kita tetap cantik tetapi juga harus menjaga 

lingkungan. Dengan cara-cara apa? Mungkin dari sisi Pemdes 

ada sebuah regulasi bahwa pembangunan dari satu rumah ke 

rumah lain itu tidak full bangunan, harus ada tanah resapan. 

Supaya ada tempat resapan air jadi air bawah tanah kami tetap 

terjaga. Kemudian yang kedua, sumber mata air ini harus benar-

benar dijaga dengan jangan menebang pohon-pohon 

sembarangan. Lalu secara hulu hilirnya, kita setiap awal atau 

akhir tahun menanam pohon di lereng Gunung Merapi. Karena 

diakui atau tidak, air yang mengalir dari Gunung Merapi itu 

salah satunya juga mengendap disini.”8 

                                                             
7 Untung Hari Margana. Loc. cit. 
8 Wawancara dengan Direktur Utama BUMDes Tirta Mandiri, Bapak Joko Winarno, S.Pt. Pada Tanggal 
21 Februari 2019 Pukul 13:32 WIB. 
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Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Sri Mulyono dengan hasil 

wawancara sebagai berikut : 

“Kalau implikasi pembangunan terhadap kelestarian lingkungan 

sudah pasti ada. Jadi jangan sampai pembangunan itu 

menimbulkan masalah terutama di lingkungan. Memang ketika 

melakukan pembangunan harus ada uji kelayakan. Jadi kita tau 

apakah dampak-dampaknya itu akan menimbulkan suatu nilai 

manfaat bagi masyarakat banyak atau justru menimbulkan 

dampak pada lingkungan. Dampak lingkungan saya yakin itu 

sudah dievaluasi lebih awal agar dampak yang ditimbulkan yang 

negatif itu bisa ditekan. Caranya adalah kita melakukan 

sosialisasi, terutama di lingkungan yang akan kita lakukan suatu 

pembangunan. Agar masyarakat terlibat secara langsung dan 

sekiranya ada dampak yang negatif bisa kita tangani bersama.”9 

Kemudian di Desa Ponggok juga dibuat kelompok menanam yang 

anggotanya adalah ibu-ibu di setiap RW. Pembentukan kelompok 

menanam tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan 

masyarakat terhadap ibu-ibu di Desa Ponggok yang dilakukan oleh TP-

PKK Desa Ponggok. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan oleh ahli, misalnya saja pelatihan 

mengenai cara menanam tanaman organik dengan sistem hidroponik. 

Realisasi dari setelah dilakukannya pelatihan-pelatihan tersebut adalah 

dengan pembuatan kebun atau taman di setiap RW yang nantinya akan 

dinilai dan diperlombakan ketika Agustusan. Selain itu, tujuan dari 

pembentukan kelompok menanam tersebut adalah untuk mensukseskan 

                                                             
9  Sri Mulyono. Loc. cit. 
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program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kabupaten Klaten dan program 

penataan pemukiman di Desa Ponggok. Dengan begitu keasrian 

lingkungan juga akan terjaga karena penghijauan terus dilakukan. 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa dari sisi ekologis 

pembangunan di Desa Ponggok memang sudah sangat memperhatikan 

kelestarian lingkungan. Pembangunan di Desa Ponggok tidak hanya 

mementingkan profit saja tetapi juga memperhatikan kondisi alam. 

Bahkan masyarakat pun juga diikutsertakan atau sudah diberi sosialisasi 

sejak awal pengembangan desa wisata. 

Beralih ke aspek sosial ekonomi, dalam pengembangan desa 

wisata tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk 

pengelolaan potensi dan aset desa. Sama halnya dalam pembentukan 

BUMDes Tirta Mandiri, modal awal sangatlah penting untuk 

mengembangkan unit usaha BUMDes. Karena BUMDes ini adalah badan 

usaha yang posisinya berada di bawah naungan Pemdes, maka modal 

awal yang diterima BUMDes Tirta Mandiri ini berasal dari dana hibah 

yang diberikan oleh Pemdes Ponggok. Untuk lebih jelasnya berikut 

adalah hasil wawancara peneliti dengan bendahara BUMDes Tirta 

Mandiri yakni Ibu Arum Setyarini : 
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“Awal berdirinya BUMDes itu kita mendapatkan dana hibah dari 

Pemdes sebesar Rp 100.000.000. Kalau selebihnya itu dari 

swadaya pariwisata.”10 

Beliau juga menjelaskan bahwa dana tersebut dulu digunakan 

untuk modal perkreditan serta biaya operasional BUMDes. Karena awal 

berdirinya BUMDes itu pengelolaan pariwisata di Desa Ponggok juga 

belum begitu berjalan, jadi pendapatan yang didapatkan BUMDes pun 

masih sangat kecil dan hanya cukup untuk biaya operasional. Kemudian 

BUMDes mulai berkembang pesat sejak tahun 2014 yakni dengan 

pendapatan 1M sekian. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

                                                             
10 Wawancara dengan Bendahara BUMDes Tirta Mandiri, Ibu Arum Setyarini. Pada Tanggal 25 Februari 
2019 Pukul 13:12 WIB. 
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Tabel 5.2. Pendapatan dan Target Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri Tahun 2011-2018 

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti, Tahun 2019. 

 

 

NO UNIT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
UMBUL 

PO NGGO K
34,000,000Rp  116,000,000Rp  211,000,000Rp  1,153,075,000Rp  5,173,380,000Rp  10,251,894,100Rp  8,535,941,300Rp    8,634,325,000Rp     

2
PO NGGO K 

CIBLO N
-Rp                       299,010,100Rp       1,314,189,341Rp    1,363,783,020Rp     

3

TO KO  DESA 

SUMBER 

PANGURIPAN

-Rp                       1,416,747,090Rp    2,178,073,399Rp    2,198,270,383Rp     

4

SUMBER BANYU 

PANGURIPAN 

(GEDUNG & 

STUDY DESA)

-Rp                       -Rp                         1,254,399,600Rp    2,776,844,000Rp     

JUMLAH 34,000,000Rp  116,000,000Rp  211,000,000Rp  1,153,075,000Rp  5,173,380,000Rp  11,967,651,290Rp  13,282,603,640Rp  14,973,222,403Rp   

5 BIAYA - BIAYA 29,000,000Rp  87,000,000Rp    129,000,000Rp  1,050,000,000Rp  2,618,282,000Rp  9,433,590,000Rp    12,222,574,000Rp  13,459,694,000Rp   

6 TARGET -Rp                   100,000,000Rp  200,000,000Rp  500,000,000Rp     3,000,000,000Rp  10,000,000,000Rp  13,000,000,000Rp  14,000,000,000Rp   
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan BUMDes Tirta 

Mandiri dari setiap unit usahanya mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Peningkatan peningkatan tersebut juga diikuti dengan kenaikan 

target pendapatan. Terlihat bahwa selisih dari target dan pendapatan 

riilnya sangatlah tipis dan bahkan dapat dikatakan sudah memenuhi target 

pendapatan. Lalu dapat dilihat juga bahwa dengan semakin meningkat 

pendapatan yang masuk ke BUMDes, maka semakin meningkat pula 

pengeluarannya. 

Besarnya pengeluaran tersebut tidak hanya meliputi biaya 

operasional BUMDes Tirta Mandiri saja. Tetapi juga termasuk untuk 

biaya bagi hasil kepada masyarakat yang berinvestasi ke BUMDes. 

Karena di BUMDes Tirta Mandiri ini memang menerapkan sistem tanam 

saham bagi masyarakat Desa Ponggok. Bahkan masyarakat Ponggok 

sangat dianjurkan untuk berinvestasi ke BUMDes. Besarnya jumlah 

investasi tersebut dibatasi yakni setiap KK hanya boleh menanam saham 

maksimal Rp 5.000.000. 

