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MOTTO 

 

 

 

Segala Perkara dapat kutanggung di dalam Dia  

yang memberi kekuatan kepadaku 

(Filipi 4:13) 

 

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN 

yang menaruh harapannya pada TUHAN! 

(Yeremia 17 : 7) 

 

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, 

Sebab apabila ia sudah tahan uji, 

ia akan menerima mahkota kehidupan 

yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia 

(Yakobus 1 : 12) 

 

Tiada yang mustahil ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus 

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 

IMMANUEL HARIYOGO SEPTA ANGGORO/D0104079. Skripsi. Judul. 
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan Di Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Tahun 
2008. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
2010. 102 Halaman. 
 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-
MD) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja 
masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam 
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Permasalahan desa 
bersama masyarakatnya, sangat spesifik dan tidak dapat di sama-ratakan untuk 
semua desa. Dengan adanya fiscal transfer ke desa tersebut, maka diharapkan 
masing-masing desa bersama warganya mampu menyelesaikan masalah mereka 
sendiri. 
 Berdasarkan pada permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini, 
penulis ingin lebih menekankan pada suatu proses yaitu implementasi kebijakan, 
maka jenis penelitian ini adalah penelitian pelaksanaan program dengan 
menggunakan tingkat penelitian deskriptif  yang studi kasusnya mengarah pada 
pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa 
yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya dengan teknik 
penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan juga snowball 
sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif. Pengujian 
validitas dilakukan dengan teknik triangulasi data. 

Dari hasil penelitian, Desa Monggot Kecamatan Geyer sudah 
melaksanakan PNPM MD dengan baik dan sesuai petunjuk teknis operasional 
PNPM MD. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan yang 
terjadi. Antara lain adalah hambatan dalam komunikasi antara pihak Tim 
Pelaksana Kegiatan (TPK), warga serta pihak kecamatan. Hal ini disebabkan 
tahapan sosialisasi yang singkat, sehingga dirasa kurang mengena dan kurang 
mendalam. Selain itu ketidaksiapan implementator dalam memahami sistem 
administrasi PNPM-MD dalam tahapan pelaporan penggunaan dana sedikit 
menghambat pelaksanaan kebijakan ini.  

Rekomendasi yang diberikan penulis agar pelaksanaan PNPM MD 
menjadi lebih baik di masa mendatang adalah perbaikan dalam hal sosialisasi, 
supaya penyampaian program kepada masyarakat dapat lebih detail dan 
mendalam. Pelatihan-pelatihan yang lebih baik kepada TPK dalam hal sistem 
administrasi PNPM MD, serta komunikasi yang intensif antar pelaku PNPM MD 
harus dijaga dan ditingkatkan. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
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 xv 

IMMANUEL HARIYOGO SEPTA ANGGORO/D0104079. Thesis. Title. 
Implementation of National Program for Community Empowerment in Rural 
Independent Monggot Village District Sub Geyer Grobogan Year 2008. Faculty 
of Social and Political Sciences, University Eleven in March.Surakarta. 2010.102 
Pages. 
 
            National Program for Community Empowerment Rural Independent 
(PNPM-MD) is intended to improve the welfare and employment of poor rural 
communities to promote independence in decision making and management 
development. The problem with rural communities, highly specific and can not be 
in the same averaged for all villages. With the fiscal transfers to the village, it is 
expected that each village with its citizens the ability to solve their own problems. 

Based on the issues presented in this study, the author wants to put more 
emphasis on a process of policy implementation, then this kind of research is to 
study the program using a level of descriptive research that led to case studies in 
detail and pendiskripsian depth portrait of what the conditions actually happen 
according to what field of study with the sampling technique used was purposive 
sampling and snowball sampling. This study uses an interactive data analysis 
techniques. Tests conducted by the validity of the data triangulation technique. 

From the research, the Monggot Village District Sub Geyer PNPM MD 
have conducted well and according to operational technical guidance PNPM 
MD. But in practice there are still some obstacles that occur. Include difficulties 
in communication between the Executive Team Activities (TPK), residents and 
the district. This is due to brief the socialization phase, so felt less wear and less 
deep. In addition unpreparedness in understanding the system implementer 
PNPM-MD administration in the stage of reporting the use of funds slightly 
inhibit the implementation of this policy. 

Recommendations given to the implementation of the PNPM author MD, 
for the better in the future is the improvement in terms of socialization, so that the 
delivery of programs to the community can be more detail and depth. Training 
better to TPK in PNPM MD administration system, and intensive communication 
between actors PNPM MD must be maintained and enhanced. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah memajukan kesejahteraan 

umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak diproklamasikan kemerdekaan 

Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditempuh 

berbagai upaya melalui pembangunan nasional di segala bidang, yang tidak lain 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. 

Pembangunan nasional yang merupakan perwujudan dari usaha untuk 

mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata secara materiil maupun 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan 

nasional haruslah mencakup seluruh lapisan masyarakat dan setiap rangkaian 

kegiatan pemerintah haruslah mengikutsertakan masyarakat karena tujuan 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Negara Indonesia merupakan negara yang tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya masih rendah itu tercermin dari masih banyaknya permasalahan 

kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang 

amat serius yang menghambat jalannya pembangunan saat ini. Permasalahan 

kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara 

bersama dan terkoordinasi, berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada 

umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat  

1 
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yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar 

permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang 

bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 yang pada awalnya krisis ekonomi 

telah melebar menjadi krisis multidimensional yang menghancurkan berbagai 

aspek kehidupan masyarakat. Krisis yang menimpa hampir seluruh lapisan 

masyarakat tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin 

terutama diakibatkan oleh melonjaknya harga pangan dan kebutuhan pokok 

lainnya pada tahun 1998. Kemudian, jumlah dan prosentase berangsur-angsur 

menurun seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi di Indonesia. Kenaikan 

harga bahan bakar minyak pada tahun 2005 telah memicu kenaikan jumlah dan 

prosentase penduduk miskin pada tahun 2006 hal tersebut dapat dilihat dari data 

BPS berikut ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Dari Tahun 1997-2007 

Tahun Penduduk Miskin (dalam juta) Penduduk Miskin (%) 

1997-1998 49,5 24, 23 

1999 47,9 23,43 

2000 38,7 19,14 

2001 37,9 18,41 

2002 38,4 18,20 

2003 37,3 17,42 

2004 36,2 16,66 

2005 35,1 15,97 

2006 39.30 17,75 

2007 37,17 16,58 

Sumber : BPS Tahun 2008 
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 Berdasarkan data diatas, Bangsa Indonesia pada tahun 1998 dihadapkan 

pada tingginya jumlah penduduk miskin yang diakibatkan oleh krisis 

multidimensional yaitu sebesar 49,5 juta jiwa atau 24,23% penduduk Indonesia. 

Kemudian terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 menjadi 

37,7 atau 19,14% karena membaiknya kondisi ekonomi di Indonesia, jumlah 

tersebut terus menurun sampai tahun 2005 menjadi 35,1 atau 15,97%. Tetapi 

jumlah penduduk miskin bertambah pada tahun 2006 menjadi 39,30 atau 17,75 

yang diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005. 

Upaya penanggulangan kemiskinan tentunya bukanlah pekerjaan yang 

mudah, karena kemiskinan sendiri menyangkut berbagai masalah yang kompleks 

dan berdimensi ganda yaitu kemiskinan yang menyangkut sikap dan mental 

kelompok masyarakat tertentu karena gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya 

yang tidak mudah diajak berpartisipasi dalam pembangunan tidak mudah 

melakuka perubahan, menolak mengikuti perkembangan, dan tidak mau berusaha 

untuk memperbaiki tingkat kehidupannya dan kemiskinan yang terjadi karena 

tingkat pendidikan yang rendah, jumlah anggota yang besar, dan sumber 

penghasilan yang tidak tentu. Kemiskinan akan menciptakan ketidakberdayaan 

dalam kehidupan manusia yang meliputi kehidupan sosial, ekonomi, politik, 

hukum, pendidikan dan budaya. Banyak penyebab timbulnya kemiskinan 

sehingga dalam penanggulangannya pun tidak bisa ditangani dengan strategi 

ekonomi semata. Penanggulangan kemiskinan harus ditangani secara 

multidimensional dengan memperhatikan dimensi lain. Cita-cita SBY-JK pada 

tahun 2009 kemiskinan di Indonesia tinggal 8,2 % yang ditetapkan pada PP No. 7 
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Tahun 2004 tentang RPJM Nasional. Sehingga dalam pencapaian angka tersebut 

berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah. 

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah selaku 

pembuat kebijakan, memang perlu untuk melindungi, memberdayakan, dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagai wujud pelaksanaan fungsi 

pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan ( PNPM mandiri pedesaan). Program Mandiri yang diluncurkan oleh 

presiden RI tanggal 30 April 2007 di Kota Palu-Sulawesi Tengah, sesungguhnya 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan 

kemiskinan dan perluasan kesempatan kerjamelalui konsolidasi program-program 

pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementrian/lembaga. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM mandiri perdesaan) merupakan suatu fase dari perubahan Program 

Pegembangan Kecamatan (PPK). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan bagian dari PNPM 

Mandiri dan merupakan tindak lanjut dari PPK Tahap III dimana pada tahun 2009 

secara kumulatif terdapat 5.263 kecamatan yang akan mendapatkan PNPM ini. 

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/556 

bahwa “PPK merupakan program pembangunan yang ditujukan kepada 

masyarakat miskin perdesaan, melalui pengelolaan di kecamatan dalam bentuk 

pemberian dana bergilir untuk usaha ekonomi produktif dan dana pembangunan 

sarana dan prasaranan yang mendukung kegiatan ekonomi perdesaan”. 
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Adapun perjalanan fase tersebut yaitu : 

· Tahun 1996   : Pilot Proyek 

· Tahun 1998-2002  : PPK Tahap I 

· Tahun 2002-2005  : PPK Tahap II 

· Tahun 2005-2007  : PPK Tahap III 

· Tahun 2007   : PNPM PPK 

· Tahun 2008   : PNPM Mandiri Perdesaan 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan 

Rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 

No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang pedoman umum Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMN Mandiri) maka diharapkan 

pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini dapat sesuai dengan tujuannya. 

Pelaksanaan PNPM tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengmbangan pemberdayaan masyarakat di 

perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; program 

penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi 

pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah 

tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM mandiri mulai 

dilaksanakan dan diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat 

dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh 
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berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 

2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. 

Adapun PNPM mandiri sendiri terdapat dua jenis, yaitu: 

· PNPM Mandiri Perdesaan; dan 

· PNPM Mandiri Perkotaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

(PNPM Mandiri Perdesaan) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk 

memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk 

meningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan 

kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan dirumuskan 

kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur 

masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan 

dan evaluasi. Melalui pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian 

masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga 

mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai upaya penanggulanan 

kemiskinan. 

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat 

kedalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Cakupan pembangunan diharapkan 

dapat diperluas hingga kedaerah terpencil dan terisolir.mengingat proses 

pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM 

Mandiri Perdesaan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. hal ini 
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sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau 

Milenium Development Goals (MDGs) pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 

yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu 

Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. 

Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan merupakan salah 

satu desa yang mempunyai jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang cukup 

besar. Dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) di Desa Monggot yang 

berjumlah 1.725 KK, 35,54 % atau sejumlah 613 KK diantaranya termasuk dalam 

golongan Rumah Tangga Miskin. Dari aspek tersebut Desa Monggot mendapat 

bantuan program PNPM MD, yang diharapkan dengan adanya Program PNPM 

MD ini mampu membantu warga Desa Monggot untuk bertumbuh dan memiliki 

daya untuk memperbaiki kehidupannya. 

Adapun pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) di Desa Monggot Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan tahun 2008 adalah membangun jembatan gelagar besi 

di Dusun Jeruk. Dalam pelaksanaannya masih ada sedikit kendala dan adanya 

beberapa komponen program yang berjalan belum sesuai dengan harapan, 

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain : masih rendahnya pemahaman akan 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan baik oleh aparat pelaksana maupun 

masyarakat, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, 

kurangnya kemampuan SDM dari para pelaku program dan masyarakat setempat 

kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, aparat pelaksana yang lebih 

dominan dan kurang berpihak kepada masyarakat serta masih rendahnya 
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pengawasan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini. Namun sudah 

secara garis besar pelaksanaan program PNPM MD di desa Monggot sudah 

berjalan dengan baik. Bahkan Geyer merupakan salah satu dari tiga kecamatan 

terbaik di Kabupaten Grobogan, terkait dengan pelaksanaan program PNPM MD.  

