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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan partisipasi 

masyarakat di Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian deskripstif melalui pendekatan kualitatif. Strategi 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan datanya 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

teknik analisis interaktif.    

Hasil penelitian memperlihatkan implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang meliputi 

alokasi dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke desa 

di kecamatan dan kegiatannya yaitu pengerasan jalan dan Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP). Selanjutnya Partisipasi masyarakat yang mencakup Faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat yaitu faktor usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal dan bentuk partisipasi seperti 

uang atau harta benda, tenaga atau keterampilan, buah pikiran dan partisipasi 

sosial. 

 

Kata kunci: Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP), partisipasi masyarakat. 
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PENDAHULUAN      

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan 

disegala bidang. Mengingat semakin meningkatnya migrasi dari desa ke kota 

karena di kawasan perdesaan masih menghadapi permasalahan seperti terbatasnya 

kwalitas sumber daya manusia sehingga ketidaksanggupan atau kemampuan 

manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam, infrastruktur dan akses ke sektor 

ekonomi dan sosial. Menurut Satria dkk (2011:5), “untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala sektor politik, ekonomi, 

budaya, hukum, pendidikan dan keamanan”. 

Pembangunan Nasional dapat ditunjukkan dengan upaya penanggulangan 

kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui program pemerintah 

antara lain program keluarga berencana, program pengucuran dana, program 

pendidikan, kesehatan perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Adanya 

berbagai program pembangunan masyarakat diharapkan bertujuan untuk 

melakukan berbagai program yang diberikan pemerintah sebagai penanggulangan 

angka kemiskinan dan pengangguran. 

PNPM sebagai suatu program pemerintah sebagai pembangunan Nasional 

yang ditujukan untuk mendorong dan menfasilitasi upaya pemberdayaan 

masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan pada masyarakat miskin. Dalam 

PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam 

setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai 
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kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan 

pelestariannya. 

Partisipasi masyarakat merupakan langkah utama atau terpenting jalannya 

suatu kegiatan. Terlaksananya suatu kegiatan karena ada beberapa faktor 

pendukung dari masyarakat untuk berpartisipasi yaitu ada kemauan, kemampuan, 

dan kesempatan melakukan sesuatu. Partisipasi masyarakat merupakan 

keterlibatan seseorang dalam kelompk masyarakat secara sadar ke dalam interaksi 

sosial dalam situasi tertentu. Seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan 

dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan 

orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan 

tanggungjawab bersama. 

Satria dkk (2011:63) menjelaskan lazimnya suatu wilayah administratif 

maka pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, “ Jumlah 

penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan 

prasarana pemerintah”. Pembangunan desa merupakan satu kebijaksanaan atau 

pandangan yang menyeluruh sebagai sistem sehingga satu dengan yang lain 

bergerak secara serentak, saling berkaitan serta saling menunjang untuk tujuan 

bersama. Mengingat masalah desa identik dengan masalah kemiskinan, 

pengangguran, keterbelakangan, dan kemelaratan maka perlu adanya penanggu-

langan masalah desa lewat pembangunan yang menyeluruh dan berpola nasional. 

Berdasarkan uraian di atas penulis disini mencoba melakukan penelitian 

skripsi dengan judul “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
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Perdesaan (PNPM-MP) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

(Studi Kasus di Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan)”. 

LANDASAN TEORI 

a. Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan. Menurut Satker (2011:1) bahwa 

“PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan 

kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan”. 

b. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan. Menurut Satker (2011:2) 

bahwa “visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan 

kemandirian masyarakat perdesaan”. Kesejahteraan berarti terpenuhinya 

kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan antara 

lain: 

1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, 

2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, 

3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, 

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan 

ekonomi masyarakat, 

5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. 

c. Sasaran dan Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Menurut Satker 

(2011:4) bahwa “sasaran PNPM Mandiri Perdesaan terbagi menjadi dua yaitu 

lokasi sasaran dan kelompok sasaran”. Lokasi sasaran yaitu seluruh kecamatan 

perdesaan di Indonesia. Sedangkan kelompok sasaran meliputi masyarakat miskin 

di perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan, dan kelembagaan 

pemerintahan lokal. 



5 

d. Jenis-jenis Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Menurut Satker 

(2011:6) bahwa jenis kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tersebut antara lain : 

1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat 

memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat. 

Contohnya perbaikan jalan rabat beton dengan lebar min. 4 m, saluran irigasi, 

jembatan banjir limpas, dll. 

2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan, misalnya penambahan gizi 

anak bagi keluarga tidak mampu, sarana air bersih, pos obat desa, dll. 

3) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan pendidikan, contohnya beasisiwa anak 

wajib belajar 9 tahun untuk warga miskin, pembangunan gedung sekolah, 

Perlengkapan alat belajar mengajar, dsb. 

4) Kegiatan bidang pelatihan keterampilan kelompok usaha ekonomi, contohnya 

pelatihan penjahit, pelatihan bengkel otomotif, pelatihan pembuatan roti, 

pelatihan pembibitan ikan, dsb. 

5) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan ini bersifat kelompok, 

pertemuan rutin, bersedia untuk menabung di bank dengan tabungan beku 

(tabungan jaminan kelompok). 

e. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Menurut 

Satker (2011:10-11) bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah anggota 

masyarakat yang dipilih untuk mengelola dan melaksanakan tahapan PNPM-MP. 

Pengurusan TPK dalam Pelaksanaan PNPM-MP terdiri dari ketua, sekretaris, dan 

bendahara ditambah ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis yang didanai PNPM-



6 

MP. Tercapainya tujuan kegiatan maka secara umum Tim Pengelola Kegiatan 

(TPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Melaksanakan setiap tahapan proses perencanaan kegiatan PNPM-MP secara 

transparan dan melibatkan peran serta masyarakat miskin dan perempuan, 

2) Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang ditandai melalui PNPM-MP 

secara terbuka dan melibatkan masyarakat, meliputi: 

a) Membuat rencana kerja detail dan rencana penggunaan dana untuk 

memanfaatkan biaya pelaksanaan suatu kegiatan, 

b) Menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan buku PTO dan 

penjelasannya, antara lain pembuatan surat-surat perjanjian, penarikan dan 

penggunaan data, 

c) Membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, 

mengatur tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai 

ketentuan.melaksanakan pemeriksaan hasil kerja, penerimaan bahan dan 

mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan pembayaran dari 

fasilitator kecamatan, 

d) Melakukan pengawasan dan mengendalikan kualitas pekerja, 

e) Menyiapkan dan membuat laporan bulanan,dan 

f) Menyiapkan kelengkapan dokumen Laporan Penyelesaian Pelaksanaan 

Kegiatan (LP2K) dan diajukan ke PJOK untuk diadakan pemeriksaan. 

3) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka revisi kegiatan jika terjadi 

perubahan pekerjaan dari rencana yang telah disepakati bersama, 
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4) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana 

PNPM-MP dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana 

melalui musyawarah desa, 

5) Menyelenggaran dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan 

dana PNPM-MP dan hasil akhir pelaksaaan kegiatan PNPM-MP melalui 

pertemuan musyawarah desa, 

6) Membuat dan mendatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan 

Kegiatan (SP3K) bersama PJOK, 

7) Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM-

MP. 

f. Pengertian partisipasi masyarakat. Menurut Isbandi sebagaimana dikutip 

Firmansah (2009) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam 

proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan 

dan pengambilan keputusan. 

g. Bentuk partisipasi dalam suatu masyarakat. Menurut Firmansyah (2011) 

ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu 

program pembangunan yaitu “partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi 

tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, 

partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif”.  

h. Pengertian Pembangunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:77) 

pembangunan adalah proses, perbuatan, cara membangun. Menurut 

Tjokroamidjoja dan Mutapadijaja sebagaimana yang dikutip Nawawi (2009:2-3) 

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir agar menjadi 
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proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri dan struktur sosialnya, jadi 

bukan hanya konsepsi sebagai usaha memerintah belaka tetapi pembangunan 

tergantung dari proses imansipasi diri dan suatu partisipasi kreatif. 

i. Pengertian Desa. Desa adalah suatu perujudan geografis yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politis dan kulturil yang 

saling berhubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya 

(Bintarto, 1977:10-11). Menurut Sugihen (1997:72) “desa merupakan bentuk 

pemukiman terpenting yang tertua mempunyai tatanan atau aturan hidup tersendiri 

di dalam menata kehidupan para pemukiman”. 

j. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Desa. Menurut Satria, Arif 

(2011: 57-59) mengidentifikasi beberapa aspek kehidupan desa yang mengalami 

perubahan dipengaruhi oleh beberapa faktor atara lain: 

1) Sistem nilai dan pandangan dunia, dua sisi abstrak dalam hidup individu 

maupun warga masyarakat, berubah cepat dan perubahan mengakibatkan 

terjadinya rangkaian perubahan di dalam struktur maupun fungsi-fugsi sosial 

yang bersifat primer maupun sekunder. 

2) Aspirasi sosial, kesadaran politik, wawasan ideologis. 

3) Tradisi, institusi-institusi sosisal dan tingkah laku manusia. 

4) Masuknya teknologi ke desa, termsuk teknologi komunikasi, juga memicu 

terjadinya perubahan-perubahan sosial yang mengakibatkan berubahnya sikap 

dan pola-pola perilaku warga desa. 
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5) Gagasan baru yang masuk desa, melalui berbagai macam program 

pengembangan masyarakat desa, memberikan rangsangan terjadinya 

perubahan. 

k. Indikator Pembangunan Desa. Menurut Marbun (1988:34) Pembangunan 

desa hanya mungkin berhasil dengan : 

1) Adanya rencana yang baik, masuk akal, dan dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan; 

2) Tersedianya sumber tenaga manusia, modal, dan sumber daya lainnya; 

3) Adanya organisasi yang mampu mewujudkan rencana menjadi hasil. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari sampai dengan 

bulan Mei 2012.  

2. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian ini di Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. 

Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

karena penelitian ini menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dan data-data yang 

diperoleh dari informan maupun dari pengamatan. 