Untuk menarik minat masyarakat agar mau berinvestasi atau 

menanam saham di BUMDes bukanlah hal yang mudah. Karena sebagian 

masyarakat masih belum begitu paham dan mungkin juga mempunyai 

prasangka yang negatif. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Untung 

mengenai hal tersebut : 
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“Itu prosesnya panjang yakni mulai tahun 2014. Itu pun tidak 

banyak yang percaya pada BUMDes, jadi kami harus melakukan 

pertemuan-pertemuan di tingkat RT/ RW. Di awal berdirinya 

BUMDes hanya 15 KK (dari 600 KK) yang berminat untuk 

menanam saham di BUMDes. Akan tetapi dengan berjalannya 

waktu, kepercayaan masyarakat terhadap kami meningkat dan 

sampai sekarang mayoritas sudah memiliki saham di 

BUMDes.”11 

Kemudian Bapak Sri Mulyono juga memperkuat penjelasan dari 

Bapak Untung, berikut hasil wawancaranya : 

“Cara menariknya adalah dengan melakukan suatu program atau 

sosialisasi secara langsung, tetapi itu tidak mudah. Tidak mudah 

karena ada pro kontranya. Bagi yang kontra adalah memberikan 

suatu justifikasi, mereka ketakukan ketika dana sudah terkumpul 

dan dikelola oleh BUMDes maka akan disalah gunakan atau 

dikorupsi oleh pengurusnya. Karena di BUMDes sudah punya 

program dan itu merupakan komitmen, maka apa yang 

dikhawatirnya masyarakat itu tidak terjadi, bahkan mempunyai 

nilai lebih terhadap apa yang dipercayakan kepada BUMDes 

sampai sekarang.”12 

Timbal balik dari menanam saham di BUMDes tersebut berupa 

bagi hasil. Besarnya bagi hasil tidak tentu karena menyesuaikan dari 

pendapatan BUMDes. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 

bendahara BUMDes Tirta Mandiri yakni Ibu Arum Setyarini : 

“….untuk sistem bagi hasilnya, ibaratnya kan masyarakat 

memberikan modal pada BUMDes, dan kita kan 

menggunakannya untuk pengembangan unit, nah untuk setiap 

bulannya kita kasih bagi hasil dari hasil all unit tadi sekitar 3-

10% tergantung pendapatan BUMDes.”13 

                                                             
11 Untung Hari Margana. Loc. cit. 
12 Sri Mulyono. Loc. cit. 
13  Arum Setyarini. Loc. cit. 
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Sumber pendapatan BUMDes Tirta Mandiri berasal dari 

pendapatan setiap unit usahanya. Unit usaha yang dimiliki bukan hanya 

objek pariwisata saja, meskipun memang pendapatan tersebesar itu dari 

Umbul Ponggok. Berikut adalah unit usaha BUMDes Tirta Mandiri 

berdasarkan Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) 

BUMDes Tirta Mandiri Bab IV Pasal 10 ayat (1)14 : 

a. Pengelolaan rumah penginapan (homestay); 

b. Perkreditan, simpan pinjam, dan usaha keuangan mikro lainnya; 

c. Kios di area wisata Umbul Ponggok; 

d. Kios kuliner di area wisata Ponggok Ciblon; 

e. Perikanan dengan memanfaatkan kolam milik atau aset Pemerintah 

Desa Ponggok; 

f. Pengelolaan air bersih (PAB); dan 

g. Pertanian (cooperative farming). 

 

Selain bagi hasil dari BUMDes, pendapatan masyarakat lebih 

terbantu setelah perkembangan Desa Ponggok. Karena setelah Desa 

Ponggok menjadi desa wisata dan terkenal di berbagai penjuru daerah 

sekarang tentunya juga akan menimbulkan imbas atau dampak positif 

bagi perekonomian masyarakat yang mau membuka usaha. Berikut 

                                                             
14 Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) BUMDes Tirta Mandiri Bab IV Pasal 10 Ayat 
(1). 
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adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa 

Ponggok Dukuh Umbulsari yakni Bu Asti : 

“Sebelum adanya BUMDes perekonomian masyarakat ya gitu-

gitu aja, tetapi setelah adanya BUMDes ekonomi itu ada 

peningkatan dan juga mengurangi pengangguran karena 

masyarakat juga banyak yang bekerja di BUMDes. Kemudian 

juga ada sistem investasi di BUMDes yang dapat menambah 

pemasukan dari bagi hasilnya.”15 

Dari pernyataan Bu Asti di atas dapat diketahui bahwa banyak 

masyarakat yang bekerja menjadi karyawan BUMDes Tirta Mandiri. 

Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti mendapatkan informasi 

bahwa memang yang diutamakan untuk bekerja di BUMDes itu adalah 

masyarakat Desa Ponggok sendiri. Hal ini sangatlah berpengaruh pada 

penekanan tingkat pengangguran. Masyarakat yang dulunya tidak 

mempunyai pekerjan tetap dan mempunyai tingkat pendidikan yang 

kurang baik pun dapat bekerja di BUMDes karena nantinya mereka akan 

diberikan pelatihan-pelatihan yang gunanya untuk peningkatan kualitas 

SDM. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Untung dengan hasil wawancara 

sebagi berikut : 

“….karyawan yang bekerja di BUMDes ini merupakan 

masyarakat yang tidak bekerja di PT. Aqua, jadi secara otomatis 

dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin dan pengangguran. 

Mungkin dalam hal SDM kita masih kurang, akan tetapi dengan 

dibentuknya BUMDes dan jadinya Desa Ponggok sebagai desa 

wisata sangat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. 

Karena 90% karyawan BUMDes merupakan masyarakat lokal, 

                                                             
15 Wawancara desangan Ibu Asti. Pada Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 10:48 WIB. 
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meskipun sebagian dari mereka memiliki latar belakang 

pendidikan rendah dan bukan tenaga profesional. Oleh karena itu 

kami sering melakukan pelatihan dan diklat kaitannya untuk 

meningkatkan kapasitas mereka.”16 

Karena Desa Ponggok memang dekat dengan pabrik PT. Aqua, 

jadi memang banyak pula masyarakat yang bekerja di pabrik tersebut. 

Kini setelah Desa Ponggok perkembangannya sudah luar biasa jadi 

masyarakat tidak hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang 

disediakan PT. Aqua tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan 

sendiri, misalnya berdagang atau membuka usaha dalam bidang jasa. 

Tabel 5.3. Jumlah Keluarga Miskin Desa Ponggok Tahun 2015-2019 

Tahun Jumlah Keluarga Miskin 

2015 95 

2016 81 

2017 73 

2018 67 

2019 50 

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, Tahun 2019. 

Dari tabel jumlah keluarga miskin di Desa Ponggok yang datanya 

peneliti dapat dari Pemerintah Desa Ponggok tersebut terlihat bahwa 

jumlah masyarakat yan miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 

Artinya dengan pembangunan Desa Ponggok berbasis pemberdayaan 

                                                             
16 Untung Hari Margana. Loc. cit. 
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masyarakat dengan BUMDes Tirta Mandiri yang mengelola potensi Desa 

Ponggok sangat membantu untuk menekan angka kemiskinan di Desa 

Ponggok. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Joko Winarno sebagai berikut : 

“Dulu angka atau presentase kemiskinan di Desa Ponggok itu 

cukup tinggi yakni kurang lebih 48%, dan yang masuk kategori 

sejahtera itu kurang dari 8%. Tapi begitu perkembangannya 

seperti sekarang ini rata-rata perekonomian masyarakat sudah 

baik dan penghasilannya cukup.”17 

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan 

Bapak Sri Mulyono sebagai berikut : 

“….secara riil dengan adanya BUMDes itu pengaruhnya sangat 

luar biasa. Pertama dari sisi pemberdayaan ekonomi, jadi 

mungkin bisa dilihat dari kawasan objek wisata Umbul Ponggok, 

Ponggok Ciblon, Umbul Sigedang, dan Umbul Kapilaler. 

Disitulah peran dan dampak secara langsung dri pembangunan 

ekonomi. Karena keterlibatan masyarakat yang punya 

penghasilan pas-pasan atau usaha kecilnya itu bisa menghidupi 

keluarganya dari hasil berdagang di tempat wisata tersebut. 