Agar pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Monggot 

ini dapat berjalan sesuai dengan target yang diinginkan yaitu menanggulangi 

kemiskinan dan menciptakan kemandirian masyarakat maka perlu adanya 

dukungan masyarakat yang tinggi, serta adanya pemerintah sebagai pembimbing 

dan penuntun pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini. Dengan demikian 

diharapkan masyarakat dapat merasakan program pembangunan dari pemerintah 

ini sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud termasuk kesejahteraan 

masyarakat di Desa Monggot. 

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penggunaan PNPM 

Mandiri Pedesaan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

sesungguhnya pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Monggot. Apakah 

PNPM Mandiri Pedesaan ini hanya diposisikan sebagai dana proyek 

pembangunan saja  atau PNPM Mandiri Perdesaan diposisikan sebagai dana untuk 

membangun wilayahnya sekaligus untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakatnya.  

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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a. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Monggot Tahun 2008? 

b. Hambatan apakah yang muncul dalam proses implementasi Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tersebut? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di 

Desa Monggot Tahun 2008 terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

pihak lain yang akan melakukan penelitian serupa di waktu mendatang. 

b. Untuk memberi sumbangan pengetahuan, dan memperluas wawasan 

khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. 

2. Kegunaan Praktis : 

a. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Grobogan 

mengenai masalah-masalah yang diketemukan di wilayahnya tentang 

pemberdayaan masyarakat miskin sehingga dapat dijadikan bahan kajian 

dan bahan analisis dalam mendukung keberhasilan kegiatan tersebut dalam 

memantapkan program pemberdayaan masyarakat miskin. 

E. LANDASAN TEORI 
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Dalam penelitian ini, akan menggunakan teori yang dapat mendukung 

penelitian dan membantu merumuskan kerangka pemikiran. 

1. Implementasi 

Implementasi atau pelaksanaan program merupakan usaha mendasar 

dalam pembangunan. Sebaik-baiknya kebijakan, bila tidak ada tindak 

lanjut/dilaksanakan maka kebijakan tersebut tidak akan mempunyai 

dampak yang berarti karena belum akan dapat memberikan implikasi 

tertentu dalam masyarakat. Menurut Uodji dalam Solichin Abdul Wahab 

(1991:45) mengatakan bahwa : 

“the execution of policies is a important if not more than policy-
making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they 
are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, 
bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. 
Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana 
bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). 

 
Dalam Pariata Westra dalam Ensiklopedia Administrasi (1989:210), 

mendefinisikan implementasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan melengkapi kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang 

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan 

berakhirnya serta yang harus dilaksanakan. 

Pendapat lain menyatakan bahwa implementasi merupakan 

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
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kebijaksanaan (Van Meter dan Van Horn dalam Solichin Abdul Wahab 

:1991:51) 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam solichin Abdul 

Wahab (1991:51) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan 

bahwa:  

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 
implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 
kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak 
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.” 

 
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses 

implementasi merupakan proses pelaksanaan semua rencana kebijakan 

guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu 

program/kebijakan. Adapun contoh-contoh model implementasi program 

antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Model Van Meter dan Horn 

Van Meter dan Horn dalam Samodra W.et.all (1994:19) 

merumuskan abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai 

faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan. Menurut model ini suatu 

kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai 

oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya 

merupakan penilaian atas tingkat ketercapaiannya standar dan sasaran 

tersebut. Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja 

kebijakan tersebut adalah sasaran dan standar kebijakan, sumber daya, 
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komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelakasana, 

karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik. 

Gambar 1.1 

Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Samodra Wibawa, 1994:19 

b. Model Grindle 

Implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Samodra 

W.et.all (1994:22-25) ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Studi ini melihat adanya tiga dimensi analisis dalam 

organisasi yakni tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi 

dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan 

telah menjadi program maupun proyek individual dan biaya telah 

disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi tidak 

berjalan mulus, tergantung pada implemntability dari program itu, yang 

dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakan tersebut. 

Isi kebijakan mencakup Kepentingan yang terpengaruhi oleh 

kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan 

yang dinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, Siapa pelaksana 

program, Sumber daya yang dikerahkan,  

Komunikasi 
antar organisasi dan 
pengukuhan aktivitas 

Karakteristik 
organisasi  

Kondisi 
Sosial,ekonomi dan 
politik 

Kinerja 
kebijakan 

Sikap 
pelaksana 

Sumber 
Daya 

Standar dan 
sasaran 
kebijakan 
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Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi 

sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti 

yang dijelaskan dalam model Van Meter dan Van horn. Yang 

dimaksud oleh Grindle dengan konteks kebijakan adalah Kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; Karakteristik lembaga 

dan penguasa; Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. 

Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, 

kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur 

mempengaruhi efektivitas implementasi (Samodra Wibawa, 1994:22-

25). Untuk dapat memudahkan memahami model Grindle dapat dilihat 

pada gambar 1.2 sebagai berikut: 
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Gambar 1.3 

Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Samodra Wibawa, 1994:23 

c. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis 

implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasikan variabel-

Tujuan 
kebijakan 

Tujuan yang 
ingin dicapai 

Melaksanakan kegiatan 
Dipengaruhi oleh 
(a) Isu kebijakan 

1. Kepentingan yang dipengaruhi 
2. Tipe manfaat 
3. Derajat perubahan yang 

diharapkan 
4. Letak pengambilan keputusan 
5. Pelaksana program 
6. Sumber daya yang diharapkan 

(b) Konteks implementasi 
1. Kekuasaan, kepentingan, dan 

strategi aktor yang terlibat 
2. Karakteristik lembaga dan 

penguasa 
3. Kepatuahan dan daya tanggap 

Hasil kebijakan 
a. Dampak pada 

masyarakat, individu, 
dan kelompok. 

b. Perubahan dan 
penerimaan oleh 
masyarakat. 

Program aksi dan 
proyek individu 
yang didesain dan 
dibiayai 

Mengukur keberhasilan 

Program yang dijalankan 
Seperti yang diharapkan? 
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variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada 

keseluruhan proses implementasi. 

 

Variabel-variabel yang dimaksud, dibagi dalam tiga kategori: 

(1) Karakteristik masalah. 

(2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai 

macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan (daya 

dukung peraturan). 

(3) Faktor-faktor diluar peraturan. 

Meskipun kedua tokoh ini mempunyai kerangka berpikir yang 

sama tentang persoalan mendasar yaitu kebijakan dan lingkungan 

kebijakan, namun pemikiran kedua tokoh ini mengesankan bahwa 

suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya 

mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis). Oleh karena itu model sering disebut 

sebagai model top down. 

Dengan asumsi tersebut, maka tujuan dan sasaran program 

harus jelas dan konsisten, karena ini merupakan standar evaluasi dan 

saran yang legal bagi birokrat pelaksana untuk mengerahkan sumber 

daya. Raison d’estre dari kebijakan harus logis. kemudian, pada tahap 

implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran juga harus 

mematuhi program karena tujuan kebijakan tidak akan terlaksana tanpa 

adanya kepatuhan dari mereka. Sekalipun demikian, diakui bahwa 
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discreation of power yang dilakukan oleh para pejabat adalah hal yang 

tidak dapat dihindari karena faktor lingkungan yang berubah-ubah. 

Oleh karena itu prosedur rekrutmen pejabat harus mampu menjamin 

diperolehnya birokrat lapangan yang ahli dalam pengerahan sumber 

daya dan berinisiatif mengambil keputusan guna memodifikasi 

kebijakan (Samodra Wibawa, 1994:25). 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami hubungan antara 

variabel itu dapat kita lihat secara jelas pada gambar 1.3 berikut  

Gambar 1.4 

Model Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier dan Mazmanian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Samodra Wibawa, 1994:26 

Proses Implementasi 
Keluaran Kesesuaian Dampak Aktual Dampak yang 
kebijaksanaan keluaran keluaran diperkirakan 
dari kebijakan kebijakan  
organisasi dengan kelompok  Perbaikan 
pelaksana sasaran  peraturan 

Karakteristik masalah 
1. Ketersediaan teknologi dan teori teknis 
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
3. sifat populasi 
4. derajat perubahan perilaku yang diharapkan 

Daya dukung peraturan 
1. Kejelasan/konsistensi 

tujuan/sasaran 
2. Teori kausal yang memadai.. 
3. Integrasi organisasi pelaksana. 
4. Akses formal pelaksanake 

organisasi lain. 
5. Akses formal pelaksana ke 

organisasi lain 

Variabel non peraturan 
1. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi. 
2. Perhatian pers terhadap masalah 

kebijakan. 
3. Dukungan publik. 
4. Sikap dan sumber daya kelompok 

sasaran utama. 
5. Dukungan kewenangan. 
6. Komitmen dan kemampuan pejabat 

pelaksana 
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Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya 

suatu implementasi sebuah progam antara lain ditentukan oleh : 

 

 

a. Komunikasi 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kejelasan dalam penyampaian 

maksud dan tujuan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada 

pelaksana atau implementator. Guna pencapaia kejelasan komunikasi 

maka yang diperlukan bukan hanya petunjuk pelaksanaan namun juga 

meliputi komunikasi yang berkesinambungan dan konsisten. 

b. Sumber daya 

Seberapapun jelasnya petunjuk serta arahan-arahan dari policy maker 

tidak akan pernah dapat dilaksanakan dengan baik apabila sumber 

daya implementator kurang memadai, jadi dalam hal ini keefektifan 

suatu program juga dipengaruhi oleh sumber daya. 

c. Disposisi atau kecenderungan 

Yaitu keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan 

kewajiban. Para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan 

itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. 

d. Struktur organisasi 
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Struktur organisasi yang dimaksud mencakup segi pembagian 

kewenangan yang jelas, hubungan antara unit-unit organisasi baik 

intern maupun dengan organisasi lain. (Edward III dalam Joko Widodo 

;2001) 

 

 

2. Kriteria-Kriteria Keberhasilan Implementasi Program 

Untuk melakukan penelitian terhadap keberhasilan implementasi 

program maka ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan pada situasi 

dan kondisi tertentu agar implementasi program dapat berjalan lancar. 

Nakamura (Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) merekomendasikan kriteria 

keberhasilan dari implementasi program atau kebijakan, yaitu:  

a. Pencapaian tujuan atau hasil 

Merupakan sesuatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu 

implementasi. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh 

orang-orang ahli dibidangnya dan juga telah diimplementasikan tetapi 

tanpa hasil seperti yang diharapkan, dapat dikatakan bahwa program 

tersebut tidak berhasil atau gagal. Hal ini disebabkan karena pada 

prinsipnya sesuatu kebijakan atau suatu program dibuat adalah untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. Tanpa adanya hasil yang dapat 

diukur, dirasakan, maupun dinikmati, secara langsung oleh warga 

masyarakat, maka program tersebut tidak ada artinya. 

b. Efisiensi 
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Merupakan pemberian penilaian, apakah kualitas suatu kinerja 

yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang 

dikeluarkan. Efisiensi dalam pelaksanaan program bukan saja 

berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan 

kualitas pelaksanaan program, waktu pelaksanaan, dan sumber daya 

yang digunakan. Hal ini disebabkan karena banyak program 

pemerintah yang secara faktual memang mampu terimplementasikan 

(ada hasil), akan tetapi dari segi waktu, anggaran, maupun kualitasnya 

jauh dari apa yang direncanakan. Dengan demikian suatu program 

dapat dikatakan terimplementasi dengan baik, apabila ada 

perbandingan terbaik antara kualitas program dengan biaya, waktu, 

dan tenaga diinginkan. 

c. Kepuasan kelompok sasaran 

Dampak secara langsung dari program yang dilakukan terhadap 

kelompok sasaran. Kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan 

dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan 

mengelola hasil-hasil program tersebut. Tanpa adanya kepuasan dari 

pihak sasaran kebijakan, maka program tersebut tidak akan 

mempunyai bagi kelompok sasaran. 

d. Daya tanggap klien 

Dengan adanya daya tanggap yang positif maka dapat dipastikan 

peran serta mereka akan meningkat. Masyarakat akan mempunyai 
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perasaan ikut memiliki terhadap kebijakan dan keberhasilan pelaksana. 

Ini berarti kebijakan tersebut semakin mudah diimplementasikan. 

e. Sistem pemeliharaan 

Dalam hal ini dilakukan pemeliharaan terhadap hasil-hasil yang 

dicapai. Tanpa adanya sistem pemeliharaan yang memadai dan 

kontinyu maka betapapun baiknya akan dapat berhenti mana kala 

bentuk nyata dari program tersebut mulai memudar. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa indikator untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi program, diantaranya adalah: 

a. Sikap pelaksana (diadopsi dari Van Meter dan Van Horn, Grindle, Sabatier 

dan Mazmanian, dan Edward III) 

Sikap pelaksana yang mendukung suatu pelaksanaan program maka 

akan memberikan loyalitasnya dengan tujuan agar program tersebut 

berhasil. Sikap pelaksana yang mendukung sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pemahaman dalam memahami tujuan program. Hal tersebut dapat 

terlihat dari kepatuhannya mentaati prosedur dan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. Sikap pelaksana merupakan elemen penting program karena 

pelaksanalah yang nantinya akan berhubungan dengan langsung dengan 

masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksana harus dapat memahami, mengetahui 

apa yang menjadi keinginan masyarakat. 

