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JUDUL  :  IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI DI KELURAHAN PANGKALAN 

KERINCI TIMUR KECAMATAN PANGKALAN KERINCI  

KABUPATEN PELALAWAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sejak bergulirnya reformasi nasional tahun 1997, Indonesia memasuki fase baru dalam 

perjalanannya sebagai suatu negara, bangsa yang merdeka dan berdaulat. Fase tersebut 

menyangkut penataan kembali berbagai bidang kehidupan negara ke arah yang lebih adil, 

demokratis dan sejahtera. Kebutuhan akan penataan kembali berbagai aspek kehidupan 

berbangsa tidak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai fenomena di tengah-tengah 

masyarakat.  

Seiring perubahan paradigma pembangunan, peranan individu bukan lagi sebagai objek, 

akan tetapi juga sebagai subjek, maksudnya mereka menentukan tujuan yang hendak dicapai, 

menguasai sumber-sumber yang mengarahkan pada proses pertumbuhan hidup mereka. Artinya 

masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan program dan pelaksanaan program 

pembangunan. 

Keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam keberhasilan suatu program pemerintah. 

Sebaliknya, terdapat pula kenyataan bahwa pelaksanaan program pemerintah tanpa melibatkan 

masyarakat, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah kompleksnya 

permasalahan tersebut.  

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai issue sentral 

pembangunan dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang 

belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di daerah perdesaan, kawasan terpencil, 

dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perkotaan terus meningkat. 
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Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus 

pelaku utama pembangunan. 

Pendekatan pemberdayaan saat ini merupakan cara yang paling popular untuk 

memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi 

kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa program atau proyek yang sifatnya top down, tidak 

tepat sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan program atau proyek dan keberlanjutan 

program atau proyek kurang mendapat perhatian sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan 

semakin bertambah. 

Kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di 

Indonesia. Komitmen negara Indonesia terhadap pengentasan kemiskinan dan penanggulangan 

kemiskinan sudah diakui dan dimulai sejak awal pemerintahan Indonesia merdeka. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan terpenting negara yang harus dipenuhi 

sekaligus sebagai tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai. Pengentasan dan 

penanggulangan kemiskinan yang memiliki ciri multidimensional akan memerlukan banyak 

tangan dan akan membutuhkan banyak pihak yang memiliki kemampuan. 

Keseriusan pemerintah dalam mengentaskan dan menanggulangi masalah kemiskinan 

secara terpadu dan berkelanjutan telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan 

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 1993 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2003 tentang, 

“Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan di desa-desa tertinggal”, yang selanjutnya lebih 

populer dengan sebutan Program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Program-program pembangunan 

di era 1990-an yang dimulai dari program IDT (Inpres Desa Tertinggal) telah menunjukkan 

tekad pemerintah untuk mengentaskan masyarakat miskin dan sekaligus sebagai bagian dari 
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perwujudan pembangunan alternatif yang melihat pentingnya manusia, tidak lagi sebagai objek, 

tetapi subjek pembangunan. Selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks 

yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya 

pembangunan sosial. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat terbatas pada implementasi atau 

penerapan program, untuk menjadi kreatif, daya masyarakat tidak dikembangkan dari dalam 

dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar. 

Nuansa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan program IDT 

memandang peran pemerintah sebagai mediator dan fasilitator perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan, kemudian masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Selain itu adalah 

semakin kentalnya pendekatan-pendekatan partisipatif, penghargaan atas keragaman sosio-

kultural di tingkat lokal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Dari aspek cakupan 

wilayahnya, Program IDT masih menggunakan pendekatan individu (perorangan), kelompok 

masyarakat, hingga komunitas desa, sedangkan skala kegiatannya belum diarahkan pada 

kebutuhan yang sifatnya kewilayahan (antar desa). 

Berbeda dari keberhasilan pelaksanaan PPK, dari PPK I hingga PPK III, yang telah 

berlangsung sejak 1998-2006, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan upaya 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di tanah air dengan menggunakan 

mekanisme dan skema PPK. Agenda besar ini akan dilaksanakan dalam skala lebih besar (baik 

cakupan lokasi, waktu pelaksanaan maupun alokasi dananya), yang kemudian dikenal dengan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Upaya itu diawali dengan 

peluncuran PNPM, per 1 September 2006. Program tersebut kemudian dikukuhkan oleh Presiden 

RI sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kota Palu, 

30 April 2007. NO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007. 
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pertama kali diperkenalkan 

Pemerintah Indonesia di Jakarta, pada 1 September 2006. Menurut mantan Menteri Koordinator 

Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie (website pnpm mandiri), PNPM merupakan perluasan dan 

penyempurnaan dari program pemberdayaan masyarakat yang telah teruji, seperti PPK. Untuk 

itu, pemerintah memutuskan PNPM salah satunya akan dijalankan melalui PPK (PNPM 

Mandiri). Adapun Tujuan yang ingin dicapai secara umum dalam pelaksanaan Program PNPM 

Mandiri ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara 

mandiri. 