Kemudian Dampak ekonomi yang lain adalah BUMDes sudah 

bisa menampung ketenagakerjaan atau bisa mengurangi 

pengangguran di Desa Ponggok. Berdasarkan data kurang lebih 

sekitar 80-an orang ditampung di BUMDes. Kemudian secara 

pendapatan kita pakai parameter upah atau UMR Kabupaten 

Klaten yakni sebesar Rp 1.795.000.”18 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa besarnya 

gaji dari karyawan BUMDes Tirta Mandiri sendiri sudah mengikuti UMR 

                                                             
17 Joko Winarno. Loc. cit. 
18  Sri Mulyono. Loc. cit. 
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(Upah Minimum Regional) dari Kabupaten Klaten. Sehingga untuk 

pembangunan ekonomi memang sudah sangat lumayan. Akan tetapi 

dengan majunya pembangunan ekonomi apakah sudah dirasakan semua 

lapisan masyarakat? apakah masyarakat sudah merasa pembangunan 

ekonomi di Desa Ponggok sudah merata? Berikut adalah hasil wawancara 

peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Ponggok yakni Ibu Asti : 

“Kalau merata atau belum sepertinya belum. Disini yang 

menonjol kan wisata Umbul Ponggok itu. Kalau masyarakat yang 

di RW 1-2 Dukuh Ponggok itu kan dekat dengan Umbul Ponggok 

jadi banyak yang buka usaha disana dan lebih merasakan 

dampaknya kalau Umbul Ponggok ramai. Sedangkan kalau yang 

di Dukuh Umbulsari ini belum terlalu menjangkau kesana dan 

hanya mengandalkan pemasukan dari Umbul Sigedang dan 

Umbul Kapilaler yang belum begitu terkenal seperti Umbul 

Ponggok.”19 

Hal tersebut juga diungkapkan masyarakat di Dukuh Kiringan 

yakni oleh Ibu Ari, berikut pendapatnya : 

“Untuk sementara ini yang paling menonjol itu kan baru Umbul 

Ponggok, nah sekarang baru dibangun wisata lain seperti Umbul 

Besuki tadi yang nantinya bisa mengembangkan ekonomi juga. 

Kemudian seperti Umbul Sigedang kan sekarang 

pembangunannya baru dirintis. Jadi untuk sekarang ini kalau 

dibilang merata belum, akan tetapi BUMDes berusaha supaya 

seluruh dukuh di Desa Ponggok ini bisa berkembang seperti 

Umbul Ponggok.”20 

Kemudian muncul pendapat lain dari masyarakat Desa Ponggok 

RW 2 yakni Bapak Chandra sebagai berikut : 

                                                             
19 Asti. Loc. cit. 
20 Wawancara dengan Ibu Ari. Pada Tanggal 26 Februari 2019 Pukul 10:26 WIB. 
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“Sebenarnya kalau pemerataan bisa dikatakan belum karena 

kemampuan kerja masyarakat kan juga berbeda-beda. Tetapi 

saya sudah merasa Alhamdulillah karena masyarakat juga sudah 

merasakan hasil dari berkembangnya potensi Desa Ponggok 

meskipun dari hasil buruh parkir, berdagang, dll. Di Desa 

Ponggok ini mungkin perputaran uangnya tidak lari kemana-

mana, karena disini sudah disediakan Toko Desa Sumber 

Panguripan yang dikelola oleh BUMDes juga.”21 

Dari ketiga pendapat masyarakat Desa Ponggok di atas memang 

semua menjawab bahwa pembangunan ekonomi di Desa Ponggok belum 

merata karena mereka merasa hanya masyarakat yang tempat tinggalnya 

di dekat Umbul Ponggok yang merasakan dampak besarnya. Akan tetapi 

mereka juga berpendapat serta berpikiran positif bahwa dengan adanya 

pembangunan objek wisata lain selain Umbul Ponggok dan Ponggok 

Ciblon mungkin akan menjadi jawaban dari masalah tersebut. Misalnya 

saja pembangunan Umbul Besuki di RW 4 Dukuh Kiringan serta Umbul 

Sigedang dan Umbul Kapilaler di RW 5-6 Dukuh Umbulsari. Saat ini 

Umbul Sigedang dan Umbul Kapilaler juga sudah mulai terkenal dan 

diketahui orang banyak karena juga menyediakan fasilitas yang hampir 

sama dengan di Umbul Ponggok. 

Lalu berdasarkan pendapat dari Bapak Chandra, memang salah 

satu unit usaha BUMDes adalah Toko Desa Sumber Panguripan. Toko 

desa ini berbentuk minimarket yang juga menjadi tempat distributor bagi 

                                                             
21 Wawancara dengan Bapak Chandra. Pada Tanggal 02 Maret 2019 Pukul 11:37 WIB. 
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masyarakat Desa Ponggok dan UKM Nila Murni untuk memperjual 

belikan produk olahan dan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari mereka. 

Letaknya juga sangat strategis yakni bersebelahan dengan Kantor Kepala 

Desa Ponggok dan berseberangan dengan Ponggok Ciblon membuat toko 

desa ini mudah dijangkau oleh konsumen. Sehingga peserta study desa 

ataupun wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh khas Desa Ponggok 

dapat langsung mampir ke Toko Desa Sumber Panguripan tersebut. 

Jadi dari indikator suistanable ini terdapat sisi positif dan juga sisi 

negatifnya. Positifnya yakni dalam masalah ekologis memang sudah 

sangat baik karena seluruh lapisan masyarakat sudah diberi pemahaman 

untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun sampai saat ini sampah 

masih menjadi masalah di Desa Ponggok. Namun berdasarkan 

wawancara peneliti dengan Direktur Utama BUMDes Tirta Mandiri yakni 

Bapak Joko Winarno, pada tahun 2019 ini mereka akan lebih fokus 

menangani masalah sampah. Lalu dari sisi sosial ekonomi 

perkembangannya juga sudah lumayan meskipun ada sebagian kecil 

masyarakat yang merasa bahwa pembangunan ekonomi di Desa Ponggok 

ini belum merata. 

 

5.1.2. Participatory (Menekankan Partisipatori) 

Partisipatori disini meliputi keterlibatan warga lokal secara aktif 

dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari alam (intrinsik) maupun dari 
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luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, 

yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta 

pemanpfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. 

Dalam pengembangan suatu daerah haruslah melibatkan semua 

elemen masyarakat. Karena yang nantinya merasakan dan menkmati hasil 

dari pengembangan atau pembangunan tersebut juga masyarakat. 

Sehingga sudah seharusnya masyarakat diikutsertakan atau dilibatkan 

agar pembangunan yang terjadi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat. Namun untuk membuat masyarakat agar turut berpartisipasi, 

hal yang terpenting adalah masyarakat juga harus menyadari akan potensi 

yang dimiliki oleh desanya. 

Desa Ponggok merupakan desa yang mempunyai banyak sumber 

mata air, oleh sebab itu sampai saat ini yang dikembangkan adalah wisata 

dalam bidang perairan. Akan tetapi dulu masyarakat tidak menyadari 

bahwa air itu potensi yang dimiliki Desa Ponggok, karena mereka dari 

lahir melihatnya air, berangkat dan pulang sekolah melihat air, sehingga 

air itu tidak dilihat sebagai potensi. Namun setelah pertanian di Desa 

Ponggok ini drop atau dalam arti pertanian itu tidak bisa diandalkan, 

barulah Pemerintah Desa melirik ke wisata dengan pengelolaan air 

tersebut dan ternyata berhasil. Melihat keberhasilan Desa Ponggok, 

masyarakat akhirnya menyadari air sebagai potensi desanya. Ditambah 
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lagi dengan keberhasilan pengelolaan Umbul Ponggok yang saat ini sudah 

terkenal di penjuru Indonesia. Kemudian untuk lebih mengenal potensi 

Desa Ponggok, dilakukanlah pemetaan potensi desa yang melibatkan 

beberapa aktor. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dirut BUMDes 

Tirta Mandiri yakni Bapak Joko Winarno : 

“Untuk memetakan potensi desa itu tidak bisa dilakukan sendiri. 