Kognisi, netralitas, dan objektivitas pelaksana sangat mempengaruhi 

bentuk respon pelaksana. Kejelasan tujuan dan karakteristik organisasi 
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akan mempengaruhi sikap dan loyalitas pelaksana terhadap organisasi. 

(Samodra Wibawa, 1994:21). 

b. Komunikasi (diadopsi dari Van Meter dan Van Horn, Edward III) 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

memperlancar pelaksanaan suatu program karena komunikasi merupakan 

sarana koordinasi antara sesama aparat pelaksana maupun antara aparat 

pelaksana dengan masyarakat khususnya kelompok sasaran dan juga untuk 

menyamakan pemahaman dan persepsi antara aparat pelaksana dengan apa 

yang menjadi tujuan program. 

Secara garis besar, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Komunikasi mendatar (horizontal communication) 

Komunikasi mendatar terjadi antar aparat untuk mengkoordinasikan 

tugas dan peranan agar tidak terjadi overlapping tugas-tugas atau 

kekosongan perhatian terhadap sesuatu yang berkaitan dengan 

program. Komunikasi mendatar juga dapat terjadi antar kelompok 

sasaran. 

2) Komunikasi vertikal 

Komunikasi vertikal terjadi antar atasan dengan bawahan yang 

meliputi: 

a) Kejelasan aparat pelaksana dalam memberikan perintah, petunjuk, 

maupun teguran kepada bawahannya. 

b) Kejelasan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam menerima 

program. 
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c) Kesempatan masyarakat dalam mengajukan pendapat, keluhan 

maupun saran kepada aparat pelaksana. 

d) Kesediaan aparat pelaksana untuk menerima pendapat, keluhan, 

maupun saran dari masyarakat. 

c. Dukungan Masyarakat/Kelompok Sasaran (Pendapat Sabatier dan 

Mazmanian, Richard Elmore dkk) 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

merupakan sebuah model pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat memiliki pengertian memberi kekuasaan, mengalihkan 

kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat, agar 

masyarakat mempunyai kemandirian dalam pengambil keputusan untuk 

membangun dirinya sendiri dan lingkungannya secara mandiri. Sehingga 

dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan, dukungan kelompok sasaran sangat berpengaruh sekali 

terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan. 

Dukungan publik menurut Mazmanian dan Sabatier diartikan 

sebagai masukan-masukan atau input yang berasal dari masyarakat dalam 

upaya untuk mendukung kelancaran suatu pelaksanaan program. 

Dukungan kelompok sasaran akan dilihat dari peran aktif dari masyarakat 

mitra dalam semua tahapan kegiatan. Selain dukungan kelompok sasaran 

juga akan dilihat dari kerutinan masyarakat mitra dalam menghadiri setiap 

kegiatan. 
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3. PNPM Mandiri Pedesaan 

Secara umum, Visi PNPM-Mandiri Perdesaan adalah Kesejahteraan 

dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti 

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, Kemandirian yaitu mampu 

mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada 

dilingkungannya, mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungannya, 

serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. 

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Misi PNPM-Mandiri Perdesaan  

adalah memberdayakan masyarakat perdesaan dalam rangka 

menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui : 

a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. 

b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif. 

c. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal. 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar 

masyarakat. 

e. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan 

 

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi PNPM-Mandiri 

Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu 

menjadikan Rumah Tangga Miskin ( RTM ) sebagai kelompok sasaran 

dan penguatan sitem pembangunan partisipatif serta mengembangkan 

kelembagaan kerja sama antar desa. 
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Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat 

menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan 

keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK). Sedangkan tujuan dari PNPM Mandiri 

Perdesaan adalah : 

a. Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan 

dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan. 

b. Tujuan Khususnya meliputi : 

1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya 

masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam 

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan pelestarian pembangunan, 

2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif 

dengan mendayagunakan sumber daya lokal, 

3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam 

memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif, 

4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi 

yang diprioritaskan oleh masyarakat, 

5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir, 

6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama 

Antar Desa, 
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7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau   nilai-nilai dasar 

yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan 

keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan 

rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.  Nilai-nilai dasar tersebut 

diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri 

Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi: 

1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip 

bertumpu pada pembangunan manusia adalah  masyarakat  

hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung 

terhadap upaya pembangunan manusia daripada 

pembangunan fisik semata. 

2) Otonomi.  Pengertian prinsip otonomi adalah  masyarakat   

memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri 

dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar. 

3) Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah 

memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan 

yang bersumber dari  pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan kapasitas masyarakat.  
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4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip 

berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan 

yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. 

5) Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat 

berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program 

dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan 

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk 

materiil. 

6) Kesetaraan dan keadilan gender.  Pengertian prinsip 

kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-

laki  dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya 

di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat 

kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian 

kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.  

7) Demokratis.  Pengertian prinsip demokratis adalah 

masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara 

musyarawah dan mufakat. 

8) Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi 

dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap 

segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga 

pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan 
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dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, 

legal, maupun administratif.   

9) Prioritas. Pengertian prinsip Prioritas adalah masyarakat 

memilih kegiatan yang diutamakan dengan 

mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk 

pengentasan kemiskinan. 

10) Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah 

bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan 

pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah 

mempertimbangkan sistem pelestariannya. 

Langkah pelaksanaan PNPM-MD pada dasarnya terdiri serangkaian 

kegiatan di berbagai tataran yaitu pusat, daerah dan masyarakat, yang dapat 

bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (parallel) atau menerus. Kelompok 

kegiatan tersebut dipilah menjadi 3 tahapan besar tahapan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Proses Perencanaan 

2. Proses Pelaksanaan (actual implementation) 

3. Proses Pelestarian 

Pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pelestarian adalah masyarakat. Sedangkan pelaku-pelaku 

lainnya di desa, kecamatan,  kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai 
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pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, 

kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai 

dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. 

4. Kerangka Pikir 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan 

Rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 

No:25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) adalah upaya 

pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan 

menanggulangi masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk meningkatan 

efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, 

pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan 

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan unsur masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui pembangunan 

partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama 

masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan 

sebagai obyek melainkan sebagai subjek dalam upaya penanggulanan 

kemiskinan. Nantinya masyarakat sebagai pelaku utama akan dibantu oleh 

tim fasilitator sebagai langkah pendampingan dalam pelaksanaan program 
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PNPM MD diharapkan dapat melaksanakan program ini sesuai dengan 

juklak yang telah disusun pemerintah. 

Sebagai pelaku utama, masyarakat dan jajaran aparatur pemerintah 

daerah dituntut mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai PNPM 

MD serta mampu melaksanakan sesuai aturan pelaksanaan. Selain itu 

kinerja yang baik juga merupakan faktor dominan dalam proses 

pelaksanaan program ini sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif. 

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah hubungan kerja sama pihak 

UPK sebagai implementator dengan target gruop serta organisasi lain 

yang terkait dengan pelaksanaan program ini seperti dengan lembaga 

pengawas yang lainnya.  

Untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa 

Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Gobogan ini penulis menggunakan 

beberapa indikator yakni : 

a. Sikap Pelaksana 

Pengertian pelaksana (implementator) menurut Abdillah M. 

Syukur dalam Sedah Ayu Fitriani, (2006: 41) adalah organisasi 

maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan proses implementasi. Setiap kebijakan 

yang akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit 

pelaksana (govermental units), yaitu jajaran birokrasi, tetapi juga 

melibatkan aktor-aktor diluar birokrasi pemerintah, seperti organisasi 
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kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan. 

Untuk menghindari pertentangan dan perbedaan persepsi dalam 

pelasksanaan antar implementators (unit birokrasi maupun non 

birokrasi), proses administrasi harus selalu berpijak pada standar 

prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya (Irfan 

Islamy (Sedah Ayu Fitriani, 2002:42)). 

Sikap pelaksana yang mendukung suatu pelaksanaan program 

maka akan memberikan loyalitasnya dengan tujuan agar program 

tersebut berhasil. Sikap pelaksana yang mendukung sangat dipengaruhi 

oleh tingkat pemahaman dalam memahami tujuan program. Tingkat 

pemahaman pelaksana merupakan elemen penting program karena 

pelaksanalah yang nantinya akan berhubungan dengan langsung 

dengan masyarakat. Pelaksana yang baik akan memberikan pengaruh 

yang baik juga terhadap kelompok sasaran sehingga dapat 

menciptakan keberhasilan implementasi Oleh sebab itu, pelaksana 

harus dapat memahami, mengetahui program yang sedang dijalankan 

serta apa yang menjadi keinginan masyarakat.  

Dalam pelaksanaan program PNPM MD ini pemerintah telah 

menerbitkan buku panduan yang berupa tatacara serta aturan aturan 

pelaksanaan. Agar pelaksanaan program ini menjadi lebih efektif maka 

kepatuhan implementator terhadap aturan serta tatacara yang telah 

dibuat sangat diperlukan. Hal ini berarti ketegasan pengelola dalam 

menerapkan berbagai aturan mutlak diperlukan.  
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b. Komunikasi Antar Lembaga dan kelompok sasaran 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

memperlancar pelaksanaan suatu program karena komunikasi 

merupakan sarana koordinasi antara sesama aparat pelaksana. Dengan 

adanya koordinasi yang jelas diantara lembaga pelaksana maka 

menghindarkan adanya overlapping terhadap tugas-tugas yang ada. 

c. Dukungan Kelompok Sasaran 

Sementara itu baik komunikasi maupun sikap pelaksana akan 

sangat berpengaruh pada dukungan kelompok sasaran. Dukungan 

kelompok sasaran berupa peran aktif dari masyarakat mitra dalam 

semua tahapan kegiatan, serta kesediaan untuk datang dalam semua 

kegiatan yang dilaksanakan. 

Berikut ini adalah diagram kerangka pikir guna mempermudah 

pemahaman:  

Gambar 1.5 
Kerangka Pikir Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 
program PNPM MD, 
meliputi 3 tahap, 
yaitu : 
· Tahap 

Perencanaan 
· Tahap 

Pelaksanaan 
· Tahap 

Pelestarian 

Sikap pelaksana 
terhadap PNPM 
MD 

Dukungan 
masyarakat  

Keberhasilan 
implementasi 
program PNPM MD  

Komunikasi  
antar lembaga  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

32

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe 

deskriptif. Sutopo, (2002:111) berpendapat bahwa dalam penelitian 

deskriptif, studi kasusnya mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan 

mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi 

menurut apa adanya di lapangan studinya. 

Sehingga penelitian ini bersifat menggambarkan dan berusaha 

menerangkan secara jelas tentang implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Desa 

Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan sesuai dengan fakta-

fakta yang ada di lokasi penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Monggot, Kecamatan Geyer, 

Kabupaten Grobogan didasari atas pertimbangan bahwa desa Monggot 

merupakan salah satu sasaran PNPM MD di wilayah Geyer bila dilihat 

dari daftar kelurahan sasaran PNPM MD di Kabupaten Grobogan. 

Kecamatan Geyer khususnya Desa Monggot merupakan salah satu desa 

dengan tingkat kesejahteran masyarakat masih rendah di Kabupaten 

Grobogan, sehingga PNPM MD ini diharapkan bermanfaat bagi 

masyarakat.  

3. Sumber Data 
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Data adalah suatu fakta atau keterangan dari obyek yang diteliti. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dan 

menunjang maksud dan tujuan dari penelitian, yang terdiri atas: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat atau responden, baik yang dilakukan melalui wawancara, 

observasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, data 

diperoleh dari : 

1) Kepala Desa 

2) Tim Pelaksana Kegiatan PNPM MD (TPK-PNPM MD) 

3) Tim Fasilitator 

4) Wakil masyarakat yang mengetahui program PNPM MD 

dan mengetahui pemberdayaan masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung, artinya data tersebut sudah mengalami pengolahan berupa 

dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip serta buku-buku yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Data ini berguna sebagai 

pemandu, karena data-data diperoleh dari dokumendokumen dan 

berisi informasi yang berkaitan dengan data yang di peroleh di 

lapangan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder 

dari kantor Kecamatan Geyer, Kantor Kepala Desa Monggot, Tim 

Pelaksana Kegiatan PNPM MD (Tim TPK). 
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4. Teknik Penarikan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti melakukan interview 

atau observasi kepada seseorang yang dianggap memiliki informasi dan 

pengetahuan yang memadai dan akurat tentang kondisi sosial tertentu yang 

diteliti. Orang tersebut dikatakan sebagai Informan. 