Pelaksanaannya, PNPM Mandiri mengalokasikan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) 

melalui skema pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Pemda). Besarnya cost sharing disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing 

daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/ 2006 per 30 

Agustus 2006. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dan aparat di 

daerah dalam menjalankannya.  

Pola pembangunan yang bersifat sentralisasi dan top down yang diterapkan pada waktu-

waktu sebelumnya, lebih menggambarkan peran yang dominan dari pemerintah. Jadi, 

menyangkut masalah pendanaan maupun pengelolaan atau pelaksanaannya, sering kali 

masyarakat hanya menjadi “penonton”. Dengan adanya perubahan pada pola desentralisasi, 

setidaknya peran pemerintah dalam pembangunan lebih dibatasi pada pembiayaan saja. 

Sementara itu yang menjadi pengelola atau pelaksanaannya diupayakan melalui pendekatan 

pemberdayaan masyarakat. 

Kabupaten Pelalawan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau, sebagaimana daerah 

lain tidak lepas dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu kehadiran bantuan dana melalui PNPM 
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Mandiri ini merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki 

perekonomian masyarakat.  

Permasalahan yang menjadi fenomena dalam pelaksanaan program ini adalah: 

1. Adanya tunggakan atau kemacetan pengembalian SPP; 

2. Ketidakmampuan petugas untuk membina kelompok sasaran dan mengelola kegiatan PNPM 

Mandiri. 

3. Mekanisme implementasi PNPM Mandiri sulit untuk dipahami oleh masyarakat. 

4. Kebijakan PNPM Mandiri membuat masyarakat miskin terpecah-pecah akibat adanya 

diskriminatif dari pelaku program. 

5. Adanya intervensi/fragmentasi dari Lurah terhadap usulan Kelurahan. 

Berdasarkan fenomena di atas, sekarang ini mampukah petugas lapangan dan pemerintah 

desa mengimplementasikan PNPM Mandiri ini sesuai dengan pedoman petunjuk teknis 

operasional PNPM Mandiri. Karena PNPM Mandiri ini intinya membangun karakter masyarakat 

mulai dari yang tidak berdaya sampai kepada memiliki usaha produktif dan bisa memperkerjakan 

orang. Hasilnya terbentuk berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang lebih berdaya dan 

lebih mandiri. Arti mandiri disini adalah sudah dianggap eligibel oleh perbankan atau lembaga 

keuangan formal untuk mendapatkan bantuan permodalan. Dampak dari PNPM Mandiri adalah 

pada peluang kerja dan memberantas kemiskinan. Kemudian PNPM dapat membangun 

infrastruktur lokal/desa dengan biaya 40% di bawah biaya proyek-proyek pemerintah. Karena 

itu, PNPM tidak saja efektif untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan peluang kerja, 

tetapi juga sangat efisien dalam membangun infrastruktur lokal.  
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Merujuk pada kondisi tersebut, penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisa 

salah satu program pemerintah dari sekian banyak program dalam menanggulangi masalah 

kemiskinan yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan baik melalui media cetak atau media 

elektronik, yaitu PNPM Mandiri di daerah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

khususnya di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.  

B. Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Menganalisa dan menjelaskan mekanisme proses implementasi PNPM Mandiri di 

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten 

Pelalawan. 

2) Mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi PNPM 

Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan. 

C. Luaran Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan luaran, antara lain : 

1) Menghasilkan beberapa artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan baik jurnal lokal 

maupun jurnal nasional 

2) Memfasilitasi mahasiswa strata satu (S1) dalam menyelesaikan tugas akhir 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya (Nugroho, 2004:158). Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 
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mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate 

atau turunan dari kebijakan publik tersebut.   

Pengertian kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (point of view); 

rangkaian tindakan (series of actions) dan peraturan (regulations). Ketiga hal tersebut menjadi 

pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan, dari beberapa 

definisi mengenai kebijakan publik, ada satu definisi yang cukup komprehensif untuk 

menjelaskan apa itu kebijakan publik. Definisi tersebut berbunyi “respon dari sebuah sistem 

terhadap demands/claims dan support yang mengalir dari lingkungannya”. 

Keberhasilan suatu kebijakan dalam implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh 

kondisi-kondisi sebagai berikut :  

1. Dukungan dan penilaian dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka 

pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu, agar sukses, pengambil kebijakan dan 

para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang 

diambil.  

2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.  

3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung 

makin tinggi tingkat kesuksesannya.  

4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari 

pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas 

antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara suatu kegiatan dengan dampaknya 

akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.  
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5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan 

dalam tingkat koordinasi.  . 