Jadi perlu dilakukan kolaborasi dengan pendamping, konsultan, 

dan akademisi yang mungkin KKN ke Ponggok membantu 

mendata, dsb. Kemudian setelah men-collect data dengan 

konsultan maupun pendamping, seterusnya kita akan merancang 

dan disesuaikan dengan RPJMDes. Begitu data kita dapat lalu 

kita sosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mau ikut 

berpartisipasi.”22 

Pengembangan Desa Wisata Ponggok ini berusaha untuk tidak 

hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan tetapi juga 

sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, pelibatan 

atau partisipasi masyarakat sangatlah penting. Hal ini diketahui dari hasil 

wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yakni Bapak Chandra : 

“Karena adanya potensi di Desa Ponggok belum bisa 

berkembang, kemudian Pak Lurah sepakat untuk mengumpulkan 

RT/ RW dan tokoh masyarakat. Lalu masyarakat ditanya 

mempunyai bakat apa, misalnya dulu pernah kesana kesana 

kesana dan kita lihat kok orang mandi pakai bantuan pelampung 

dan snorkling, kemudian dari situ kita tiru. Dulu juga dengan 

modal pribadi kita masyarakat mencoba ada yang membeli 

pelampung 10 yang kemudian disewakan dan laku. Kemudian kok 

banyak pengunjung yang berdatangan. Nah dari situ muncul ide 

untuk menyediakan fasilitas photo underwater yang kemudian 

informasi tersebut tersebar dimana-mana. Mengetahui hal 

                                                             
22 Joko Winarno. Loc. cit. 
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tersebut Pak Lurah mengumpulkan masyarakat yang mempunyai 

usaha di Umbul Ponggok, kemudian di data berapa banyak 

pelampung, snorkel, kaki katak, dan kamera yang dimiliki 

masyarakat agar diinvestasikan di BUMDes (300rb/ snorkel).”23 

Dilihat dari hasil wawancara di atas, masyarakat di Desa Ponggok 

ternyata sudah dilibatkan sejak awal pengembangan desa wisata. 

Masyarakat diajak untuk berinvestasi ke BUMDes dalam bentuk barang. 

Karena objek wisata yang pertama kali dikembangkan adalah Umbul 

Ponggok, jadi perlengkapan yang dibutuhkan untuk diinvestasikan ke 

BUMDes Tirta Mandiri adalah semacam peralatan renang seperti 

pelampung, snorkel, kacamata renang, dan kaki katak. Akan tetapi 

sekarang investasi sudah berupa uang yakni per KK sebesar Rp 

5.000.000. 

Ketika awal pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok, 

masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembentukan 

BUMDes Tirta Mandiri. Akan tetapi pelibatan masyarakat ini melalui 

BPD yang telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Selain itu, 

masyarakat juga terwakili dengan menjadi perwakilan setiap RW dalam 

musyawarah desa atau Musrenbangdes. Berikut hasil wawancara peneliti 

dengan Bapak Untung Hari Margana : 

“Sebelum pembentukan BUMDes harus ada musyawarah desa, 

jadi hal tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga 

Pemerintah Desa bersama BPD mengambil keputusan untuk 

                                                             
23 Ibid. 
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membentuk suatu badan usaha. Tokoh masyarakat sendiri 

terwakili di anggota BPD yakni dengan perwakilan dari setiap 

RW. Jadi tokoh masyarakat dalam BPD tersebut dengan 

Pemerintah Desa mempunyai aspirasi membentuk Peraturan 

Desa tentang pembentukan badan usaha milik desa.”24 

Namun setelah kini Desa Ponggok maju, ternyata muncul 

anggapan bahwa uang itu bisa membeli segala-galanya. Lalu sifat 

individualisme meningkat dan semangat kebersamaan masyarakat pun 

menurun. Melihat hal tersebut akhirnya dilakukan suatu solusi dari 

Pemerintah Desa Ponggok. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kepala 

Desa Ponggok yakni Bapak Junaedhi Mulyono sebagai berikut : 

“Pada saat ini kalau pembangunan itu yang melakukan Pemdes 

pasti masyarakat acuh tak acuh, akan tetapi kalau dari Pemdes 

memberikan dana pada setiap RW dan mereka yang melakukan 

pembangunan maka masyarakat akan lebih sayuk rukun dan 

semangat. Jadi sistemnya berubah, desa itu lebih pada memberi 

dana atau membiayai pembangunan dan tingkat RW lah yang 

melakukan pembangunan tersebut.“25 

Melihat hasil wawancara di atas, solusi yang dilakukan untuk 

menumbuhkan rasa gotong royong masyarakat kembali adalah dengan 

melalui RW. Jadi secara tidak langsung tugas Pemdes dalam 

pembangunan dilimpahkan ke tingkat RW dengan tujuan memancing 

partisipasi masyarakat. Dana yang diberikan tersebut tidak hanya untuk 

pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga untuk kegiatan sosial, acara 

                                                             
24 Untung Hari Margana. Loc. cit. 
25  Junaedhi Mulyono. Loc. cit. 
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perayaan Agustusan, pembagian uang lauk pauk pada masyarakat yang 

tidak berdaya, serta untuk kegiataan keagamaan juga. 

Selain berpartisipasi dalam program pembangunan tersebut, 

dengan menanam saham atau investasi di BUMDes Tirta Mandiri yang 

dilakukan masyarakat juga sudah termasuk salah satu bentuk partisipasi 

dari masyarakat. Karena dengan begitu masyarakat dianggap mempunyai 

rasa ingin memiliki dan telah mengapresiasi BUMDes. 

Dengan berkembangnya Desa Ponggok menjadi desa wisata 

tentunya menimbulkan manfaat atau dampak kepada masyarakat baik itu 

positif ataupun negatif. Akan tetapi menurut Bapak Kepala Desa Ponggok 

yakni Bapak Junaedhi Mulyono, belum semua masyarakat dapat 

merasakan manfaatnya, hanya yang mau bergerak saja yang 

merasakannya. Oleh sebab itu, dilakukan sebuah solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Junaedhi : 

“Memang belum semua masyarakat merasakan manfaatnya, yang 

mau bergerak saja yang merasakannya. Program tersebut harus 

diubah, tamu-tamu study desa atau tamu-tamu magang kita 

lempar ke RT/ RW. Biarpun narasumbernya adalah Dirut 

BUMDes, Pak Lurah, ataupun Pak Carik akan tetapi 

pelaksananya adalah di tingkat RW.”26 

Aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Ponggok 

ini bukan hanya dari lembaga desa dan BUMDes saja, akan tetapi 

                                                             
26 Ibid. 
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organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), PKK, dan UKM 

juga turut serta berpartisipasi. Misalnya saja Pokdarwis, Pokdarwis yang 

sudah berhasil di Desa Ponggok salah satunya adalah Pokdarwis Oro-Oro 

Dowo Land yakni di RW 4 Dukuh Kiringan. Bentuk partisipasi 

Pokdarwis ini adalah dalam upaya pembudidayaan ikan. Jenis ikan yang 

dibudi daya oleh Pokdarwis ini adalah ikan nila dan ikan koi, namun disini 

yang diutamakan adalah ikan nilanya karena ikan nila memang telah 

menjadi ikon atau ciri khas Desa Ponggok. Pokdarwis Oro-Oro Dowo 

Land ini membudidayakan ikan dengan memanfaatkan media saluran 

irigasi atau selokan yang mengelilingi perumahan masyarakat di RW 4. 

Tujuannya adalah agar masyarakat yang biasanya membuang sampah 

sembarangan tidak lagi membuang sampah di selokan ataupun sungai. 

Lebih jelasnya berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan anggota 

Pokdarwis Oro-Oro Dowo Land yakni Bapak Sugeng : 

“Saluran irigasi di dukuh kami itu kami manfaatkan agar 

mempunyai fungsi ganda yakni sebagai irigasi dan perikanan. 

Awalnya kami terinspirasi dari Jepang, disana kan banyak yang 

menggunakan selokan sebagai tempat budidaya ikan jadi kami 

tiru. Jadi di selokan atau saluran air yang mengelilingi 

perumahan masyarakat itu digunakan untuk budidaya ikan, 

sehingga jika ada pengunjung atau wisatawan yang datang ke 

Dukuh Kiringan dapat melihat ikan di sepanjang jalan. Kemudian 

selama ini kan masyarakat membuang sampah di sungai 

sembarangan, disitu kami alihkan agar tidak melakukan hal 

tersebut lagi.”27 

                                                             
27 Wawancara dengan Anggota Pokdarwis Oro-Oro Dowo Land RW 4 Dukuh Kiringan Desa Ponggok, 
Bapak Sugeng Rahardjo. Pada Tanggal 27 Februari 2019 Pukul 09:17 WIB. 
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Tujuan pembudidayaan ikan dengan media selokan tersebut 

sangatlah menarik. Karena selain mengurangi pencemaran juga dapat 

dijadikan sebagai objek wisata. Pengunjung atau wisatawan yang datang 

ke Desa Ponggok dapat melihat ikan disepanjang perumahan masyarakat 

di Dukuh Kiringan tersebut. Dengan begitu keindahan dan kebersihan 

sungai dan saluran air akan terjaga.  