Sampel dalam peneltian ini diperoleh secara purposive sampling 

dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui 

informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang mantap (Sutopo,2002:56). Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari unit pelaksana kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan serta sebagian masyarakat yang mengetahui kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan. 

Namun jika ternyata kurang dapat memenuhi kelengkapan data, tidak 

menutup kemungkinan pencarian data merembet ke informan lain yang 

lebih tahu (snowball sampling). 

Dalam uraian diatas, maka Informan yang akan di ambil oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa sebagai key informan atau pemberi informasi utama 

karena mereka merupakan orang yang terlibat langsung dan 

menguasai sepenuhnya tentang pelaksanaan PNPM Mandiri di 

Desa Monggot. 
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b. Pelaksana Teknis PNPM Mandiri Pedesaan sebagai informan 

utama atau pihak yang terlibat langsung, dalam hal ini 

melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan ini. 

c. Masyarakat sebagai informan tambahan atau pihak yang tidak 

terlibat langsung tetapi mempunyai hubungan, dalam hal inin 

masyarakat yang diambil adalah masyarakat yang diwilayahnya 

terdapat PNPM Mandiri Perdesaan yaitu Masyarakat Desa 

Monggot. 

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Moh. Nazir (2005:174) pengumpulan data adalah prosedur 

yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan komunikasi verbal yang 

bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa data primer dari 

informan. Dalam penelitian ini teknik wawancara merupakan 

pengumpulan data yang utama. Adapun teknik wawancara yang 

digunakan adalah teknik wawancara mendalam (indepth interview). 

Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang 

bersifat “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal 
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ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang 

banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi 

penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini 

subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan 

daripada sebagai responden. (HB.Sutopo, 2002: 59). 

Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

telah ditentukan oleh penulis untuk mncari keterangan yang berguna 

untuk penelitian. Responden dalam wawancara ini adalah Kepala 

Desa, tim pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan serta masyarakat 

yang terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Monggot ini. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber 

data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda dan rekaman 

gambar. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian 

untuk mengambil data yang ada di lapangan. Observasi merupakan 

salah satu cara penelitian ilmiah yang paling sesuai di bidang ilmu 

sosial. Melalui metode ini dapat diketahui mengenai lingkungan 

tempat penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 
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dokumen,peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya. 

6. Validitas Data 

Patton dalam H.B. Sutopo ( 2002 : 79) menyatakan ada empat 

macam triangulation, yaitu (1) data triangulation, dimana peneliti 

menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan 

data yang sama; (2) investigator triangulation, yaitu pengumpulan data 

sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti; (3) 

Methodological triangulation, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data 

sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda : dan (4) theoritical triangulation, yaitu peneliti melakukan 

penelitian tentang topik yang sama dan data yang dianalisis dengan 

menggunakan berbagai perspektif. 

Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul sehingga 

dapat diperoleh validitas data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

dalam penelitian ini digunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu (Moleong, 2004:178) Menggunakan sumber data yang berbeda-beda, 

maka penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. Trianggulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
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berbeda dalam metode kualitatif (Moleong,2004:178). Cara ini 

mengarahkan peneliti  agar di dalam mengumpulkan data menggunakan 

beragam sumber data yang tersedia, artinya data yang sama atau sejenis 

akan lebih mantap kebenarannya bila lebih digali dari beberapa sumber 

data yang berbeda. 

7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data eksploratif kualitatif 

dengan pendekatan induktif. Data di lapangan kemudian dituangkan dalam 

bentuk laporan atau uraian. Nazir (2005:346), mengemukakan bahwa 

analisis data merupakan bagian amat penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan anailisilah, data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya dijelaskan bahwa analisis 

adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta 

menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Analisa pada dasarnya 

ditujukan untuk menyederhanakan suatu hasil penelitian yang pada 

akhirnya mudah untuk ditafsirkan. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa data secara kualitatif dengan menggunakan model analisa data 

interaktif. Menurut H.B. Sutopo, teknik tersebut meliputi tiga hal, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk uraian dan 

laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, diseleksi 

dan di fokuskan pada suatu hal yang terpenting yang dicaridan polanya. 
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Proses ini adalah menelaah seluruh data yang tersedia di lapangan 

kemudian dikaji dan dibuat rangkuman untuk setiap kontak atau 

pertemuan dengan responden. Dari rangkuman yang di buat ini peneliti 

melakukan reduksi data yang mencakup unsur-unsur spesifik termasuk: 

a) Proses memilih data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya 

dengan setiap kelompok data, 

b) Menyusun data dala satuan-satuan sejenis, 

c) Membuat narasi data sesuai dengan kerja penelitian 

Kegiatan reduksi data yaitu memfokuskan, menyederhanakan dan 

mentransfer dari data kasar ke catatan lapangan. Kegiatan ini dilakukan 

secara kontinyu dan dilakukan pemeriksaan sesering mungkin. 

2. Sajian data (display data) 

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang relevan, teroerganisir, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan mudah dipahami. Serta membuat narasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program. Penyajian tersebut dilaksanakan setelah data 

terkumpul, maka diperlukan pengolahan atau analisa data, agar bisa 

dijadikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Mengambil Simpulan dan Verifikasi 

Data diperoleh kemudian disimpulkan dengan membandingkan 

antara bukti-bukti valid dengan teori yang berkaitan, menarik kesimpulan 

juga diartikan sebagai bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan diversifikasi sepanjang penelitian, penulis 
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mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari 

pola, tema, persamaan, hal-hal yang sering timbul, interaksi dan lain 

sebagainya. Jadi data yang akan diperoleh sejak semulanya diambil 

kesimpulan itu mula-mula masih relatif, kabur, diragukan, akan tetapi 

dengan bertambahnya data, kesimpulan itu menjadi lebih tepat dalam 

pemecahan dan penyelesaian cara bertindak. Jadi jelaslah bahwa 

kesimpulan itu harus senantiasa diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Berikut gambar untuk mempermudah pemahaman tentang 

triangulasi: 

Gambar 1.6 

Bagan Triangulasi Data 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Samodra Wibawa, 1994:95. 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan Simpulan/ 
Verifikasi 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN UMUM DESA MONGGOT 

1. Kondisi Geografis 

Monggot merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Adapun 

gambaran umum kodisi geografis Desa Monggot adalah sebagai berikut : 

a. Batas Wilayah 

1) Sebelah Utara : Desa Geyer 

2) Sebelah Timur : Desa Ngrandu 

3) Sebelah Barat : Desa Kalang Bancar 

4) Sebelah Selatan : Desa Juworo 

b. Luas Wilayah     : 1.116,650 Ha 

1) Tanah sawah yang terdiri dari : 

· Luas irigasi teknis    :          -  Ha 

· Luas irigasi setengah teknis  :          -  Ha 

· Luas irigasi sederhana   :          -   Ha 

· Sawah tadah hujan/ sawah rendengan :     98,640       Ha 

· Luas sawah pasang surut   :          -  Ha 
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2) Tanah kering yang terdiri dari : 

· Luas tanah untuk pekarangan dan  bangunan   :  274,975 Ha 

· Luas  tegal dan kebun     :  112,675 Ha 

· Ladang penggembalaan     :    23,502 Ha 

3) Luas Balong/ Empang/ Kolam    : -     Ha 

4) Hutan Negara    :      768,-  Ha 

5) Lain-lain (sungai, jalan, kuburan)    :   14,194   Ha 

· Ketinggian Tanah  : 84 mdl 

· Topografi   : Dataran rendah 

· Orbitrasi 

Ø Jarak dari Ibukota Kecamatan : 5 Km 

Ø Jarak dari Ibukota Kabupaten : 20 Km 

Ø Jarak dari Ibukota Provinsi : 85 Km 

Dilihat dari posisi atau letak desa, Desa Monggot tergolong desa yang 

kurang strategis. Hal ini disebabkan oleh faktor begitu luasnya daerah cakupan 

desa, yang berpengaruh pada kualitas akses jalan yang sedikit kurang untuk 

topografi desa monggot yang berbukit serta  sebagian merupakan hutan 

Negara. 

Adapun luas wilayah Desa Monggot adalah 1.116,650 Ha dengan 

penggunaan tanah seluas 98,640 Ha untuk tanah sawah, 411,152 Ha untuk 

tanah kering yang berupa pekarangan/bangunan, tegal/kebun, dan ladang 
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penggembalaan, dan sisanya sebesar 14,194 Ha untuk tanah keperluan fasilitas 

umum dan sosial. 

Dengan melihat penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

wilayah Desa Monggot merupakan wilayah pedesaan yang sebagian besar 

lahannya merupakan hutan negara serta lahan pertanian dan perkebunan. 

Namun hal ini belum Didukung dengan adanya fasilitas umum yang memadai 

seperti belum tersedianya akses jalan yang baik dan belum tersedianya 

terminal angkutan umum. Akibat lokasinya yang sebagian besar merupakan 

hutan, sebagian besar wilayah Desa Monggot belum dapat dijangkau dengan 

angkutan umum maka masyarakat Desa Monggot sedikit mengalami kesulitan 

dalam memasarkan hasil pertanian dan perkebunannya.  

Dengan melihat situasi dan kondisi yang demikian itu, maka di Desa 

monggot belum terjadi mobilitas yang baik yang oleh masyarakat Desa 

Monggot sendiri maupun masyarakat desa lain. Dampak yang dapat dilihat 

yaitu desa ini tergolong sepi, artinya belum banyak dikunjungi masyarakat 

desa lain yang mempunyai beberapa kepentingan yang berbeda. Hal ini 

menyebabkan masih kurang berkembangnya sektor perekonoman di Desa 

Monggot. 

2. Kondisi Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Monggot berdasarkan laporan monografi 

dinamis bulan Maret 2007 tercatat sebanyak 6.284 jiwa terdiri dari 2.838 

penduduk laki-laki (45,2%) dan 3.446 penduduk perempuan (54,8%). 
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Yang terbagi dalam 1.725 Kepala Keluarga. Komposisi penduduk 

berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Komposisi Penduduk Desa Monggot 

menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Kel. Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Presentase 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

252 

236 

342 

304 

286 

321 

309 

330 

284 

174 

406 

432 

355 

368 

334 

367 

339 

338 

314 

193 

658 

668 

697 

672 

620 

680 

648 

668 

598 

367 

10,5 

10,6 

11,2 

10,7 

9,9 

10,8 

10,3 

10,6 

9,5 

5,9 

Jumlah 2.838 3.446 6.284 100 

Sumber : Monografi Desa Monggot Tahun 2007 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa golongan usia penduduk yang 

paling banyak berada pada kelompok umur 10-14, yaitu sebanyak 697 atau 

sekitar 11,2 %, kelompok umur 25-29 tahun yaitu sebanyak 680 atau 

sekitar 10,8 %. Jumlah penduduk usia produktif di Desa Monggot cukup 

tinggi dan ini merupakan nilai tambah bagi Desa tersebut. 

b. Pendidikan 

Tingginya jumlah penduduk usia produktif, tidak didukung dengan 

tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya 
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masyarakat yang belum tamat SD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Komposisi Penduduk Desa Monggot 

Menurut pendidikan 

( Bagi Umur 5 tahun ke atas ) 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sarjana/ Akademi/ S1 

Tamat SLTA 

Tamat SLTP 

Tamat SD 

Tidak Tamat SD 

Tidak Sekolah 

Belum Tamat SD 

82 

1072 

2071 

1472 

34 

128 

2.099 

 Jumlah 6284 

Sumber : Monografi Desa Monggot Tahun 2007 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Desa Monggot memiliki 

penduduk yang belum tamat SD sebesar 2099 jiwa, sedangkan yang sudah 

tamat pendidikan dasar sebesar 1.472 jiwa. Dan yang tamat SLTA sebesar 

1.072 jiwa, sedangkan yang tamat akademi/P.T. hanya berjumlah 82 jiwa. 

c. Mata Pencaharian 

Dengan banyaknya penduduk yang belum tamat SD, serta luasnya 

wilayah desa monggot, maka penduduk Desa Monggot kebanyakan 

bekerja di sektor pertanian. Jenis mata pencaharian sebagai petani dan 

buruh tani merupakan profesi yang paling banyak digeluti oleh penduduk 

Desa Monggot. Hal ini seperti terlihat dalam tabel 2.3 : 
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Tabel 2.3 

Komposisi Penduduk Desa Monggot 

Menurut Mata Pencaharian 

(Bagi umur 16 tahun ke atas) 

No MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Petani 

Buruh Tani 

Buruh Industri 

Buruh Bangunan 

PNS/ TNI/ Polri 

Pensiunan (PNS/ TNI/ POLRI) 

dll 

990 

918 

292 

255 

248 

184 

850 

 Jumlah 3.737 

Sumber : Monografi Desa Monggot Tahun 2007 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja 

sebagai petani berada di tingkatan nomor satu yaitu sebesar 990 jiwa , lalu 

diikuti oleh Buruh Tani sebesar 918 jiwa, dan selanjutnya adalah buruh 

industri sebesar 292 jiwa. 

d. Identufikasi Rumah Tangga Miskin (RTM) 

Sektor pertannian ternyata belum mampu memberikan penghasilan 

yang cukup memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Desa Monggot. Hal 

ini menyebabkan angka Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Monggot 

cukup banyak. Seperti yang tergambar pada tabel 2.4 dibawah ini :  
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Tabel 2.4 

Identifikasi Rumah Tangga Miskin 

Desa Monggot 

No Dusun Ka.Dus KK RTM 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Monggot 

Timongo 

Gaji 

Nangkas 

Ngasem 

Jeruk 

Secang 

Ngampelan 

Adi Sudarmadji 

Irham Syarifudin 

Haryadi 

Arya S. 