Menurut George Edwards III dalam Sujianto (2008:38-46) mengidentifikasi empat faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan 

arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka 

yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. 

b. Sumber daya 

Yaitu jelasnya suatu perintah dan arahan pelaksanaan implementasi, jika para 

pelaksana yang bertanggung jawab meneyelenggarakan kebijakan kekurangan 

sumber daya untuk melaksanakan tugas secara efektif, maka implementasi kebijakan 

tidak akan berhasil. 

c. Disposisi atau sikap para pelaksana 

Maksudnya kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan atau 

motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. 

d. Struktur birokrasi 

Yaitu kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa dalam mensukseskan program 

pembangunan tanpa adanya intervenís atau tekanan-tekanan dari luar organisasi serta 

struktur birokrasinya tidak menghambat pelaksanaan program. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut, pertama observasi, peneliti mengobservasi atau melihat apa yang sedang 

berlangsung di lapangan. Peneliti mengunjungi lokasi program, mengunjungi pertemuan-

pertemuan atau mengunjungi lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, wawancara 

atau Diskusi Kelompok Terarah, wawancara adalah salah satu alat utama yang digunakan dalam 

pengumpulan informasi. Wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada perorangan atau 

kelompok dan mencatat jawabannya. Ini dilakukan untuk mendiskusikan topik tertentu secara 

rinci dengan sejumlah kecil orang yang sesuai dengan pengalaman dan kecenderungan mereka. 

Yang ketiga, studi kepustakaan, studi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 

berguna dalam perumusan teori dan landasan bagi penganalisaan data primer, serta untuk 

menelaah data melalui literatur yang tersedia, karya ilmiah dan berbagai dokumen yang 

berhubungan dengan objek dan masalah penelitian. 

 Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengandalkan hasil wawancara 

antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan kebutuhan 

informasi yang diperlukan. Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-

kejadian dilapangan. Selanjutnya, menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan 

dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya. Kemudian diolah dan dianalisis 

secara deskriptif/kualitatif sesuai dengan materi permasalahan serta berupaya melakukan 

pemahaman secara mendalam, serta interprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 
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F. Jadwal Pelaksanaan 

Penelitian akan dilaksanakan selama 9 bulan meliputi beberapa aspek kegiatan antara lain 

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

Tabel. 1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian  

No. Jadwal Penelitian 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Persiapan : 
• Penyusunan proposal 
• Pengusulan proposal 

 
X 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     

2. 
Studi pendahuluan : 
• Observasi lapangan  

 X  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. 
Penelitian lapangan : 
• Pengumpulan data 

  X      
 
 
 

4. 
Pengolahan data : 
• Analisa data 
• Penarikan kesimpulan  

   X X X X X 
 
 

5. 

Penyusunan laporan : 
• Laporan sementara 
• Seminar  
• Laporan akhir 

        X 

 

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Letak dan luas 

 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur yang terdiri dari 3 Lingkungan, 11 RW, dan 65 RT 

merupakan salah satu dari tiga kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

dengan memiliki luas + 5.311 Ha. Batas-batas wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Lalang Kabung 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Terusan 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sering 

2. Ekonomi 

 Dari segi perekonomian Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur cukup maju hal ini dapat 

dilihat dari: 

1. Mulai berkembangnya pada sektor perkebunan, dimana masyarakat Kelurahan 

Pangkalan Kerinci Timur yang membuka lahan perkebunan untuk menambah 

penghasilan mereka diantaranya perkebunan kelapa sawit. 

2. Banyak masyarakat yang memiliki keramba ikan di sepanjang Sungai Kampar dan 

sebagian besar masyarakat memanfaatkan tanah mereka untuk membuat kolam ikan. 

3. Koperasi juga banyak membantu masyarakat terutama buat mereka yang mempunyai 

usaha melalui program kredit. 

 

4. Profil Responden 

Profil informan dalam penelitian ini dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, umur 

dan besarnya pendapatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam lagi mengenai 

identitas masing-masing informan karena akan berpengaruh terhadap jawaban yang diberikan 

oleh masing-masing informan. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi informan untuk memahami tujuan dari PNPM Mandiri dan pelaksanaan PNPM 

Mandiri. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan masih relative rendah, yaitu masih 

banyak yang tamatan SD dan SMP, hal ini akan mempengaruhi strategi responden dalam 
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mengelola usahanya. Begitu juga dengan jenis pekerjaan, jenis pekerjaan informan juga akan 

mempengaruhi dari jawaban yang akan diberikan oleh informan, misalnya jenis pekerjaan pokok 

yang berasal dari bantuan PNPM Mandiri akan berbeda harapannya dengan jenis pekerjaan 

sampingan yang berasal dari bantuan PNPM Mandiri. Jenis pekerjaan informan yang terdata 

banyak yang bekerja sebagai usaha kecil seperti industry rumah tangga, pedagang, petani dll. 

Sebagaimana yang tertera pada tabel 1. dibawah ini: 

Tabel 2. 
Identitas Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Jenis Pekerjaan Jumlah  

SD 

SMP 

SMA 

Diploma 

6 

4 

6 

10 

Wiraswasta 

Usaha Kecil 

Usaha Lainnya 

7 

16 

3 

Jumlah 26 Jumlah 26 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012 

 Selanjutnya perbedaan umur akan mempengaruhi terhadap jawaban dari informan, kita 

mengetahui secara umum bahwa semakin tinggi umur seseorang maka semakin bijaksana dalam 

menghadapi dan memecahkan suatu persoalan. Berbeda dengan yang masih berumur muda yang 

cenderung bersikap gegabah dalam menyikapi suatu persoalan dan memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi. Umur informan dalam penelitian ini dimulai dari umur 20 tahun sampai 

umur 61 ke atas, karena untuk pelaksanaan PNPM Mandiri sendiri umur bukanlah menjadi 

kendala untuk memperoleh bantuan. Begitu juga dengan hal pendapatan, umumnya tinggi 

rendahnya pendapatan akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan yang akan dilakukan oleh 

seseorang. Untuk hal ini, pendapatan informan masing bersifat variatif, bahkan ada yang 
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berpendapatan dibawah Rp. 800.000,- dan itu tergolong sangat kecil sekali untuk mencukupi 

kebutuhan yang relative mahal saat ini. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk 