Tidak hanya di RW 4 Dukuh Kiringan saja yang berpartisipasi, 

tetapi di Dukuh lain juga terlibat dalam budidaya ikan nila tersebut. Di 

RW 2 Dukuh Ponggok itu dijadikan sebagai tempat pembibitan ikan, lalu 

di RW 3 Dukuh Jeblogan menjadi tempat untuk pendederan ikan. 

Awalnya bibit ikan yang dibudidayakan oleh Pokdarwis di RW 4 itu 

mengambil dari luar kota yakni dari Magelang, akan tetapi sekarang 

mereka ingin mandiri yakni dengan mulai mencoba pembibitan sendiri. 

Sehingga modal yang keluar pun juga dapat diminimalisir. 

Budidaya ikan yang dilakukan oleh Pokdarwis ini juga 

bekerjasama atau terdapat MoU dengan BUMDes Tirta Mandiri. MoU 

tersebut kaitannya adalah mengenai pakan ikan. Jadi untuk pakan ikan itu 

merupakan bantuan dari BUMDes yang kemudian timbal baliknya 

melalui sistem bagi hasil. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah hasil 

wawancara dengan Bapak Sugeng : 

“Hasil dari perikanan itu dibagi-bagi. Jadi kas Pokdarwis, kas 

RW, serta BUMDes mendapatkan bagi hasil masing-masing. 

Disini kas Pokdarwis digunakan untuk pengembangan yang lain, 
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misalnya kita sudah membuat kolam pembenihan sendiri. 

Harapannya kita tidak mengambil benih dari tempat lain, 

sehingga pendapatan pun tidak akan terpotong banyak.”28 

Dengan turut berpartisipasinya seluruh lapisan masyarakat di 

Desa Ponggok, maka manfaat atau dampak yang mereka dapat juga akan 

lebih nyata dirasakan. Selain karena perekonomian naik, masyarakat juga 

mengaku dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang 

dimiliki Pemerintah Desa Ponggok juga sangat membantu meringankan 

beban mereka. Berbicara mengenai pemberdayaan masayarakat, program 

tersebut memang merupakan program dari Pemerintah Desa dan bukan 

milik BUMDes. Akan tetapi Pemdes Ponggok disini dalam mensukseskan 

programnya tersebut juga bermitra dengan aktor-aktor lain dan salah 

satunya adalah BUMDes Tirta Mandiri. 

 

5.1.3. Social Capital (Mengembangkan Modal Sosial) 

Pengembangan modal sosial disini meliputi pembangunan 

ekonomi karena adanya jaringan (network), norma (norms), dan 

kepercayaan (trust) di dalamnya yang menjadi kolaborasi (koordinasi dan 

kooperasi) sosial untuk kepentingan bersama. Karena hanya masyarakat 

yang mempunyai modal sosial yang dapat mendukung pengembangan 

potensi ekonomi. Oleh sebab itu, penekanan pada pengembangan modal 

                                                             
28 Ibid. 
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sosial perlu dilakukan agar masyarakat mampu menggerakkan roda 

perekonomian tanpa intervensi terus menerus dari pemerintah pusat. 

Dalam pembangunan pedesaan, baik dari Kepala Desa maupun 

Pemerintah Desa haruslah memiliki visi misi. Visi misi sangatlah penting 

karena hal tersebut merupakan cerminan dari cita-cita suatu daerah. Selain 

itu juga dapat digunakan sebagai pandangan dalam pelaksanaan program-

program desa. Desa Ponggok juga memiliki visi misi yang telah peneliti 

uraikan pada bab gambaran umum. Lalu karena peneliti disini mengambil 

tema pengembangan desa wisata berbasis pemberdayan masyarakat 

melalui BUMDes di Desa Ponggok, peneliti juga menanyakan mengenai 

keterlibatan dinas-dinas di Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan Bapak Fery Adiatmaja selaku anggota Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMASDES) Kabupaten 

Klaten bagian kepengurusan BUMDes : 

“Dari DISPERMASDES sendiri ada banyak program 

pemberdayaan masyarakat, akan tetapi untuk menyentuh ke 

desanya memang kami tidak bisa meng-cover seluruh desa yang 

ada di Kabupaten Klaten. untuk pemberdayaan masyarakat di 

Desa Ponggok kebetulan dinas kami tidak ikut campur, karena 

desa juga mempunyai kewenangan sendiri.”29 

                                                             
29 Wawancara dengan Anggota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMASDES) 
Kabupaten Klaten Bagian Kepengurusan BUMDes, Bapak Fery Adiatmaja. Pada Tanggal 19 Februari 
2019 Pukul 11:51 WIB. 
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Dari hasil wawancara di atas membuktikan bahwa Pemdes 

Ponggok dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak 

ada campur tangan dari Dinas DISPERMASDES. Karena Desa Ponggok 

ingin menjadi desa wisata yang mandiri sehingga program-programnya 

dominan  pure dari pihak Pemdes atas realisasi visi misi mereka sendiri. 

Karena kalau dari pemda ataupun dinas kabupaten yang ingin masuk 

dalam arti mengadakan program untuk dicanangkan di desa-desa itu harus 

ada persetujuan dari desa terkait. Sama halnya dengan program 

pembangunan kawasan perdesaan, harus ada persetujuan juga dari desa 

sehingga mereka tidak bisa memaksakan. 

Dari sisi sosial budaya, pengembangan Desa Wisata Ponggok ini 

mempertahankan hak asal-usul dan kearifan lokal. Kesenian tradisional 

juga tetap dipertahankan yakni dengan adanya sanggar seni dimana 

kegiatannya meliputi seni tari tradisional maupun kreasi. Kemudian peran 

Pemdes Ponggok dan BUMDes Tirta Mandiri disini adalah dengan 

pemberian dana insentif  kepada sanggar seni sebesar Rp 5.000.000 per 

tahun. Pemberian dana insentif tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap 

lembaga seni di desa. Akan tetapi jika ada kegiatan yang sifatnya kolosal 

maka ada pembiayaan tersendiri. Jadi masyarakat di Desa Ponggok masih 

sangat dianjurkan untuk terus mempertahankan budaya setempat.30 

                                                             
30 Sri Mulyono. Loc. cit. 
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Dari sisi kepercayaan antar masyarakat di Desa Ponggok, 

masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada BUMDes Tirta 

Mandiri dengan adanya kemauan mereka untuk menanam saham atau 

berinvestasi ke BUMDes. Lalu antar masyarakat juga turut berpartisipasi 

dalam pembangunan desa meskipun harus lewat tingkat RW. Namun hal 

tersebut bukanlan suatu kendala atau masalah besar, yang terpenting 

adalah partisipasi dalam pembangunan desa dapat lebih efektif. 

Selain itu masyarakat juga mendukung program sosial atau 

program stimulus desa yang bersumber dana dari APBDes setiap tahun. 

Setiap RW diberikan dana sebesar Rp 25.000.000 setiap tahun. Dana 

tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan masing-masing RW. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua RW 3 Dukuh Jeblogan 

Desa Ponggok yakni Bapak Bagyo : 

“….dari Pemdes juga memberikan dana sebesar Rp 25.000.000 

di setiap RW yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial, 

kegiatan Agustusan, uang lauk pauk juga, lalu juga untuk 

keagamaan.”31 

Kemudian investasi di BUMDes Tirta Mandiri itu tidak hanya 

dilakukan oleh masayarakat atau per KK, tetapi setiap RW juga dapat ikut 

investasi saham di BUMDes. Timbal baliknya juga berupa dana bagi hasil 

yang nantinya akan digunakan lagi untuk pengembangan dan biaya 

                                                             
31 Wawancara dengan Bapak Bagyo. Pada Tanggal 02 Maret 2019 Pukul 14:53 WIB. 
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kegiatan-kegiatan di setiap RW tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti 

dengan Bapak Bagyo : 

“Jadi disini kan memang masyarakat dianjurkan untuk menanam 

saham atau berinvestasi di BUMDes maksimal per KK Rp 

5.000.000, kalau di tingkat RW itu sebesar Rp 25.000.000 s/d Rp 

50.0000.000. Nah dari bagi hasilnya ke tingkat RW itu nanti akan 

digunakan untuk menopang kebutuhan masyarakat.”32 

Untuk sistem bagi hasil, biasanya BUMDes Tirta Mandiri 

melakukannya setiap bulan. Besarnya uang bagi hasil tergantung 

pendapatan dari setiap unit usahanya. Biasanya yang menjadi tolak ukur 

adalah jumlah pendapatan dari objek wisata Umbul Ponggok, karena 

Umbul Ponggok ini merupakan unit usaha BUMDes yang 

menyumbangkan atau memberikan pemasukan terbesar pada BUMDes. 