Parmin 

Sutikno 

Parmin 

Murdiyanto 

161 

292 

143 

276 

294 

243 

164 

152 

84 

104 

63 

78 

95 

62 

63 

64 

 Jumlah  1.725 613 

Sumber : Data Monografi Desa Monggot Tahun 2007 

3. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana Pemerintahan  

Sarana pemerintahan yang dimaksud disini adalah sarana yang 

berwujud bangunan fisik yang mendukung terlaksananya kegiatan 

pemerintahan di Desa Monggot. antara lain:  

1) Kantor Desa 

2) Kantor Lembaga Desa, seperti BPD, LPMD, LPP dan PKK. 

3) Gedung Balai Desa 

b. Sarana Perekonomian 

Sarana-sarana yang menunjang kegiatan perekonomian yang ada di 

Desa Monggot meliputi koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa 
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(KUD), toko, warung. Gambaran rinci tentang sarana perekonomian di 

Desa Monggot dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.5 

Jumlah Sarana Perekonomian 

Desa Monggot 

No Sarana Perekonomian Jumlah (unit) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Toko 

Warung 

Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi Unit Desa (KUD) 

Lumbung Desa 

2 

4 

2 

1 

1 

 Jumlah 10 

  Sumber : Data Monografi Desa Monggot Tahun 2007 

c. Sarana Sosial Budaya 

1) Tempat Ibadah 

Sebagian besar penduduk Desa Monggot menganut agama 

Islam dimana penganut agama Islam sebanyak 6.018 orang, agama 

Kristen sebanyak 163 orang, agama Katolik sebanyak 53 orang. 

Seperti telah diungkapkan di atas, mayoritas penduduk 

Desa Monggot beragama Islam sehingga sebagian sarana ibadah 

yang ada di Desa Monggot adalah sarana ibadah bagi mereka yang 

muslim. Jumlah sarana ibadah umat Islam yaitu 10 buah yang 

terdiri dari masjid sebanyak 8 buah dan mushola sebanyak 2 buah. 

Sedangkan jumlah gereja Kristen ada 1 buah dan gereja katolik 

juga ada 1 buah. 
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2) Sarana Pendidikan 

Di Desa Monggot terdapat sarana pendidikan dari taman 

kanak-kanak (TK) sampai tingkat SLTP sehingga masyarakat Desa 

Jatipuro yang ingin mengenyam pendidikan dari SLTA harus 

sekolah keluar daerah. 

Jumlah sarana pendidikan di Desa Monggot adalah 

sebagaimana ditunjukkan tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Jumlah Sarana Pendidikan 

Desa Monggot 

No Jenis Pendidikan 
Negeri 

(Unit) 

Swasta 

(Unit) 

Jumlah 

(Unit) 

1. 

2. 

3. 

4. 

TK 

SD / MI 

SLTP / MTs 

SLTA / MA 

- 

4 

1 

- 

4 

- 

- 

- 

4 

4 

1 

- 

Jumlah 5 4 9 

 Sumber : Data Monografi Desa Monggot Tahun 2007 

3) Sarana Kesehatan 

Di Desa Monggot terdapat berbagai macam sarana 

kesehatan sehingga warga masyarakat Desa Monggot yang 

menginginkan pelayanan kesehatan tidak perlu pergi ke luar daerah 

jika mereka menginginkannya. Adapun sarana kesehatan yang 

dimaksud adalah Posyandu sebanyak 3 unit, dan Rumah Bersalin 

sebanyak 2 unit. 
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4) Sarana Olah Raga 

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka sarana 

olah raga yang dibutuhkan oleh masyarakatpun beragam. Sarana 

olah raga yang ada di Desa Monggot meliputi 1 lapangan sepak 

bola, 3 lapangan volley. 

5) Sarana Perhubungan 

Sarana perhubungan yang dimaksud adalah jalan, jembatan, 

dan sarana untuk mobilitas yang berada dan dimiliki Desa 

Monggot Di Desa Monggot terdapat 41 Km jalan dusun, 16 Km 

jalan desa, 4 km jalan kabupaten, 3 Km jalan provinsi, jembatan 

sebanyak 12 buah. 

B. Keuangan Desa 

Jumlah pendapatan/penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 341.977.000,- , dimana 

seluruh pendapatan tersebut semuanya berasal dari dana PNPM MD. 

C. Deskripsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM MD) di Desa Monggot. 

Susunan pengurus Desa Monggot adalah sebagai berikut : 

Kepala Desa     : Sutiyo 

Sekretaris      : Soeyoto 

Seksi-seksi 

· Kaur Pemerintahan    : Slamet H. 

· Kaur Keuangan    : Sunarti 
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· Kaur Kesejahteraan masyarakat  : Sudaryanto 

· Kaur Pembangunan   : Endang S. 

· Kaur Pelayanan umum   : Indra Wahyuningsih 

Dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan Program PNPM MD di Desa 

Monggot, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, 

Kepala Desa Monggot secara otomatis berperan sebagai pembina dan pengendali 

kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. 

Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan 

mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri 

Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan 

pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa 

juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau 

badan kerja sama antar desa. 

Dalam musyawarah desa sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 

Februari 2008, telah menghasilkan pembentukan pengurus Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK) dan penetapan Fasilitator Desa. Tim Pengelola Kegiatan terdiri 

dari beberapa anggota masyarakat, yang mempunyai fungsi dan peran untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, 

serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari 

Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.  Pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil 

MAD keanggotaan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu 

jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.   
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Adapun gambaran rinci mengenai susunan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.7 

Susunan Tim Pengelola Kegiatan 

Desa Mongot 

No Nama 
Kedudukan 

Dalam Tim 
Pendidikan 

1. 

2. 

3. 

Supardi 

Sukesti 

Muljana 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

SLTA 

SLTA 

SD 

      Sumber: Data yang diolah 

Melihat susunan di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari Tim 

Pengelola Kegiatan adalah warga desa yang bersedia dan secara musyawarah 

telah ditunjuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan. Walaupun di antara pengurus 

Tim Pengelola Kegiatan tersebut hanya berpendidikan SD, tetapi mereka nantinya 

akan di berikan pelathan-pelatihan yang nantinya dapat dipergunakan untuk 

mendukung para pengurus TPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang 

adil dan merata. Dimana kebijakan pembangunan tersebut sebanyak mungkin 

mengajak keterlibatan aktif dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah secara 

bertahap melaksanakan pembangunan nasional pemberdayaan masyarakat. 

Dengan paradigma pembangunan yang adil dan merata, setiap warga berhak untuk 

memperloeh kesempatan yang sama dalam berperan serta dan menikmati hasil-

hasil pembangunan bersama-sama. Sehingga untuk mencapai hasil yang 

maksimal, pemberdayaan harus muncul dari masyarakat, oleh masyarakat dan 

ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau 

meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, 

dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai 

pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil 

yang dicapai. Oleh karena itu harus sudah dilakukan secara parsial dan 

berkelanjutan, sehingga tingkat efektivitasnya terutama untuk penanggulangan 

kemiskinan dipandang sudah optimal.  
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Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, lahirlah Program Masional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD). Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD) merupakan salah satu 

upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah.  

Untuk mengetahui implementasi program PNPM MD di Desa Monggot 

Kecamatan Geyer Kabupatem Grobogan ini,  maka yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat bagaimana proses pelaksanaan program 

hingga proses pelestarian dimana langkah-langkah tersebut merupakan satu 

rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan program PNPM MD. Dengan melihat 

proses pelaksanaan berbagai langkah-langkah atau rangkaian kegiatan dalam 

pelaksanaan program PNPM MD tersebut diharapkan dapat mengetahui proses 

pelaksanaan program yang ada  dan hambatan yang dirasa dalam pelaksanaan 

program PNPM MD di Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupatem Grobogan. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pembahasan berikut ini: 

A. Hasil Penelitian 

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, 

hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan 

kondisi yang ada di desa dan kecamatan.. Dalam masa pengenalan kondisi 

desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan secara 

informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

55

 

seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya 

untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga 

semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi 

yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada 

setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. 

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: 

pertemuan keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja,dll),  

pertemuan  adat istiadat; (gotong royong, arisan, upacara adat dan lain-lain) 

merupakan alternatif untuk menyebarluasan informasi PNPM Mandiri 

Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti 

koran dan tabloid, serta media elektronika, seperti radio dan TV, dapat 

digunakan untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan. 

PNPM-MD juga merupakan tahap lanjutan atau penyempurnaan 

terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti IDT 

dan P3DT, serta PNPM-PPK. PNPM MD diharapkan dapat menjadi suatu 

sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya 

pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan 

komponen bangsa. 

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Monggot Kecamatan Geyer dilaksanakan 

melalui proses yang sistematis, dengan kejelasan prinsip, visi dan misi yang 

mengarah terwujudnya tatanan masyarakat sipil (madani). Sehingga PNPM-

MD lebih mengedepankan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian 
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dengan asas yang dianut PNPM-MD "Dari Oleh dan Untuk Masyarakat 

(DOUM)" yaitu: a) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pelestarian; b) Memberi kepercayaan untuk memilih kegiatan 

yang diinginkan dan tanpa intervensi dari berbagai pihak; c) Pemihakan pada 

Rumah Tangga  Miskin (RTM); d) Memberi akses sebebas-bebasnya kepada 

masyarakat; e) Mendorong suasana kompetisi sehat dalam pengajuan kegiatan 

dan; f) Penerapan teknologi tepat guna dan padat karya. 

Mulai tahun 2008 Kecamatan Geyer Kabupaten Groboganr Propinsi 

Jawa Tengah pertama kali menerima Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) dengan alokasi dana Bantuan 

Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 2.750.000.000,00 terdiri dari dana 

APBN Rp 2.350.000.000,00 dan dana Cost Shering/ partisipasi APBD Rp 

400.000.000,00. Secara keseluruhan penyerapan dana PNPM-MD tahun 2008 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

 

Tabel 3.1 

Alokasi Dana PNPM-MD  di Kecamatan Geyer 

No Kecamatan 

Dana      
PNPM-

MD 
(Ribuan) 

Dana 
Kegiatan 
(Ribuan) 

BOP 
TPK 

(Ribuan) 

BOP 
UPK 

(Ribuan) 
Nama FK Nama FT 

1 Geyer 2.750.000 2.612.504 82.497 54.999 

1.Hanny Dwi 
Riyanto, SE. 

2. Ir. Kusmala 
Rita 

Lely 
Hendari, 
ST, MT. 