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui program PNPM Mandiri tersebut. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. dibawah ini: 

Tabel 3. 
Identitas Informan berdasarkan Umur dan Besarnya Pendapatan 

Umur Jumlah Pendapatan Jumlah  

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

> 61 

4 

18 

3 

- 

1 

<Rp.800.000,- 

Rp.800.001-Rp.1.500.000 

>Rp.1.500.001,- 

5 

14 

7 

Jumlah 26 Jumlah 26 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012 

H. Hasil Penelitian  

Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur 

Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan 

Secara umum, mekanisme implementasi dan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM 

Mandiri di Kelurahan Pangakalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci pada saat 

perencanaan kegiatan dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari PNPM 

Mandiri, yaitu melalui beberapa tahapan musyawarah mulai dari Musyawarah Antar Kelurahan 

(MAK) I - III, Musyawarah Kelurahan (MK) I - III,  Musyawarah Dusun, Musyawarah Khusus 

Perempuan sampai kepada Musyawarah Tingkat Kecamatan.  
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Tabel 4. 
Proses Musyawarah dan Hasil Perencanaan PNPM Mandiri  

di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu 
 

No Tahapan Proses Hasil Rapat 

(1) (2) (3) (4) 

1 Musyawarah 
Antar Kelurahan 

I 

a. PjOK memberikan pengantar untuk 
menjelaskan maksud dan tujuan 
musyawarah 

b. Penyampaian informasi PNPM-Mandiri 
c. Memilih dan menetapkan Ketua dan 

Sekretaris  
d. Membahas dan menyepakati penetapan 

jadwal musyawarah desa 
e. PjOK dan FK menjelaskan dana 

oprasional kegiatan PNPM-Mandiri. 

a. Mendiseminasikan informasi pokok 
PNPM-Mandiri meliputi tujuan, prinsip, 
kebijakan, pendanaan, organisasi dan 
proses serta prosedur yang dilakukan. 

b. Menginformasikan pelaku-pelaku PNPM-
Mandiri di tingkat kelurahan/desa, dan 
antar kelurahan/desa. 

c. Memilih dan menyepakati dua orang 
peserta untuk menjadi Ketua dan Sekretaris 
musyawarah antar desa yang akan bertugas 
hingga akhir tugas PNPM-Mandiri 

d. Menyepakati dan menetapkan aturan-
aturan dan jadwal serta sanksi yang 
diterapkan dalam pelaksanaan tugas. 

 

2 Musyawarah 
Kelurahan I 

a. Penjelasan mengenai PNPM-Mandiri 
oleh PjOK dengan materi yang sudah 
dipersiapkan sebelumnya termasuk 
hasil-hasil musyawarah kelurahan/desa I 

b. Tanya jawab dan klarifikasi terhadap 
hal-hal yang dianggap masih belum jelas 
oleh peserta 

c. Menjelaskan kriteria Fasilitator Desa 
(FD) dan pengurus Tim Pengelola 
Kegiatan (TPK) beserta uraian tugasnya 
termasuk hak/insentif dan kewajibannya 
serta proses pemilihannya. 

d. Menjelaskan dan meminta kesepakatan 
mengenai proses pembuatan, lokasi 
pemasangan dan penanggungjawab 
papan informasi PNPM-Mandiri yang 
ada di kelurahan/desa 

a. Memperkenalkan PNPM Mandiri kepada 
BPD, aparat pemerintah desa, tokoh 
masyarakat dan masyarakat umum di 
kelurahan/desa. 

b. Memilih Ketua TPK sebagai 
penanggungjawab operasional kegiatan di 
kelurahan/desa, Sekretaris dan Bendahara 
TPK. 

c. Memilih dan menetapkan 2 orang 
Fasilitator Desa (FD) 

d. Menyepakati dan menetapkan jadwal 
musyawarah kelurahan/desa II  

e. Menyepakati pembuatan dan lokasi 
pemasangan papan informasi PNPM-
Mandiri dan media informasi lainnya 

f. Dijelaskan paduan penyusunan RPJMDes 
dengan menggunakan pola MMDD dan 
menginformasikan rencana program atau 
proyek dari kabupaten yang benar-benar 
dilaksanakan di kelurahan/desa 

 

3 Musyawarah 
Khusus 
Perempuan 

a. Penjelasan mengenai tujuan diadakannya 
Musyawarah khusus perempuan 

b. Penjelasan kembali hal-hal pokok 
mengenai PNPM-Mandiri khususnya 
yang berkaitan dengan syarat atau 
kriteria usulan, jenis kegiatan, swadaya 
dan sanksi. 