Jadi kalau Umbul Ponggok ramai hasilnya meningkat dan begitu 

sebaliknya. 

Kemudian selain partisipasi dari masyarakat, dalam 

pengembangan potensi Desa Ponggok ini BUMDes Tirta Mandiri juga 

bersinergi atau bermitra dengan pihak luar seperti perbankan. Ketika 

penelitian peneliti juga sempat mendapatkan informasi mengenai bentuk 

kerjasama dari Bank BNI. Berikut adalah hasil wawancara peneliti 

dengan Mas Tri Nuryanto dari pihak Bank BNI Cabang Klaten : 

“Awalnya itu sekitar tahun 2013. Jadi kita diminta untuk 

refreshment layanan, kita diminta untuk memberi training agar pegawai 

                                                             
32 Ibid. 
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di BUMDes ini melayaninya seperti pegawai bank dan kebetulan yang 

terpilih adalah kita dari BNI. Kemudian kita bekerjasama dan diundang 

di balai desa. Jadi mulai dari tukang parkir sampai Dirut BUMDes itu 

kita ajak belajar bersama tentang bagaimana melayani pengunjung 

dengan baik yakni dengan budaya 3S (Senyum Sapa Salam). Awalnya kita 

masuk ke BUMDes Tirta Mandiri sepertu itu.”33 

Tidak hanya dalam hal refreshment layanan, bentuk kerjasama 

dari Bank BNI ini juga dengan pemberian bantuan untuk pembukaan 

rekening dan pembuatan kartu ATM baik untuk pegawai BUMDes Tirta 

Mandiri maupun untuk masyarakat. Berikut penjelasan dari Mas Tri 

Nuryanto : 

“Kemudian berlanjut BNI bermitra dengan BUMDes Tirta 

Mandiri yakni dengan pembukaan rekening dan kita kasih cash 

management. Cash management itu internet banking, jadi 

bentuknya itu mobile banking untuk badan usaha atau instansi. 

Jadi di BUMDes ini nantinya bisa cek saldo, cetak rekening 

koran, transfer sesama BNI ataupun antar bank, pembayaran 

pajak, pembayaran gaji karyawan, dll. Kemudian berikutnya 

kerjasama dengan menambah/ membuatkan kartu ATM untuk 

masyarakat atau investor. Dengan begitu masyarakat sudah 

banyak yang memiliki kartu ATM. Karena investor di BUMDes 

ini kan mendapatkan dividen (pembagian laba kepada pemegang 

saham/ bagi hasil), nah dividennya itu dimasukkan dalam ATM 

tersebut.”34 

Jadi selain berbagai lembaga desa dan masyarakat lokal, pihak 

luar seperti perbankan pun juga turut berpartisipasi dalam program 

pengembangan Desa Wisata Ponggok. Hal ini sangatlah menunjang untuk 

                                                             
33 Wawancara dengan Pihak Bank BNI Cabang Klaten, Mas Tri Nuryanto. Pada Tanggal 26 Februari 2019 
Pukul 11:52 WIB. 
34 Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

kemajuan desa. Kemudian cita-cita untuk menjadi desa wisata yang sadar 

akan wisata serta desa wisata yang mandiri tentunya akan lebih mudah 

untuk terealisasikan. 

 

5.1.4. Gender Equity (Menghapus Ketimpangan Gender) 

Pemenuhan kebutuhan praktis gender perempuan adalah 

pemenuhan kebutuhan dasar perempuan yang berbeda dengan laki-laki 

karena perbedaan gender mereka, yang perlu dicukupi agar mereka bisa 

bertahan hidup. Misalnya penyediaan makanan bernutrisi, peningkatan 

penghasilan, pekerjaan, pendidikan dasar, dan pelayanan kesehatan. 

Selain itu, perempuan pun harus dilibatkan dalam proses pembangunan 

demi tersalurkannya aspirasi dan kepentingan kaum perempuan sehingga 

menciptakan kesetaraan gender. 

Dari sisi penghapusan ketimpangan gender disini pengembangan 

Desa Wisata Ponggok juga melibatkan PKK (Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga). PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang meberdayakan 

perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Gerakan PKK 

bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam peningkatan 

kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera 
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maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum 

dan lingkungan.35 

PKK merupakan lembaga yang menjadi pendukung desa. Tim 

Penggerak PKK di desa biasanya dipimpin atau diketuai oleh istri dari 

Kepala Desa. Ketua PKK di Desa Ponggok adalah Ibu Hj. Ratnasari 

Irawati, S.Pt. PKK di Desa Ponggok ini memiliki program pemberdayaan 

masyarakat yang berbasis UKM yang diberi nama UKM Nila Murni. 

UKM ini memperkerjakan ibu-ibu di Desa Ponggok yang sekiranya 

menganggur untuk memproduksi olahan makanan berbahan dasar ikan 

nila karena ciri khas Desa Ponggok adalah budidaya ikan nila. 

Pembentukan UKM Nila Murni di Desa Ponggok sejak tahun 

2014. Latar belakang pembentukan UKM Nila Murni ini berdasar pada 

program prioritas dari Kementerian Desa PDTT yang salah satu 

programnya adalah “Satu Desa Satu Produk” atau One Village One 

Product. Dengan begitu TP-PKK di Desa Ponggok melaksanakan strategi 

tersebut dengan membentuk UKM guna mengembangkan produk 

unggulan desa berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Kemudian karena Desa Ponggok merupakan daerah yang 

mempunyai destinasi wisata, tentunya akan sangat menguntungkan 

apabila memiliki produk unggulan desa. Sebab selama UKM Nila Murni 

                                                             
35 Buku Profil Desa. Op. cit. Hlm. 118. 
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ini belum beroperasi, apabila wisatawan berkunjung ke Desa Ponggok 

pasti oleh-oleh yang mereka beli itu oleh-oleh khas Yogyakarta dan bukan 

khas Desa Ponggok. Padahal apabila Desa Ponggok mempunyai oleh-

oleh khas sendiri dapat lebih mengoptimalkan perekonomian masyarakat. 

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ratnasari Irawati selaku ketua UKM Nila 

Murni sebagai berikut : 

“….setelah banyak pengunjung yang datang ke Desa Ponggok 

kan kita harus punya sesuatu yang menjadi ciri khas. Sementara 

ini kan Desa ponggok terkenal dengan ikan nila, dan ikan nila ini 

belum terlalu dimanfaatkan dengan baik bahkan nilai jualnya 

juga belum begitu tinggi.”36 

Sistem pengelolaan UKM ini diberlakukan untuk setiap RW, 

dimana setiap RW wajib membuat kelompok UKM. Desa Ponggok 

memiliki 6 RW, namun yang aktif ada kegiatannya hanya ada pada 4 RW 

saja. Jadi di setiap RW diwajibkan untuk membuat kelompok UKM yang 

nantinya akan berada dibawah naungan PKK dan UKM Nila Murni. 

UKM di tingkat RW tersebut juga bernama UKM Nila Murni, akan tetapi  

UKM yang bertempat di rumah Ibu Ratnasari Irawati merupakan UKM 

Nila Murni pusat. UKM pusat ini menjadi tempat untuk UKM di tingkat 

RW menyetorkan hasil produksi atau olahannya. UKM di masing-masing 

RW memiliki beraneka macam jenis produk olahan ikan nila. Berikut 

penjelasannya menurut Ibu Ratnasari Irawati : 

                                                             
36 Wawancara dengan Ketua PKK sekaligus Ketua UKM Nila Murni Desa Ponggok. Pada Tanggal 21 
Februari 2019 Pukul 15:03 WIB. 
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“Kalau UKM Nila Murni 1 (RW 1) itu memproduksi stik cendol 

keju dari duri nila, nugget nila, otak-otak, dan keripik bakso nila; 

di UKM Nila Murni 2 (RW 2) memproduksi prastel nila, abon lele, 

abon nila, keripik kulit lele dan nila; di UKM Nila Murni 3 (RW 

3) memproduksi cipir nila; serta di UKM Nila Murni 4 (RW 4) 

memproduksi kulit pangsit nila. Kalau yang disini itu hanya proses 

pengepack-an saja.”37 

Untuk bahan baku produksi UKM Nila Murni ini biasanya 

membeli dari masyarakat Desa Ponggok yang membudayakan ikan nila. 