Sumber : Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM-MD Geyer  Tahun 2008 
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Langkah pelaksanaan PNPM-MD pada dasarnya terdiri serangkaian 

kegiatan di berbagai tataran yaitu pusat, daerah dan masyarakat, yang dapat 

bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (parallel) atau menerus, seperti antara 

lain pemantauan dan pendampingan. berikut adalah alur kegiatan dalam 

PNPM MD: 
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MAD Sosialisasi 

Musdes Sosialisasi 

 
PENGGALIAN 

GAGASAN 

Pelatihan 
Kader 

Pember-
dayaan 

Masyarak
at 

Desa/Kelu
rahan 

Musy. Desa 
Khusus 

Perempuan 

Musdes 
Perencanaan 

MAD  
Prioritas Usulan 

Penulisan Usulan 
dng/tanpa desain 

RAB 

Verifikasi Usulan 

Musdes 
Informasi 

Hasil MAD 

Musdes 
Pertanggungjawaban (2X) 

Musdes 
 Serah Terima 

Supervisi Pelaksanaan dan 
Kunjungan Antar Desa  

Pencairan Dana dan 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Operasional 
Pemeliharaan 

Evaluasi 

MAD  
Penetapan  
Usulan 

Gambar 3.1 

Alur Tahapan PNPM Mandiri Perdesaan 

Desain & 
RAB, 

Verifikasi 
Teknis SPP 

Pencairan Dana dan 
Pelaksanaan Kegiatan 

ORIENTASI DAN 
PENGAMATAN 

LAPANG 

Musrenbang 
Kab 

 Forum 
SKPD 

Form; 
survey dusun 
criteria kesejahteraan 
pemetaan RTM 
diagram kelembagaan 
kalender  musin 
peta sosial 

1. Visi Desa 
2. Peta  Sosial Desa 
3. Usulan Desa  
(BLM, ADD, PJM, Lainnya) 
4. PJM (RKP Des, RPJMDes) 

-Rangking Usulan 
-Renstra Kecamatan 

-Penetapan Pendanaan,  
-utusan kecamatan 

Persiapan 
pelaksanaan 
(Pendaftaran 
tenaga, 
pelatihan 
TPK, UPK, 
dan pelaku 
desa lainnya) 

Supervise 
pelaksanaan, 
kunjunga Antar 
Desa, Pelatihan 
Tim Pemeliharaan 
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Kelompok kegiatan tersebut dapat dipilah menjadi beberapa tahapan 

yaitu sebagai berikut: 

4. Proses Perencanaan 

5. Proses Pelaksanaan (actual implementation) 

6. Proses Pelestarian 

Sebagai gambaran lengkap terkait pelaksanaan PNPM MD di Desa 

Monggot Kecamatan Grobogan, berikut penjelasan pelaksanaannya  secara 

bertahap : 

1. Perencanaan. 

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, 

sampai pada Musdes Informasi Hasil. Tahap persiapan dan sosialisasi awal 

dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. 

Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan 

sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah 

Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di 

kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD 

penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan 

koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum 

SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. 

a. Sosialisasi 

Sosialisasi PNPM MD dilakukan 2 kali, yakni pada 

Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan, serta pada 
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Musyawarah Desa (MusDes) ditingkat Desa. Baik MAD dan MusDes  

digunakan untuk mensosialisasikan program PNPM MD, baik tentang 

tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang 

berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan  serta  untuk menentukan 

kesepakatan-kesepakatan dalam melaksanakan PNPM Mandiri 

Perdesaan. 

MAD sosialisasi di Kecamatan sendiri terselenggara pada hari 

sabtu, tanggal 23 Februari 2008, bertempat di aula kecamatan Geyer.. 

MAD sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 13 desa yang ada di 

kecamatan Geyer, termasuk perwakilan dari desa Monggot. Materi dari 

MAD sosialisasi ini adalah sosialisasi tentang petunjuk umum dan 

petunjuk teknis mengenai PNPM MD. 

Sedangkan tahapan sosialisasi di Desa diawali dengan Musdes 

sosialisasi sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi 

PNPM Mandiri Perdesaan di desa. MusDes sosialisasi ini sekaligus 

sebagai perpanjangan tangan dari MAD sosialisasi di kecamatan 

sebelumnya. MusDes sosialisasi di Desa Monggot ini terselenggara 

pada tanggal 27 Februari 2008, bertempat di Balai Desa Monggot. MD 

Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala desa dan aparat desa, wakil RTM 

desa, wakil perempuan, LSM, tokoh masyarakat/agama, dan 

masyarakat yang berminat untuk hadir. Hal ini seperti yang di 

ungkapkan oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan,  Dyah S.Wardhani,S. 

Hut.: 
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“Tahap pertama PNPM MD diawali dengan diadakannya 
musyawarah antar desai, yang diadakan pada tanggal 23 Februari 
2008. dan di hadiri oleh aparat dari 13 desa serta beberapa 
perwakilan masyarakat. Untuk selanjutnya dilaksanakan MusDes 
Sosialisasi di desa Monggot pada tanggal 27 Februari 2008, 
sebagai penyebarluasan informasi mengenai Program PNPM MD 
kepada masyarakat…”(wawancara 29 Agustus 2009) 

MD Sosialisasi dilaksanakan selama satu hari, dalam bentuk 

pengarahan. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Kepala Desa 

Monggot, yang turut hadir dalam MD sosialisasi: 

“Pertama-tama, diadakan sosialisasi tentang PNPM MD di 
Balai Desa tanggal 27 Februari 2009, yang dihadiri oleh semua 
aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa perwakilan 
warga...”(Wawancara 10 November 2009) 

Materi Musyarawah desa sosialisasi tersebut berkisar tentang 

Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM MD. Mulai dari tujuan, 

visi misi, serta mekanisme PNPM MD. Hal ini seperti diungkapan Ibu 

Dyah S. Wardhani, S.Hut selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan di 

kantor Kecamatan Geyer: 

“MAD dan MusDes Sosialisasi memang dilaksanakan 
sebagai jembatan penyampaian informasi tentang Petunjuk 
Teknis Operasional PNPM MD kepada masyarakat, jadi memang 
sedikit terkesan penyampaian satu arah. Selain itu dikarenakan 
waktu pelaksanaannya masing-masing hanya satu hari, sosialisasi 
ini sedikit kurang  mengena namun sudah cukup 
bagus...”(wawancara 10 November 2009) 

 Hal ini serupa dengan yang diungkapkan Bpk. Sutiyo selaku 

Kepala Desa Monggot : 

“Sosialisasi yang di adakan tanggal 23 dan 27 februari 2008 
baik di kecamatan maupun di desa memang hanya sebatas 
pengenalan tentang Program PNPM MD kepada masyarakat. 
Dikarenakan waktu sosialisasi yang hanya 1 hari, sosialisasinya 
dirasa kurang mantap …”(wawancara 29 Agustus 2009) 
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Selain digunakan untuk sosialisasi, musyawarah desa ini juga 

digunakan untuk memilih perwakilan masyarakat guna menjadi Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai fungsi dan peran untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola 

administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. Disini juga 

terpilih Fasilitator Desa (FD) yang nantinya akan memfasilitasi atau 

memandu masyarakat  dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan 

PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada 

tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. 

Tabel 3.2 

Susunan TPK dan FD  Desa Mongot tahun 2008 

No Nama jabatan Pendidikan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Supardi 

Sukesti 

Muljana 

Adi .N 

Yuliati 

Ketua TPK 

Sekretaris TPK 

Bendahara TPK 

FD laki-laki 

FD perempuan 

SLTA 

SLTA 

SD 

SLTA 

SLTA 

 Sumber: Data yang diolah 

b. Penggalian Gagasan  

Setelah terlaksana sosialisasi PNPM mandiri Perdesaan ditingkat 

desa, selanjutnya dilaksanakan Muasyawarah penggalian 

gagasan/usulan. Musyawarah penggalian gagasan sendiri adalah 

pertemuan di tingkat dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai 

kebutuhan masyarakat terutama RTM. Gagasan-gagasan yang 

disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang 
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diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM mandiri Perdesaan, 

tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan 

kemiskinan. 

Musyawarah dusun penggalian gagasan dari 8 dusun yang ada di 

desa monggot terlaksana pada tanggal 5-11 April 2008, bertempat di 

rumah masing-masing kepala dusun. Musdus ini dihadiri oleh kepala 

dusun, pengurus RW/RT, serta perwakilan masyarakat. Musyawarah 

penggalian gagasan ini menghasilkan daftar usulan-usulan kegiatan 

yang hendak diajukan untuk mendapatkan dana dari program PNPM 

MD.  Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutikno, selaku 

Kepala Dusun Jeruk : 

“Tiap-tiap dusun mengadakan musyawarah untuk 
menentukan usulan yang nantinya akan diusung sebagai usulan 
dusun pada musdes perencanaan mas… musdus ini didakan 
dirumah saya dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat…” 
(wawancara 12 November 2009) 

Hal tentang musyawarah dusun ini dibenarkan oleh Bapak 

Slamet selaku warga Dusun Jeruk : 

“Di rumah pak KaDus diadakan musyawarah buat 
menentukan usulan kegiatan yang mau diajukan untuk didanai 
program PNPM. Kalo ngga salah tiga kali kumpul, akhirnya di 
setujui pembangunan jembatan sebagai usulan yang akan 
diajukandari dusun Jeruk…” (wawancara 12 November 2009) 

Dari 8 dusun di desa monggot masing-masing mengajukan 

usulan untuk dusunnya masing-masing, yang nantinya akan ajukan ke 

musyawarah desa untuk dipiih menjadi usulan desa.  
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Selain pencarian gagasan di tingkat dusun, dilaksanakan juga 

penggalian gagasan khusus untuk perempuan ditingkat Desa. 

Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) ini dihadiri oleh kaum 

perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan 

dari kelompok-kelompok  perempuan dan menetapkan usulan kegiatan 

yang merupakan kebutuhan desa. Usulan yang disampaikan dalam 

MKP ini juga perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan yang 

telah dilakukan dimusyawarah dusun sebelumnya. Usulan hasil 

musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa 

perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa. 

Untuk MKP di Desa Monggot terlaksana pada tanggal 22 April 

2009, yang bertempat di Balai Desa. MKP ini dihadiri oleh 28 orang 

perwakilan perempuan dari semua dusun di Desa Monggot. MKP 

tersebut akhirnya menghasilkan usulan kegiatan SPP dan 

Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak di lingkungan kantor 

Kepala Desa. 

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Sunarti selaku Kaur 

Keuangan di Desa Monggot sebagai berikut : 

“MKP dihadiri oleh perwakilan perempuan dari dusun-
dusun  yang ada si desa monggot. MKP-nya sendiri terlaksana 
pada tanggal 22 April 2009 di Balai Desa dan menghasilkan 
usulan kegiatan SPP dan pembangunan gedung TK...” 
(wawancara 29 Agustus 2009) 
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Hal yang hampir sama juga diutarakan oleh Ibu Dyah 

S.Wardhani,S. Hut. selaku ketua UPK di kecamatan Geyer, yang 

mendampingi jalannya MKP di Desa Monggot, sebagai berikut : 

“MKP di Desa Monggot terlaksana pada tanggal 22 April 
2009 bertempat di Balai Desa, sesuai dengan harapan kami 
selaku tim UPK, MKP ini dihadiri oleh 28 orang perwakilan 
perempuan dari 6 dusun yang ada di Desa Monggot. MKP ini 
menghasilkan usulan kegiatan berupa SPP dan pembangunan 
gedung TK...”(wawancara 10 November 2009) 

Dari hasil penggalian gagasan di MusDus maupun MKP 

ditentukan gagasan-gagasan diajukan untuk mendapat dana PNPM 

MD adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Daftar Usulan dari Dusun dan MKP Monggot 

No. Dusun Usulan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Monggot 

Timongo 

Gaji 

Nangkas 

Ngasem 

Jeruk 

Secang 

Ngampelan 

MKP 

gedung TK 

macadam jalan 

macadam jalan 

polindes 

SPP 

jembatan 

rabat beton 

rabat beton 

SPP 
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10. MKP Gedung TK 

Sumber : Data yang diolah 

c. Musyawarah Perencanaan  

Setelah gagasan dari dusun dan MKP tersusun, diadakan Musdes 

perencanaan bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, 

hasil dari proses penggalian gagasan di dusun. MusDes Perencanaan di 

Desa Monggot sendiri terlaksana bersamaan dengan MKP yakni 

tanggal 22 April 2008 bertempat di Balai Desa Monggot dan dihadiri 

oleh 41 orang (26 laki-laki, 15 perempuan). Dari 6 usulan kegiatan 

dusun ditambah dengan 2 usulan MKP, disaring melalui musyawarah 

sehingga menghasilkan 3 usulan kegiatan desa. Seperti yang 

dikemukakan oleh bapak Muljana selaku sekertaris TPK Desa 

Monggot, sabagai berikut : 

 

“Pada MusDes Perecanaan di Balai Desa tanggal 22 April 
2009, dipilih 3 dari 6 usulan dusun untuk menjadi usulan desa. 
Usulan yang terpilih menjadi usulan desa adalah SPP, jembatan 
Jeruk, dan macadam jalan Rabat...“(Wawancara 10 November 
2009) 

Hal senada diungkapkan Bapak Sutiyo selaku Kepala Desa 

Monggot, sebagai berikut : 

“Dari banyak usulan dari tiap-tiap dusun dipilih 3 usulan 
untuk diajuan sebagai usulan desa pada program PNPM MD. 
Usulan yang terpilih adalah SPP, jembatan, dan macadam jalan. 
MusDes Perencanaan sendiri terlaksana tanggal 22 April 2009, 
bersamaan dengan terlaksananya MKP...”(Wawancara 10 
November 2009) 
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Gagasan-gagasan yang menjadi usulan desa untuk diajukan ke 

MAD di Kecamatan Geyer dari Desa Monggot pada program PNPM 

MD tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Daftar Usulan PNPM MD Desa Monggot tahun 2008 

No. Daftar Usulan 

1. SPP 

2. Jembatan Dusun Jeruk 

3. Rabat Jalan 

 Sumber : Data yang diolah 

d. Verifikasi Usulan 

Usulan dari desa diperiksa dan dinilai kelayakannya untuk 

didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Verifikasi dilakukan oleh Tim 

Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan  beranggotakan 5 orang 

yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. 