c. Menyepakati jenis kegiatan sebagai 
usulan perempuan dan usulan kegiatan 
simpan pinjam khusus perempuan yng 
akan dilakukan dengan musyawarah 
antar kelurahan/desa II 

d. Pemilihan tiga wakil perempuan yang 
dianggap mampu menyampaikan 

a. Menentukan usulan kegiatan yang 
merupakan aspirasi masyarakat perempuan 
meliputi kegiatan: pembanguna prasarana, 
kegiatan ekonomi produktif, kegiatan 
bidang kesehatan, pendidikan dan 
peningkatan kapasitas masyarakat 
(penelitian). 

b. Menentukan usulan kegiatan simpan 
pinjam bagi kelompok simpan pinjam 
perempuan yag masih berjalan aktif dan 
berusia minimal 1 tahun 

c. Memilih wakil perempuan untuk hadir 
dalam musyawarah antar kelurahan/desa II 

d. Memilih wakil perempuan yang akan 
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aspirasi perempuan khususnya berkaitan 
dengan usulan yang diajukan untuk hadir 
paa musyawarah kelurahan/desa I dan II 

e. Pemilihan wakil perempuan yang akan 
terlibat dalam penulisan usulan 

 

terlibat dalam penulisan usulan 

4 Musyawarah 
Kelurahan II 

a. Penjelasan tujuan pertemuan oleh Ketua 
Tim Pelaksana 

b. Penjelasan kembali prinsip-prinsip 
penting PNPM Mandiri serta sanksi-
sanksi yang telah ditetapkan. 

c. Penjelasan kemungkinan sumber dana 
lain untuk membiayai usulan yang tidak 
dapat didanai oleh PNPM Mandiri. 

d. Penetapan ususlan-usulan 
kelurahan/desa yang akan diajukan ke 
musyawarah antar kelurahan/desa II. 

e. Pemilihan dan penetapan 6 wakil desa ke 
musyawarah antar kelurahan/desa II dan 
III. 

f. Pemilihan dan penetapan calon pengurus 
UPK dan calon pengamat proses 
musyawarah antar kelurahan/desa. 

a. Mengesahkan usulan-usulan kegiatan hasil 
musyawarah khusus perempuan dan 
menetapkan ususlan-usulan kegiatan yang 
akan diajukan desa ke musyawarah antar 
kelurahan/desa II 

b. Menetapkan 6 wakil desa ke musyawarah 
antar kelurahan/desa II dan III 

c. Menetapkan calon pengurus UPK 
d. Menetapkan calon pengamat proses 

musyawarah antar kelurahan/desa. 

5 Musyawarah 
Antar Kelurahan 
II 

a.  Penjelasan tujuan pertemuan dan hasil 
yang akan dicapai dalam pertemuan oleh 
Ketua musyawarah antar kelurahan/desa. 

b.  Penjelasan singkat mengenai proses yang 
sudah dilalui dan proses yang akan 
dilakukan. 

c.  PjOK bersama FK menegaskan kembali 
peran masing-masing perwakilan dan 
tim yang hadar pada musyawarah antar 
kelurahan/desa II. 

d. Penyusunan dan penetapan prioritas usulan 
dipisahkan antara usulan-usulan simpan 
pinjam perempuan dengan usulan-usulan 
lainnya. 

e.   Penyusuna rencana kerja dan tindak 
lanjut. 

a.   Memilih dan menetapkan pengurus UPK 

b.  Menyusun dan menetapkan urutan atau 
peringkat usulan kegiatan dari tiap desa 
sesuai dengan skala prioritas yang telah 
disepakati. 

c.  Menetapkan jadwal musyawarah antar desa 
III serta waktu penyelesaian pembuatan 
desain dan RAB 

d.  Pertanggungjawaban penggunaan dana 
operacional kegiatan. 

6 Musyawarah 
Antar kelurahan  
III 

a.  Penjelasan pertemuan dan hasil yang akan 
dicapai dalam pertemuan oleh ketua 
musyawarah antar kelurahan/desa. 

b.  Presentasi hasil perhitungan Tim Desain . 

c.  Penentuan kesepakatan untuk jadwal 
pelaksanaan. 

d. Penysunan kesepakatan tentang sanksi-
sanksi yang akan diberlakukan selama 
pelaksanaan dilanjutkan dengan 
pembahasan tata cara perguliran dan 

a.  Membahas dan menetapkan jenis kegiatan 
yang akan didanai oleh PNPM Mandiri 
berikut besar dananya. 

b.  Menyusun jadwal pelaksanaan PNPM 
Mandiri 

c.  Menyepakati sanksi-sanksi dan tata cara 
perguliran yang akan diterapkan selama 
pelaksanaan PNPM Mandiri serta memilih 
minimal 3 orang wakil musyawarah antar 
kelurahan/desa sebagai pengawas kinerja 
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pemilihan wakil musyawarah antar 
kelurahan/desa sebagai pengawas UPK 
dalam mengelola dana PNPM Mandiri. 

e.    Penyusunan rencana kerja dan tindak 
lanjut. 

UPK dalam mengelola dana PNPM Mandiri. 

d.  Membahas berbagai keluhan yang timbul 
selama proses di tahap sosialisasi dan 
perencanaan. 