Jadi tidak hanya dari Pokdarwis saja, tetapi masyarakat yang mempunyai 

kolam ikan dan membudidayakan ikan nila juga dapat menjadi penyedia 

bahan baku bagi UKM Nila Murni. Kemudian untuk proses pemasaran 

dari produk olahan UKM Nila Murni, berikut hasil wawancara peneliti 

dengan Ibu Ratnasari Irawati : 

“….dari setiap UKM Nila Murni di tingkat RW itu mereka setoran 

kesini biasanya sekali setor itu 15 kg s/d 20 kg. Kita juga MoU 

dengan BUMDes Tirta Mandiri untuk menjadikan snack produksi 

UKM ini sebagai bundling ticket di Umbul Ponggok. Jadi setiap 

pengunjung yang datang atau membeli tiket masuk Umbul 

Ponggok akan mendapatkan snack yang merupakan produksi dari 

UKM Nila Murni. Selain itu kita juga menyediakan paketan oleh-

oleh yang ada di stand Umbul Ponggok dan di Toko Desa Sumber 

Panguripan. Kemudian kita juga menerima pesanan snack untuk 

tamu desa. Jadi kita sistemnya itu bagi siapa saja yang bisa 

membuat makanan atau snack didukung dan nantinya bisa 

dipesan untuk isi snack tamu desa, akan tetapi itu lewatnya UKM. 

Tujuannya adalah agar semua masyarakat bisa merasakan hasil 

dari program study desa.”38 

                                                             
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Jadi selain dari UKM Nila Murni, ibu-ibu di Desa Ponggok yang 

sekiranya bisa atau mempunyai keahlian membuat jajanan atau snack 

dapat menawarkan ke UKM Nila Murni. Dari UKM tersebut kemudian 

dapat memesan olahan ibu-ibu untuk dijadikan sebagai snack bagi tamu 

study desa. Karena di Desa Ponggok ini memang hampir setiap hari 

menerima kunjungan study desa atau study banding dari berbagai daerah 

dimana tujuan kunjungan mereka adalah untuk belajar mengenai sistem 

pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dan pengelolaan potensi di Desa 

Ponggok. Ibu Ratnasari juga menjelaskan mengenai jam kerja dan upah 

dari ibu-ibu yang bekerja di UKM Nila Murni Pusat yakni, jam kerja 

mulai pukul 08:00 s/d 16:00, pukul 12:00 s/d 13:00 istirahat. Setiap hari 

Rp 30.000 dan gajiannya itu setiap hari Sabtu. Pembayaran gaji berasal 

dari hasil penjualan snack tersebut. 

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa peran dari perempuan 

di Desa Ponggok ini juga sudah menonjol. Tidak hanya bapak-bapak 

tetapi ibu-ibu pun turut berpartisipasi dalam pemanfaatan potensi desa. 

Berikut jawaban dari Ibu Ratnasari Irawati mengenai kesetaraan gender 

di Desa Ponggok : 

“Kalau kegiatan disini antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu saling 

bekerjasama dan tidak membeda-bedakan. Kalau bapak-bapak 

itu lewat Pokdarwis, disini ibu-ibu lewat PKK. Disini saya 

memposisikan PKK itu nge-link dengan semua lembaga desa. 
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Kalau ada pelatihan-pelatihan atau study banding kita juga 

bersamaan.”39 

Pernyataan Ibu Ratnasari tersebut membuktikan bahwa dalam 

pembangunan ataupun pengembangan Desa Wisata Ponggok tidak terjadi 

kesenjangan ataupun ketimpangan gender. Karena semua masyarakat 

baik laki-laki ataupun perempuan turut berpartisipasi. Sehingga 

emansipasi wanita juga berkembang dan tugas mereka tidak hanya 

mengurus pekerjaan rumah tangga saja. 

Kemudian membahas mengenai gender tentunya juga erat 

kaitannya dengan kebutuhan ibu-ibu sebagai pengurus rumah tangga. 

Misalnya saja mengenai kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari. Desa 

Ponggok terkenal sebagai desa yang memiliki kekayaan akan sumber 

mata air. Pengelolaan air bersih di Desa Ponggok juga merupakan unit 

usaha yang dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri. Selain dari dana hibah 

desa, Bapak Kepala Desa Ponggok yakni Bapak Junaedhi Mulyono 

menjelaskan bahwa BUMDes Tirta Mandiri juga sempat mendapatkan 

modal dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jawa 

Tengah sebesar Rp 250.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk 

mengembangkan unit usaha PAB yakni dengan membangun jaringan pipa 

                                                             
39 Ibid. 
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air ke rumah-rumah penduduk untuk menyalurkan air dari Umbul 

Ponggok yang telah melalui proses penyaringan.40 

Sebelum adanya unit usaha PAB dari BUMDes Tirta Mandiri, 

masyarakat biasanya mengambil air dari sumur atau mengambil langsung 

dari Umbul Ponggok. Karena air yang dimiliki Desa Ponggok berlimpah,  

masyarakat memasang pipa tanpa keran sehingga air mengalir selama 24 

jam non stop. Jika hal tersebut dibiarkan, penggunaan air akan sangat 

boros. Sehingga dari pihak BUMDes berusaha untuk menanamkan 

kesadaran pada masyarakat akan pentingnya menghemat air. Hal tersebut 

dilakukan dengan pemungutan retribusi air bersir dengan besar biaya Rp 

6.000,- (1-15 kubik) per bulan, jika kebutuhan air bersih per bulan lebih 

dari 15 kubik maka tarif per kubik air adalah sebesar Rp 600,-. Karena 

Desa Ponggok kaya akan sumber air bersih maka masyarakat tidak ada 

yang menggunakan atau membeli air dari PDAM.41 Hal ini sangatlah 

membantu ibu-ibu rumah tangga yang kegiatan setiap harinya 

membutuhkan air seperti memasak, mencuci, mandi, dsb. 

 

                                                             
40 Hari Air Sedunia, BUMDes Pengelola Air Bersih Desa Ponggok dalam 
https://nasional.tempo.co/read/858655/hari-air-sedunia-bumdes-pengelola-air-bersih-desa-
ponggok/full&view=ok. Diakses pada 9 Juni 2019 pukul 10:36. 
 
41 Ibid. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dan hasil penelitian 

yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

terkait penelitian tentang Pembangunan Desa Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) 

sebagai berikut : 

Pertama, berdasarkan sisi sustainability atau memperhatikan dimensi 

berkelanjutan. Pengembangan Desa Wisata Ponggok berawal dari pembentukan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tanggal 15 Desember 2009 yang 

kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa No 6 Tahun 2009 yang kini telah 

diperbaharui menjadi Peraturan Desa Ponggok No 6 Tahun 2018 dengan nama 

BUMDes Tirta Mandiri Tirta Mandiri yang merupakan inisiasi dari Bapak Kepala 

Desa yakni Bapak Junaedhi Mulyono. Setelah potensi desa dipetakan kemudian 

pengelolaannya menjadi kewenangan BUMDes. Dalam proses pengembangan 

desa wisata tersebut terdapat pro kontra dari masyarakat. Akan tetapi memang 

sudah wajar jika sebuah kesuksesan itu pasti akan berbanding lurus dengan 

munculnya suatu masalah. Masalah yang masih dihadapi Desa Ponggok sampai 

saat ini adalah masalah sampah. Program yang mengarah pada pengelolaan 

sampah sudah ada, pelatihan-pelatihan juga sudah sering dilakukan, akan tetapi 
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pelaksanaannya belum bisa maksimal dan berkelanjutan. Suatu pengembangan 

atau pembangunan pastinya akan memberikan dampak bagi kelestarian 

lingkungan. Namun pembangunan di Desa Ponggok ini dapat dikatakan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan yakni menyeimbanginya dengan 

melakukan penghijauan dan adanya kelompok menanam dari ibu-ibu. 