Berkaitan dengan usulan yang telah disepakati dalam MAD 

perencanaan, maka untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan 

terhadap usulan tersebut dibentuklah Dewan atau Tim Verifikasi 

Kecamatan. Selanjutnya Tim tersebut menindaklanjutinya dengan 

membuatkan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh bapak Muljana, 

selaku bendahara TPK Desa Monggot: 

“Setelah usulan-usulan desa dibawa ke kecamatan, nanti 
dari kecamatan akan diperiksa oleh tim verifikasi. Baik dari segi  
kelayakan usulan dan tingkat urgency usulan tersebut…” 
(wawancara 10 November 2009) 
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Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Hanny selaku FK 

Kecamatan Geyer : 

“Setelah terkumpul usulan-usulan desa, selanjutnya usulan-
usulan tersebut diverifikasi oleh Tim Verifikasi (TV), guna 
melihat kelayakan dan tingkat urgency usulan yang nantinya 
digunakan untuk menentukan, apakah usulan tersebut layak 
untuk didanai oleh program PNPM Mandiri Perdesaan…” 
(wawancara 10 November 2009) 

Tim Verifikasi yang dibentuk oleh TK Kecamatan PNPM 

Mandiri Perdesaan Kecamatan Geyer tahun 2008 tesebut terdiri dari 5 

orang anggota, yaitu seperti yang terlihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

    Tabel 3.5 

        Susunan Tim Verifikasi Kecamatan Geyer Tahun 2008 

No Nama Jabatan Instansi 

1 

2 

3 

4 

5 

Triyono AL 

Suratman 

Sri wahyu 

Sunarto 

Suwandi 

Ketua 

Sekretaris  

Bendahara  

Anggota  

Anggota  

Pensiunan PLKB 

PLKB Kec. Geyer 

Staf Ekbang Kec. Geyer 

KIMPRASWIL 

PDAM Kec. Geyar 

Sumber : Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Geyer 
 
e. MAD   Prioritas Usulan 

Dari hasil tim verivikasi, ditingkat kecamatan ditentukan 

peringkat usulan kegiatan dari desa-desa. Penyusunan peringkat 

didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh 
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TV dalam menilai usulan kegiatan. Dalam MAD prioritas usulan ini 

dimaksudkan untuk mengurutkan usulan-usulan kegiatan yang 

diajukan oleh masing-masing desa dengan melihat kemanfaatan dan 

tingkat urgency dari usulan tersebut. Dari urutan tersebut akan 

menentukan usulan apa saja yang mendapat pendanaan dari program 

PNPM MD. Hal ini seperti yang diutarakan oleh ibu Dyah 

S.Wardhani,S. Hut.: 

“Dana yang didapat dari PNPM Mandiri Perdesaan terbatas 
mas, jadi tidak semua usulan diterima dan didanai. usulan-usalan 
dari desa ditampung dan diverifikasi untuk nantinya dapat 
ditentukan urutan prioritas usulan-usulan tersebut. Usulan yang 
nantinya akan didanai harus dilihat dari prioritas dan tingkat 
kemanfaatan untuk masyarakat banyak…” (wawancara 10 
November 2009) 

Hal mengenai prioritas usulan ini juga diamini oleh bapak 
Soetiyo, selaku Kepala Desa Monggot : 

“Kami mengajukan 3 usulan mas, yakni SPP, jembatan, dan 
macadam jalan. Namun usulan-usulan kami masih harus nilai 
kelayakannya oleh tim verifikasi dan diranking oleh UPK di 
kecamatan dengan memperbandingkan dengan usulan-usulan 
dari desa-desa lain…” (wawancara 10 November 2009)  

Setelah usulan-usulan desa di urutkan, selanjutnya ditetapkan 

usulan mana saja yang didanai oleh PNPM. Keputusan pendanaan 

harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat 

MAD prioritas usulan. Daftar usulan dari Kecamatan Geyer adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Daftar Usulan PNPM MD Kecamatan Geyer tahun 2008 

No. Desa Usulan KetLokasi Asal Nilai RAB (Rp) 

1 JUWORO Simpan Pinjam Perempuan Juworo MKP 200.000.000,00 

2 KARANG ANYAR Simpan Pinjam Perempuan Karanganyar MKP 72.105.000,00 

3 KARANG ANYAR Makadam Karanganyar MD-2 176.619.000,00 

4 RAMBAT Makadam Tegal Jeruk MD-2 115.333.000,00 

5 ASEMRUDUNG Simpan Pinjam Perempuan Lengkong MKP 20.000.000,00 

6 ASEMRUDUNG Makadam Ngasem MD-2 161.753.000,00 

7 NGRANDU Jembatan Gelagar Besi Pepe MD-2 210.491.000,00 

8 SOBO 
Bangun Gedung 

Sekolah/Madrasah Lengkong MKP 118.546.000,00 

9 BANGSRI 
Bangun Gedung 

Sekolah/Madrasah Bangsri MKP 116.858.000,00 

10 JUWORO Betonisasi Jalan Tegalsari MD-2 185.292.000,00 

11 JAMBANGAN Simpan Pinjam Perempuan Kuncen MKP 42.105.000,00 

12 JAMBANGAN Makadam Duro MD-2 153.870.000,00 

13 KALANGBANCAR Betonisasi Jalan Setro MD-2 167.605.000,00 

14 MONGGOT Jembatan Gelagar Besi Jeruk MD-2 344.878.000,00 

15 NGRANDU Simpan Pinjam Perempuan Kepoh MKP 36.315.000,00 

16 SOBO Simpan Pinjam Perempuan Karangasem MKP 24.210.000,00 

17 LEDOKDAWAN 
Bangun Gedung 

Sekolah/Madrasah Lebak MKP 115.318.000,00 
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18 BANGSRI Simpan Pinjam Perempuan Bangsri MKP 165.262.000,00 

Sumber : Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Geyer 

f. Musdes Informasi Hasil MAD  

Kegiatan ini merupakan proses transisi antar sosialisasi dan 

pelaksanaan sehingga hal-hal yang ditegaskan dalam musdes informasi 

ini adalah melakukan sosialisasi hasil-hasil keputusan dari MAD 

penetapan usulan. MusDes Informasi di Desa Monggot dilaksanakan 

pada tanggal 9 September 2008 bertempat di Balai Desa.  

Dalam MusDes hasil informasi MAD ini disampaikan bahwa 

berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri ; Nomor : 412.25 / 2944 

/PMD tanggal 12 September 2008, hasil   keputusan   rapat   Forum   

Masyarakat   Antar   Desa  Khusus Kecamatan   Geyer   Kabupaten   

Grobogan   Propinsi   Jawa  Tengah  yang  diselenggarakan pada hari 

Sabtu tanggal 11 Oktober 2008 dengan ini ditetapkan bahwa Desa 

Monggot menerima jenis kegiatan Sapras (sarana prasarana) dan 

jumlah dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan ( PNPM - MD ) Tahun Anggaran 2008 untuk 

pembangunan Jembatan Dusun Jeruk Desa Monggot adalah sebagai 

berikut : 

Jembatan   : Rp. 289.453.000,00 

Talud dan Urugan  : Rp.   23.797.000,00 

Saluran Pasangan Batu : Rp.    11.000.000,00 

Swadaya   : Rp.    20.000.000,00 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

72

 

Hal mengenai disetujuinya pembangunan jembatan Dusun Jeruk 

sebagai usulan yang didanai program PNPM MD dikemukakan oleh 

Bapak. Muljana: 

“Syukur mas, Desa Monggot pada tahun 2008 dapat dana 
dari PNPM MD berupa pembangunan jembatan di Dusun 
Jeruk...” (wawancara 10 November 2009) 

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dusun Jeruk Bpk. Sutikno : 

“Disetujuinya jembatan jeruk untuk mendapat dana dari 
PNPM MD, merupakan berkah buat warga Desa Monggot, 
khususnya bagi warga Dusun Jeruk mas…”(wawancara 12 
November 2009) 

Didalam MusDes Informasi hasil ini juga di bentuk tim 18 

(terdiri tim 3, tim 4, tim 5, tim 6) yakni tim yang nanti bertugas untuk 

memonitori dalam pelaksanaan PNPM MD. 

Tabel 3.7 

Susunan Tim Monitoring Desa Monggot 

Tim 18 ( Monitoring ) Anggota 

Tim 3 1. Aria .S 
2. Sutikno 
3. Suparmin 

Tim 4 1. Darmo 
2. Puji 
3. Parto 
4. Warso 

Tim 5 1. Warto 
2. Nyamin 
3. Ryanto 
4. Slamet 
5. Mormo 

Tim 6 
 

1. Susanto 
2. Suprat 
3. Tejo 
4. Supar 
5. Sudaryati 
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6. Suwito 

Sumber : data yang diolah 

Dari keseluruhan pelaksanaan tahap perencanaan ini dapat dilihat 

kualitas pengelola yang sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan 

petunjuk operasional atau aturan program PNPM MD yaitu 

melaksanakan tahap perencanaan yang mengajak masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah anggota masyarakat yang hadir di setiap kegiatan yang ada di 

tahapan perencanaan ini. Tahap perencanaan sendiri dapat dikatakan 

cukup berhasil, meskipun sosialisasi di tingkat kecamatan dan di 

tingkat desa hanya dilangsungkan dalam waktu 1 hari. 

2. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi ini peneliti hanya mengulas bagaimana 

mekanisme penyaluran dana PNPM MD ditingkat kecamatan ke tingkat 

desa, serta penggunaan dana PNPM tersebut oleh desa. Pada tahap ini 

proses pelaksanaan mulai Pencairan dana 40% sampai Musdes 

Pertanggungjawaban 100%. 

Setelah ditetapkan bahwa Desa Monggot mendapat dana 

pembangunan sarana prasarana berupa pembangunan jembatan dusun 

Jeruk, desa harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan 

(SPPB). Surat perjanjian ini yang selanjutnya menjadi dasar untuk 

besarnya  penerimaan dana PNPM Mandiri Perdesaan  tersebut. Sesuai 

wawancara dengan Bapak Hanny : 
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“Setelah usulan desa disetujui untuk mendapat dana dari 
PNPM Mandiri Perdesaan, kami minta untuk pihak desa untuk 
menandatangani SPPB yang selanjutnya menjadi dasar untuk 
besaran dana PNPM MD yang diperoleh desa…” (wawancara 10 
November 2009) 

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Muljana : 

“Bener itu mas, setelah diumumkan lewat MusDes 
informasi hasil MAD bahwa Desa Monggot mendapat bantuan 
dana Sapras untuk pembangunan jembatan, selanjutnya tinggal 
menandatangi SPPB. Sambil menunggu dana cair, kami 
melakukan persiapan pelaksanaan yang lain…” (wawancara 10 
November 2009) 

SPPB yang telah diverifikasi oleh UPK dan FK diajukan ke PjOK 

untuk segera dilakukan pengesahan. SPPB yang telah segera 

ditindaklanjuti oleh FK dan UPK untuk melakukan pengajuan dana ke 

KPKN. 

a. Alur Pencairan Dana PNPM MD 

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program PNPM MD 

penyaluran dana dilakukan lewat Kantor Pos/Bank pemerintah. 

Berkaitan dengan hal ini, UPK Kecamatan Geyer memiliki nomor 

rekening (rutin) 5996-01-005823-53-8 di Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) Cabang/Unit: Gundih Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. 

Pemilihan rekening BRI sebagai bank penyaluran PNPM bertujuan 

untuk memudahkan dalam proses pengambilan dana. Pertimbangan 

banyaknya cabang BRI sehingga dapat dengan mudah diakses pihak 

UPK Kecamatan.  Hal itu dibenarkan oleh Ibu Dyah S. Wardhani, 

S.Hut :  
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“Kami diharuskan untuk membuka rekening di BRI, hal ini 
untuk mempermudah dalam proses pengambilan dana PNPM 
MD, karena cabangnya banyak dan di setiap kecamatan pasti 
ada” 

Hal ini sesuai dengan keterangan bapak Hanny Dwi Riyanto : 

“Pertimbangan mengenai penunjukkan BRI sebagai mitra 
penyalur PNPM, tidak lain atas dasar banyaknya cabang BRI, 
sehingga akan lebih mudah di akses...”(wawancara 10 November 
2009) 

Model pencairan dilakukan dalam implementasi PNPM MD 

adalah secara klaster atau bertahap. Dimana TPK membuat RPD I 

(Rencana Pengajuan dana) disertai RAB, kemudian diverifikasi oleh 

UPK kecamatan dan selanjutnya ditentukan tanggal pencairan dana. 