7 Musyawarah 
Kelurahan  III 

a. Penjelasan dan penginformasian pokok-
pokok hasil diskusi musyawarah antar 
kelurahan/desa III. 

b.    Penjelasan kemungkinan sumber dana 
lain untuk membiayai usulan yang tidak 
dapat didanai oleh PNPM Mandiri. 

c. Penetapan honor TPK dan pengalokasian 
dana operacional desa dalam tahap 
pelaksanaan serta uraian masing-masing 
tanggungjawab. 

d.   Penetapan insentif pekerja dan cara 
pembayaranya. 

e.  Kesepakatan tentang jadwal pelaksanaan 
kegiatan. 

f.   Kesepakatan tentang realisasi 
sumbangan/swadaya asyarakat. 

g.    Kesepakatan tentang penggunaan dan 
perawatan untuk kegiatan sarana fisik 
beserta sanksi-sanksiya. 

h.  Pembentukan Ketua Kegiatan sebagai tim 
pengeola kegiatan. 

a.  Mensosialisasikan kembali hasil penetapan 
alokasi dana PNPM Mandiri yang diputuskan 
dalam musyawarah antar kelurahan/desa II. 

b. Menetapkan susunan lengkap Tim Pengelola 
Kegiatan. 

c. Menyepakati besar insentif pekerja dan tata 
cara pembayaran. 

d. Menyepakati jadwal pelaksanaan tiap kegiatan 
yang akan dilaksanakan. 

e. Menyepakati sanksi-sanksi yang akan 
diberlakukan di kelurahan/desa. 

f. Menjelaskan mekanisme pengadaan bahan dan 
alat. 

g. Menyepakati realisasi sumbangan atau 
konstribusi masyarakat. 

h. Membentuk tim khusus yang akan memantau 
pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri. 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012 

Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur didasarkan pada 

konsep pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada definisi pembangunan yang diarahkan 

oleh masyarakat. Definisi ini meletakkan gagasan dasar bahwa perencanaan, pelaksanaan, 

pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas hasil kegiatan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat 

desa yang tergabung dalam kelompok masyarakat miskin. Penentuan siapa anggota kelompok 

masyarakat miskin dilakukan oleh pemetaan sosial keluarga miskin di desa secara mandiri oleh 

warga desa sendiri.  



17 

 

1. Komunikasi 

  Komunikasi maksudnya adalah komunikasi antara pegurus/pelaksana program dengan 

kelompok sasaran program untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai 

PNPM Mandiri kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat 

lainnya serta kepada para pelaku program. 

 Untuk melihat bagaimana gambaran umum mengenai keberhasilan implementasi PNPM 

Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur yang dilakukan oleh para pelaku program dalam 

mengkomunikasikan/mensosialisasikan PNPM Mandiri dapat diketahui dari aspek transmisi, 

kejelasan, dan konsistensi. 

Transmisi, faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 

transmisi. Transmisi merupakan kemampuan penyampaian dan penerjemahan pelaksana program 

dalam memahami kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan kepada sasaran program yaitu 

masyarakat miskin, tetapi mempunyai usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga. 

Komunikasi yang disampaikan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para 

pelaksana dan sasaran program. 

Fasih dan jelas dalam menyampaikan pesan, informasi, ide atau gagasan (intervensi 

komunikasi) kepada masyarakat, merupakan syarat mutlak dalam menjalankan PNPM Mandiri. 

Dengan kemampuan itulah pelaksana dapat menjelaskan dan memberikan konstribusi kepada 

kelompok sasaran. 

Kejelasan, faktor yang kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah 

kejelasan komunikasi. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para 
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pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas disampaikan kepada 

sasaran program.  

Konsistensi, faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan 

adalah konsistensi komunikasi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka 

perintah-perintah pelaksanaan yang disampaikan oleh pelaksana program harus konsisten dan 

jelas kepada  sasaran program.  

Begitu juga dengan konsistensi penyampaian informasi sangat dibutuhkan agar kelompok 

sasaran tidak menjadi bingung dan bertanya-tanya mengenai kejelasan program PNPM Mandiri 

ini. Desa Tanah Merah telah melaksanakan penyampaian informasi dengan konsisten, maka 

diharapkan masyarakat miskin dapat mempedomani informasi yang mereka peroleh dari para 

pelaksana program.  

Partisipatif, yaitu keikutsertaan baik perempuan maupun laki-laki yang bersifat langsung 

ataupun melalui institusi perwakilan. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses 

pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. 

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan 

dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. Dengan adanya partisipasi dari 

masyarakat diharapkan masyarakat dapat memikirkan masalah yang dihadapi dan bagaimana 

mengatasinya. Dalam upaya megatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat 

memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. 

b. Sumber Daya  

 Perintah-perintah implementasi kebijakan mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan 

konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk 
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melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan 

demikian, sumber daya dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan 

publik. Sumber daya tersebut meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik 

untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk 

menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 

Staf, maksudnya adanya jumlah staf yang memadai dan memiliki kecakapan-kecakapan 

dibidangnya masing-masing. Namun, ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak 

selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf yang 

banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan 

kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para staf, namun disisi lain kurangnya staf juga akan 

menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Staf pada 

PNPM Mandir ini adalah para pelaksana program mulai dari ketua sampai kepada jajarannya. 