Modal awal BUMDes Tirta Mandiri berasal dari dana hibah yang 

diberikan oleh Pemdes Ponggok yakni sebesar Rp 100.000.000. Setelah potensi 

desa dikelola oleh BUMDes dan pendapatan BUMDes setiap tahunnya 

meningkat, tentunya mendorong perekonomian masyarakat. Sebagian besar 

masyarakat menjadi investor dan menanam saham di BUMDes dengan jumlah 

Rp 5.000.000 per KK. Dari sistem tanam saham atau investasi tersebut kemudian 

masyarakat mendapat dana bagi hasil dari BUMDes. Angka kemiskinan dan 

jumlah pengangguran juga menurun karena banyak masyarakat yang bekerja di 

BUMDes Tirta Mandiri. Namun masyarakat berpendapat bahwa pembangunan 

ekonomi di Desa Ponggok ini belum merata karena hanya masyarakat yang 

tempat tinggalnya di dekat Umbul Ponggok yang merasakan dampak besarnya. 

Akan tetapi dari masalah tersebut terdapat solusi yakni dengan rencana 

pembangunan objek wisata lainnya seperti Umbul Besuki, Sigedang, dan 

Kapilaler. 

Kedua, berdasarkan sisi participatory atau menekankan partisipatori. 

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisa Ponggok sudah ada 

sejak awal yakni dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan 
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pembentukan BUMDes Tirta Mandiri. Lalu setelah pengelolaan Umbul ponggok 

menjadi kewenangan BUMDes Tirta Mandiri, masyarakat juga turut 

berpartisipasi dengan investasi peralatan renang seperti pelampung, snorkel, 

kacamata renang, dan kaki katak. Akan tetapi sekarang investasi sudah berupa 

uang yakni per KK sebesar Rp 5.000.000. Setelah Desa Ponggok maju muncul 

sifat individualisme dan kesenjangan sosial dari masyarakat. Masalah tersebut 

diatasi dengan melimpahkan pembangunan dengan memberikan dana di setiap 

dukuh di Desa Ponggok itu melalui RW masing-masing. Karena jika 

pembangunan dilakukan di tingkat RW maka masyarakat akan lebih sayuk rukun 

dan semangat. Kemudian juga terdapat partisipasi dari Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) yakni dengan melakukan budidaya ikan nila yang merupakan khas 

dari Desa Ponggok. Budidaya ikan yang dilakukan oleh Pokdarwis ini juga 

bekerjasama atau terdapat MoU dengan BUMDes Tirta Mandiri kaitannya adalah 

mengenai pakan ikan. 

Ketiga, berdasarkan sisi social capital atau mengembangkan modal 

sosial. Pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa 

Ponggok melibatkan berbagai lembaga desa serta semua lapisan masyarakat. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakatnya 

tidak ada campur tangan dari dinas-dinas di Kabupaten Klaten. Karena Desa 

Ponggok ingin menjadi desa wisata yang mandiri sehingga program-programnya 

dominan  pure dari pihak Pemdes atas realisasi visi misi mereka sendiri. Dari sisi 

kepercayaan antar masyarakat di Desa Ponggok, masyarakat telah memberikan 
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kepercayaan kepada BUMDes Tirta Mandiri dengan adanya kemauan mereka 

untuk menanam saham atau berinvestasi ke BUMDes. Dari tingkat RW juga 

dapat berinvestasi sebesar Rp 25.000.000 s/d Rp 50.0000.000. Kemudian 

BUMDes Tirta Mandiri juga bekerjasama dengan pihak luar seperti perbankan, 

misalnya saja dengan bank BNI. Bentuk kerjasama tersebut dalam bentuk 

refreshment layanan serta bantuan untuk pembukaan rekening dan pembuatan 

kartu ATM baik untuk pegawai BUMDes Tirta Mandiri maupun untuk 

masyarakat. 

Keempat, berdasarkan sisi gender equity atau menghapus ketimpangan 

gender. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) sangatlah berperan dalam mencegah terjadinya ketimpangan gender di 

Desa Ponggok. PKK di Desa Ponggok ini memiliki program pemberdayaan 

masyarakat yang berbasis UKM yang diberi nama UKM Nila Murni. UKM ini 

memperkerjakan ibu-ibu di Desa Ponggok yang sekiranya menganggur untuk 

memproduksi olahan makanan berbahan dasar ikan nila karena ciri khas Desa 

Ponggok adalah budidaya ikan nila. Sistem pengelolaan UKM ini diberlakukan 

untuk setiap RW, dimana setiap RW wajib membuat kelompok UKM. Hasil 

produksi dari UKM Nila Murni ini kemudian dipasarkan di Toko Desa Sumber 

Panguripan yang merupakan salah satu unit BUMDes Tirta Mandiri, lalu juga 

menjadi bundling ticket di Umbul Ponggok, serta menjadi snack untuk tamu study 

desa. 
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Kemudian membahas mengenai gender tentunya juga erat kaitannya 

dengan kebutuhan ibu-ibu sebagai pengurus rumah tangga. Misalnya saja 

mengenai kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari. Terdapat kebijakan mengenai 

penggunaan air bersih dari pihak BUMDes Tirta Mandiri. Hal tersebut dilakukan 

dengan pemungutan retribusi air bersir dengan besar biaya Rp 6.000,- (1-15 

kubik) per bulan, jika kebutuhan air bersih per bulan lebih dari 15 kubik maka 

tarif per kubik air adalah sebesar Rp 600,-. Karena Desa Ponggok kaya akan 

sumber air bersih maka masyarakat tidak ada yang menggunakan atau membeli 

air dari PDAM.  

Pengembangan desa wisata tentunya selalu berkaitan dengan 

pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat yang 

ada di Desa Ponggok adalah budidaya ikan melalui Pokdarwis, UKM Nila Murni, 

TP-PKK, pembayaran premi BPJS masyarakat oleh Pemdes, bantuan bedah 

rumah masyarakat yang kurang layak huni, bantuan uang lauk pauk bagi 

masyarakat yang tidak berdaya, serta program satu rumah satu sarjana. Kemudian 

meskipun Desa Ponggok sudah tergolong desa wisata yang maju dan mandiri 

akan tetapi masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Namun melihat hal 

tersebut, dari pihak Pemdes dan semua lembaga desa lainnya telah merencanakan 

solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
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6.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan yang mungkin dapat dijadikan sebagai 

rekomendasi untuk kepentingan di masa yang akan datang : 

Pertama, peningkatan kapasitas SDM di Desa Ponggok harus terus 

digiatkan agar kualitas SDM juga meningkat. Masyarakat diberikan sosialisasi 

dan pelatihan-pelatihan agar mampu menjadi tenaga kerja yang baik dan 

profesional. Dengan begitu, generasi yang akan datang akan dapat lebih 

memajukan Desa Ponggok dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang ada. Karena yang akan memegang roda pemerintahan desa nantinya juga 

putra putri daerah, sehingga kapasitas dan kualitas SDM yang mumpuni menjadi 

hal yang penting. 

Kedua, sosialisasi pada masyarakat untuk selalu turut berpartisipasi 

dalam segala kegiatan desa harus terus dilakukan. Karena pembangunan 

dilakukan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak 

hanya menjadi objek sja tetapi juga menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri. 

Selain itu masyarakat juga akan lebih memahami mengenai pembangunan 

berkelanjutan. Karena pembangunan tentunya akan merubah kondisi lingkungan, 

namun harus tetap menjaga kelestarian lingkungan tersebut. 

Ketiga, pembangunan objek-objek wisata di Desa Ponggok selain Umbul 

Ponggok harus lebih diperhatikan. Sebab sebagian masyarakat ada yang 

berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di Desa Ponggok belum merata 
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karena yang dikenal banyak orang adalah Umbul Ponggok dan yang merasakan 

dampak besar adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Umbul Ponggok. Oleh 

sebab itu revitalisasi objek wisata seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, dan 

Umbul Kapilaler harus lebih diperhatikan agar pembangunan ekonomi di Desa 

Ponggok lebih baik dan merata. 

Keempat, pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan sampah harus terus 

dilakukan karena sampah masih menjadi masalah di Desa Ponggok sampai saat 

ini. Karena sangat disayangkan apabila fasilitas atau peralatan sudah disediakan 

tetapi aksinya belum maksimal. Sampah tidak bisa dianggap sebagai masalah 

yang sepele, karena sampah dapat menjadi bom waktu yang kapan saja bisa 

meledak. Padahal apabila pengelolaan dilakukan dengan baik, sampah dapat 

didaur ulang menjadi barang-barang yang mempunyai nilai seni dan nilai 

ekonomis yang tinggi. 
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