Strategi penelitian ini adalah studi kasus bahwa penelitian yang datanya 

terpancang sesuai dengan masalah, serta pengumpulannya terarah pada tujuan 

yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Partisipasi 
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Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten 

Pacitan. 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pengurus PNPM-MP, warga dan tokoh masyarakat 

Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. 

Objek penelitian ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP)  dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan/narasumber, tempat/ 

peristiwa, dan dokumen. 

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Penelitian kualitatif pada awalnya penelitian belum jelas dan pasti, maka yang 

menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. 

Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. 

Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. 

Adapun komponen-komponen teknik analisis data model interaktif, antara lain  

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1992: 20). 
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Prosedur Penelitian 

Sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (1989:92-103), langkah-langkah 

prosedur dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan, yaitu merupakan tahap yang dilakukan mulai dari 

pembuatan usulan penelitian sampai memperoleh ijin penelitian. 

2. Tahap Penelitian Lapangan. Pada tahap ini peneliti diharapkan mampu 

memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri yang mantap untuk 

memasuki lapangan. Peneliti berusaha untuk menggali dan mengumpulkan 

data-data untuk dibuat analisis dan data yang selanjutnya dikumpulkan dan 

disusun. 

3. Tahap Analisis Data. Setelah data yang terkumpul cukup selanjutnya dianalisis 

untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. 

4. Observasi dan Wawancara. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi 

kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan melihat dan megamati tentang 

kegiatan PNPM-MP dan partisipasi masyarakat di desa Sooka, kecamatan 

Punung, kabupaten Pacitan dan wawancara terhadap para subjek yang telah 

ditentukan. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian memperlihatkan implementasi Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang meliputi alokasi dana langsung 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke desa di kecamatan dan 

kegiatannya yaitu pengerasan jalan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 
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Selanjutnya Partisipasi masyarakat yang mencakup Faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan partisipasi masyarakat yaitu faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, dan lama tinggal dan bentuk partisipasi seperti uang atau harta benda, 

tenaga atau keterampilan, buah pikiran dan partisipasi sosial. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM-MP) di desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sejak 

tahun 2007 yang dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 

sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan pada 

tahun 2004 dengan alokasi dana menyediakan dana langsung dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke desa di kecamatan. Adapun jenis 

kegiatannya yaitu pengerasan jalan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 

Kelompok SPP atas dasar yang telah disepakati bahwa Desa yang mempunyai 

tunggakan SPP tidak dapat mengikuti Musyawarah Desa prioritas usulan 

ditingkat kecamatan seperti pengajuan pegerasan jalan. 

2. Partisipasi masyarakat adalah ikut serta, keterlibatan, peran aktif masyarakat 

atau kelompok manusia yang terkait untuk menuangkan pemikiran dan 

melakukan atau melaksanakan kegiatan dengan sadar dalam pembangunan 

kehidupan bermasyarakat. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi 

masyarakat di Desa Sooka Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yaitu faktor 

usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama tinggal. Partisipasi 
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masyarakat di Desa Sooka semakin meningkat baik dalam bentuk uang, 

tenaga, recana mauapun pelaksanaan kegiatan karena semakin tinggi tingkat 

pendidikan dan kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan. 

Implikasi 

Pembangunan Desa Sooka, kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan semakin 

berkembang dan meningkat. Adanya Program pemerintah yaitu Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ditujukan 

kepada masyarakat desa untuk mensejahterakan masyarakat baik dalam 

pembangunan fisik salah satunya pengerasan jalan maupun pembangunan non 

fisik seperti Simpan Pinjam Perempuan dengan pemberian modal bagi perempuan 

untuk mengembangkan usahanya. Para masyarakat setuju dan sejahtera dengan 

adanya program pemerintah mulai tahun 2004 sampai sekarang yaitu Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Adanya modal 

dari pemerintah maka pembangunan jalan yang sebelumnya sulit untuk dijangkau 

akan teratasi, selain itu bagi perempuan yang semula hanya sebagai ibu rumah 

tangga sekarang bisa membantu suami untuk membiayai keluarganya atau 

mendapatkan penghasilan sendiri. 

Saran 

Berdasarkan implikasi di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah harus melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebagai upaya mensejahterakan 
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masyarakat dengan memberikan modal bagi masyarakat miskin agar dapat 

mengembangkan usahanya. 

2. Bagi pemerintah pusat ataupun dari tim koordinasi harus lebih ketat dalam 

meningkatkan baik pengawasan dan pengendalian berupa pengamatan, 

pemantauan, penyelidikan dan evaluasi dalam sebuah kegiatan yang 

dilaksanakan agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip, 

tujuan, mekanisme, waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

3. Bagi masyarakat harus bertanggungjawab menggunakan modal atau dana yang 

diberikan PNPM-MP dengan baik secara terencana. Selain itu bagi kaum 

perempuan yang melakukan Simpan Pinjam Perempuan harus jujur dalam 

penggunaan dana yang telah diberikan dan mampu mengembangkan usahanya. 

4. Bagi masyarakat lebih meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa baik 

dalam bentuk materi, pikiran atau gagasan, dan tenaga karena dalam 

pelaksanaan kegiatan harus dilakukan bersama-sama. 
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