Kualitas staf pada kegiatan PNPM Mandiri ini sangat dibutuhkan sekali, karena pembinaan dan 

penyampaian informasi sangat bergantung sekali dengan kualitas staf. Jika kualitas staf/SDM 

baik maka pembinaan dan penyampaian informasi juga akan baik.  

Wewenang dan tanggungjawab, adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab 

kepada masing-masing staf pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. Kewenangan dan tanggungjawab sangat erat hubungannya, dimana tanggungjawab 

timbul akibat dari adanya kewenangan yang diberikan. Pada kegiatan PNPM Mandiri ini 

kewenangan telah diberikan kepada para pengurus/pelaksana (TPK) untuk mengurusi dan 

menjalankan kegiatan PNPM Mandiri ini di kelurahan. Kewenangan yang diberikan tentunya 

harus dipertanggungjawabkan nantinya. Untuk itu diperlukan suatu komitmen bersama dalam 

menjalankan PNPM Mandiri ini agar keberhasilan program dapat tercapai dengan baik. 
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Setiap kelompok masyarakat mengajukan usulan kegiatan yang diprioritaskan 

berdasarkan hasil musyawarah kelompok. Usulan kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat, kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat banyak di kelurahan. 

Kebutuhan kegiatan yang bisa memecahkan masalah kemiskinan atau yang mampu 

menanggulangi penyebab kemiskinan di daerah tersebut. Kemudian hal-hal yang harus 

diperhatikan adalah kepastian hasil jumlah usulan yang akan dibahas pada diskusi kelompok 

dapat disepakati dan setiap kelompok membahas usulan yang sama. 

Pemenuhan kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat miskin yang diusulkan pada 

musyawarah kelurahan dan musyawarah antar kelurahan/desa dapat terpenuhi dengan baik, dan 

didapat dengan cara yang tidak menyulitkan masyarakat miskin. Kemudian dalam pemenuhan 

kebutuhan harus diingatkan bahwa salah satu kebijakan dari PNPM Mandiri adalah kompetisi, 

sehingga tidak semua kebutuhan dipenuhi atau diterima oleh pelaksana program. Pemenuhan 

kebutuhan dapat berupa pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh PNPM Mandiri kepada 

masyarakat miskin, kemudian masyarakat miskin dapat mempergunakan dana bantuan itu untuk 

keperluan kebutuhan usaha mereka. 

Fasilitas, yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan program 

PNPM Mandiri sebagai bentuk dukungan dari aparatur kelurahan, masyarakat dan pihak-pihak 

lainnya, misalnya penyediaan fasilitas untuk kelancaran musyawarah kelurahan seperti 

penyediaan gedung, meja, kursi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu juga termasuk fasilitas 

pedoman dan petunjuk teknis operasional untuk kemudahan dan kesesuaian dengan kegiatan 

yang akan dilakukan agar kegiatan tersebut tidak dilakukan di luar koridor hukum yang berlaku 

pada prinsip-prinsip PNPM Mandiri.  
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c. Disposisi 

Dukungan, adanya dukungan terhadap suatu kebijakan oleh para pelaksana, masyarakat, 

aparatur pemerintahan baik kelurahan, kecamatan sampai kepada kabupaten serta lembaga-

lembaga yang ada di daerah tersebut. Dukungan akan keberadaan PNPM Mandiri di Kelurahan 

Pangkalan Kerinci Timur sangat menentukan sekali keberhasilan progam. Dukungan dapat 

berupa tanggapan positif dari aparatur pemerintah kelurahan, masyarakat, lembaga-lembaga 

pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat. Dukungan juga dapat berupa motivasi dan semangat dari pihak-

pihak yang dianggap sangat menentukan atau yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan-

kebijakan di desa. Dukungan dari aparatur pemerintah dapat kita lihat melalui: 

1. Dukungan aparat dalam memfasilitasi 

2.  Dukungan aparat dalam mendukung kegiatan 

3. Dukungan aparat melakukan pendampingan 

Insentif, adanya rangsangan atau motivasi kepada pelaksana kebijakan. Insentif 

merupakan dorongan kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan program dengan sebaik-

baiknya. Telah menjadi suatu kewajaran jika seseorang bekerja akan diberikan upah/gaji/insentif. 

Tetapi insentif yang diberikan kepada pelaksana program sangat rendah sekali, tidak sesuai 

dengan kerja dan tanggungjawabnya. Faktor yang paling mendasar dari kurang berhasilnya 

kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) salah satunya adalah kurangnya insentif dari para 

pelaksana program. Bahkan ada pelaksana program yang sama sekali tidak mendapatkan insentif 

dari kegiatan PNPM Mandiri ini.  
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d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting 

pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi 

adalah prosedur-prosedur kerja usulan dasarnya (Standard operating procedures, SOP). Dengan 

menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP 

juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar 

dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. 

Standard Operating Procedurs (SOP), SOP tidak menghambat para pelaksana kebijakan 

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan atau 

kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tidak terbentur dengan prosedur-prosedur birokrasi 

yang rumit dan berliku. Meskipun menurut Weber dalam Inu Kencana Syafiie (1999:103) 

mengatakan bahwa birokrasi merupakan metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas dan 

birokrasi tetap akan diperlukan dikantor-kantor pemerintah, terutama di negara-negara 

berkembang yang harus dipacu dengan kedisiplinan.  

Bagi daerah-daerah yang perkembangannya lambat, kesukuan masih dipertahankan, 

percaya kepada hal-hal mistik seperti dukun dan santet, keberadaan birokrasi tentu masih sangat 

diperlukan. Tetapi bagi daerah-daerah yang kehidupannya sudah modern, kesadaran lingkungan 

tinggi serta membutuhkan pendemokrasian lebih mapan menginginkan keseimbangan berupa 

kelonggaran birokrasi. Maksudnya birokrasi tersebut diselenggarakan dengan tetap 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tugas yang satu dengan lainnya dapat dikoordinasikan. 
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2. Terkadang perlu kebijaksanaan di luar peraturan yang telah berjalan. 

3. Adanya kiat (seni cara) menyelenggarakan sesuatu yang mungkin berkonotasi rasa 

yang irrasional. 

4. Wewenang bawahan untuk memberikan saran yang produktif. 

5. Pembagian tugas lebih desentralistis demokrasi. 

Pengembangan Kegiatan/Usaha Kelompok, yaitu pengembangan kegiatan kelompok 

yang berdasarkan jenis kelompok menjadi kelompok simpan pinjam dengan melakukan 

penguatan organisasi dengan fasilitas pembuatan AD/ART, pembuatan SOP. Kemudian 

penguatan pengelolaan keuangan dengan fasilitasi penguatan administrasi dan pelaporan 

keuangan, fasilitasi peningkatan permodalan dengan pengembangan jaringan dan fasilitasi 

peningkatan simpanan anggota. Penguatan pengelolaan pinjaman dengan fasilitasi pembuatan 

aturan dan mekanisme penyaluran pinjaman, fasilitasi penentuan persyaratan pinjaman dan 

fasilitasi pengelolaan pinjaman bermasalah. 

Fragmentasi, kurangnya tekanan-tekanan dari luar unit birokrasi yang dapat 

mempengaruhi birokrasi. Seperti intervensi-intervensi dari pihak luar, baik secara intervensi 

komunikasi maupun intervensi tindakan. Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur tidak ada 

intervensi-intervensi semacam itu, baik dari tingkat Kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. 

I. Kesimpulan 

a. Implementasi penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan 

Kerinci Timur secara keseluruhan menurut peneliti kurang berhasil karena kurangnya 

kemampuan pelaksana kegiatan dalam mengelola dan membina masyarakat miskin melalui 

sumber daya yang dimiliki, sehingga inti dari PNPM Mandiri ini membangun karakter 

masyarakat mulai dari yang tidak berdaya sampai kepada memiliki usaha produktif dan bisa 
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memperkerjakan orang tidak tercapai. Hasil yang diiginkan yaitu terbentuknya berbagai 

kelompok-kelompok masyarakat yang lebih berdaya dan lebih mandiri tidak terwujud. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur 

adalah komunikasi yang kurang dipahami oleh masyarakat, ketidakjelasan dan 

ketidakkonsistennya petugas dalam menyampaikan informasi-informasi. Sumber daya, pada 

aspek kuantitas petugas pelaksana dan insentif yang diberikan tidak sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang diembankan oleh petugas. Faktor lainnya disposisi, dari aspek 

dukungan yang semakin lama semakin mengendur disebakan masalah insentif. Faktor 

struktur birokrasi dilihat dari aspek SOP yang sulit untuk dipahami dan kurang sistematis. 

Kemudian aspek fragmentasi dari pihak kecamatan dan kebupaten yang terlalu ikut campur 

dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. 

 

J. Saran 

a. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan Pangkalan 

Kerinci Timur akan kurangnya kemampuan pengelola kegiatan dalam komunikasi, sumber 

daya, disposis dan struktur birokrasi, oleh karena itu pembuat kebijakan mestinya ada 

menempatkan beberapa fasilitator/petugas independen yang sangat mengetahui tujuan akhir 

dari pelaksanaan PNPM Mandiri agar komunikasi program dapat dijalankan dengan baik, 

tujuannya untuk melayani dan melakukan pembinaan, pelatihan, dan mendampingi anggota 

pelaksana kegiatan dan kelompok sasaran. 

b. Dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), faktor penghambat implementasi PNPM 

Mandiri di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur adalah ketidakpatuhan, ketidakwajaran, dan 

ketidakmampuan kelompok peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diatasi 
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dengan menerapkan pengawasan dan sanksi yang jelas dan tepat. Pengawasan yang 

dilakukan harus secara rutin dan serius dari pelaksana program serta mencari solusi dari 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok peminjam. Kemudian penerapan 

sanksi harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tidak ada rasa 

iba atau kasihan yang selama ini menjadi alasan dalam penerapan sanksi. Memberikan 

kepercayaan yang luar biasa pada kaum miskin. 
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