Setelah cair dan digunakan, TPK perlu membuat LPD I (Laporan 

Penggunaan Dana), yang kemudian akan digunakan untuk 

mengajukan RPD II, begitu seterusnya sampai pada tahap LPD 100% 

dan Musyawarah Desa Serah Terima. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Bpk. Muljana: 

“Sebelum dana dari PNPM MD mengalir, kami perlu 
membuat RPD disertai beberapa syarat ketentuan yang lain, 
misal RAB, Ceklis Swadana dll. Setelah dana turun,lalu kami 
gunakan sesuai dengan RPD I, setelah itu membuat LPD I 
(laporan penggunaan dana) yang nantinya digunakan untuk 
pengajuan RPD II dan begitu seterusnya…” (wawancara 10 
November 2009) 

setelah RPD I diajukan kepada pihak UPK kecamatan dan 

diverifikasi, ditentukan tanggal pencairan dana. TPK memberikan 

informasi pelaksanaan pencairan Dana kepada Tim Khusus (Tim 5) 

dan Masyarakat. UPK melakukan transaksi kepada TPK dengan 
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perincian dana (Dana Masyarakat, TPK 3% dan UPK 2%). Dimana 

pengurus TPK mengambil di UPK, dan UPK mengantar ke desa dan 

di tingkat desa dilakukan penghitungan uang kembali dengan diawasi 

oleh tim khusus (tim 5). Begitu pula seterusnya untuk proses 

pencairan dana 80% dan 100%. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari penyimpangan dalam aliran pencairan dana PNPM. 

Seperti yang diterangkan oleh Bpk. Warto, selaku anggota Tim 5 Desa 

Monggot: 

“TPK dan FD menghubungi kami bahwa akan nada 
pencairan dana PNPM dari UPK kecamatan, sehingga kami ikut 
mengawasi aliran dana dari kecamatan sampai ke balai desa. Di 
balai desa kami menghitung ulang jumlah uang yang diberikan 
untuk menghindari penyimpangan…”(wawancara 12 November 
2009) 

Hal senada diungkapkan oleh bpk. Muljana: 

“Penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap dari 
kecamatan ke balai desa. Kami mengambil di UPK kecamatan, 
selanjutnya tim UPK ikut mengantar ke balai desa. Keseluruhan 
tahap pencairan ini diawasi secara langsung oleh tim monitoring 
5, bahkan sesampainya di balai desa dana dihitung ulang...” 
(wawancara 10 November 2009) 

Tahapan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan di Desa 

Monggot adalah sebagai berikut: 

1) Pengajuan Rencana Pengajuan Dana (RPD), Sertifikasi Dana 

Pertama 

Sebelum mengajukan pencairan dana, TPK harus terlebih 

dahulu membuat Rancangan Penganjuan Dana RPD 40% dari dana 

keseluruhan disertai dengan Rencana Anggara Belanja I. Adapun 
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desain PNPM MD dalam pengajuan Dana Pertama beberapa 

dokumentasi yang perlu dilaporkan yaitu sebagai berikut : 

a) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan  (SPPB). 

b) RPD (Rencana Penggunaan Dana)  

c) Berita Acara Musdes III termasuk RAB 3% TPK 

d) Ceklis Swadaya oleh UPK Minimal Dana Swadaya Bersamaan 

Dengan Dana PNPM-MD 

e) Revisi Usulan (bila ada) 

TPK melakukan survey harga ke beberapa toko untuk 

perbandingan harga, sehingga pada akhirnya dipakai untuk 

menyusun RPD dan RAB. Seperti yang diutarakan oleh bapak 

Muljana: 

“TPK harus survey harga ke toko-toko dulu mas, 
setidaknya 3 toko untuk melakukan perbandingan harga. Hal ini 
untuk menyusun RAB sebagai syarat pengajuan RPD, harga yang 
kita jadikan patokan kita ambil dari harga rata-rata mas. Misal 
untuk barang A harga tertinggi X dan harga terendah Y, maka 
kita ambil tengah-tengahnya mas, untuk jaga-jaga kalau-kalau 
nanti ada kenaikan harga…” (wawancara 10 November 2009) 

Data-data RPD desa dilakukan sertifikasi baik ditingkat 

UPK dan FK. Perlu dilihat apakah dokumentasi pengajuan tersebut 

telah sesuai administrasi yang telah disepakati. Apakah telah 

terpenuhi adanya kesanggupan swadaya masyarakat. Setelah data 

terpenuhi perlu pengecekan kondisi di lapangan yang dilakukan 
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ketua UPK dan FK. Sertifikasi tersebut dikoordinasikan dengan 

PjOK. Sertifikasi menghasilkan dokumentasi dengan perbaikan 

dan atau siap dilakukan pengajuan pencairan dana Tahap 40% I 

(disesuaikan dengan kebutuhan). Kegiatan ini memastikan bahwa 

sertifikasi telah menjadi bagian sistem pengawasan di berbagai 

jenjang. Sertifikasi Dana yang dilakukan tidak hanya oleh FK 

tetapi juga UPK hal ini untuk melakukan keakuratan data. Namun 

demikian masih saja ada administrasi yang kurang lengkap hal 

inilah yang menjadi pekerjaan yang segera ditangani secara serius 

oleh UPK dan FK.. Seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Muljana:  

“Wah, sulit sih mas memang, kita harus membuat RPD 
tersebut harus sesuai dengan juklak, Belum lagi format 
pembuatannya berbeda dengan PNPM PPK sebelumnya, 
beberapa kali harus dikembalikan ke saya untuk diperbaiki sesuai 
dengan format yang diberikan oleh tim UPK. Saya juga hanya 
lulusan SD saja mas, jadi tidak begitu mengerti dengan 
pengadministrasian PNPM MD ini. Pas disuruh membuat 
pembukuan, surat-surat, arsip itu awalnya saya buat manual mas, 
tulis tangan, dan nota-nota ditempel-tempel begitu saja mas. 
Setelah dikasih tau sama tim UPK kalau formatnya ketik ya 
sudah mas, saya sketik di rental pengetikan sebisa saya mas...” 
(wawancara 10 November 2009) 

Pengajuan RPD inilah yang membutuhkan waktu karena 

harus menyakinkan ketertiban administrasi seperti model yang 

ditawarkan oleh PNPM-MD 

2) Penyaluran Dana 40% (Tahap I) 

Setelah dilakukan vertifikasi UPK melakukan pemesanan 

Bank satu hari sebelumnya tentang kebutuhan pencairan dana. FK 

juga memastikan bahwa TPK bahwa pada hari jam yang telah 
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disepakat iakan dilakukan pencairan dana. FD beserta TPK 

memberikan informasi pelaksanaan pencairan Dana kepada Tim 

Khusus, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat pemanfaat. UPK 

melakukan transaksi kepada TPK dengan perincian dana (Dana 

Masyarakat, TPK 3% dan UPK 2%). Penyaluran dana tahap I ini 

terlaksana pada tanggal 28 Oktober 2008, sejumlah Rp. 

124.169.600,00. Dana tersebut dibawa oleh TPK yang lalu dibawa 

ke Balai Desa. Sampai di Balai Desa Dana tersebut dilakukan 

perhitungan kembali oleh Tim Khusus (Tim 5) apakah ada terjadi 

penyimpangan atau tidak.  

3) LPD I Laporan Penggunaan Dana Pertama/ MD 40% 

Setelah dana pertama digunakan TPK membuat laporan 

tentang penggunaan dana LPD I sebagai syarat untuk mengajukan 

RPD II, disni sekaligus diselenggarakan Musyawarah 

Pertanggungjawaban I. kegiatan ini terselenggara pada tanggal 25 

November 2005, bertempat di balai desa Monggot. Disini 

dilaporkan juga perkembangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

dan serta pemeriksaan bukti-bukti administrasi secara baik dan 

benar.  

4) Pengajuan RPD & Dana Kedua 

Kegiatan ini sama Tahap I hanya dalam pengajuan dana ini 

tidak ada SPPB Ditambah Berita Acara Musdes 40%. Pelaporan 
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Penggunaan Dana Pertama (LPD I) yang dilampiri Bukti Kuitansi, 

Nota Penerimaan dan Pengadaan Barang Swadaya dll.  

5) Penyaluran Dana 40% (Tahap II) 

Di Desa Monggot, Peyaluran dana 40% terselenggara pada 

tanggal 25 November 2008, dengan jumlah dana yang dikucurkan 

adalah sebesar Rp. 78.016.000,00. Kucuran dana ini disalurkan  

dengan sistematika yang sama dengan penyaluran dana pertama. 

Pelaksanaan penyaluran dana ini dilakukan dengan mengundang 

semua unsur dalam masyarakat.  

6) Laporan Penggunaan dana II/ MD 80% 

Setelah dana digunakan sesuai dengan kebutuhan, fungsi 

pelaporan dilaksanakan. Tahap pelaporan dengan membuat 

Laporan Penggunaan Dana II sekaligus melaksanakan Musyawarah 

Pertanggungjawaban II terselenggara pada tanggal 17 Desember 

2008 bertempat dibalai desa Monggot. Disini TPK 

mempertanggungjawabkan hal penggunaan dana terhadap 

masyarakat.  

7) Pengajuan RPD & Dana Ketiga 

Kegiatan ini hampir sama dengan Tahap II Ditambah Berita 

Acara Musdes 40% Tahap II.  Sebelum selesai 100% Pelaksanaan 

Pekerjaan Lapangan & Administrasi 100%, maka 20% dana akan 

tertinggal di UPK sebagai Jaminan Kewajiban Penyelesaian. Pola 

ini yang merupakan bagian dari posisi tawar swadaya masyarakat 
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yang akan dijadikan dana pendamping PNPM-MD. Diharapkan 

adanya pertanggungjawaban pelaksanaan di lapangan yang 

disesuaikan dengan rencana pegajuan berikutnya. 

8) Penyaluran Dana 20% (Tahap III) 

Sistem penyaluran dana sama seperti pada Penyaluran dana 

sebelumnya FD perlu memastikan bahwa semua pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan dan bukti-bukti administrasi telah dilakukan 

secara baik dan benar baru dilakukan persiapan pelaksanaan LPD 

100%. Pelaksanaan LPD dilakukan mengundang semua unsur 

dalam masyarakat.  

Sehingga kegiatan ini memastikan sistem tranparansi dan 

akuntabilias masyarakat. Disamping itu, tidak adanya dana parkir 

di luar pemanfaat itu dan disini telah menciptakan sistem yang 

tidak korup dan mendidik masyakat dalam kemandirian dan 

tanggungjawab.  

9) LPD Penggunaan Dana Ketiga dan Musyawarah Serah Terima 

Kegatan ini diawali dengan TPK melakukan koordinasi 

dengan FK dalam pelaksanaan LPD 100%. FK perlu memastikan 

bahwa TPK melaksanaan semua pekerjaan pekerjaan di lapangan 

dan bukti-bukti administrasi telah dilakukan secara baik dan benar. 

Persiapan pelaksanaan LPD 100% dalam bentuk Musdes Serah 

Terima.  
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Disini juga memperlihatkan sistem dan pola yang 

menghasilkan sistem pemberdayaan masyarakat dimana warga 

masyarakat akan mempertanggungjawabkan sendiri., FK dan UPK. 

MDST di Desa Monggot ini sendiri terselenggara bersamaan 

dengan musdes pertanggungjawaban 100% yakni pada tanggal 8 

Juni 2009 bertempat dirumah bapak Supar. Sesuai dengan 

pernyataan Bpk. Supar selaku warga Dusun Jeruk : 

“Setelah proses pembangunan selesai dilakukan Musyawarah 
Desa Serah Terima dirumah saya, sekalian penyerahan Laporan 
Penggunaan Dana 100%...” wawancara 14 November 2009) 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bpk. Hanny Riyanto : 

“Pekerjaan warga dan TPK dalam menbangun jembatan dusun 
jeruk sudah selesai, sehingga diadakan MDST dari TPK kepada 
warga untuk selanjutnya dimanfaatkan sebaik mungkin. Saat itu 
sekalian penyerahan LPD dari TPK mas…” (wawancara 10 
November 2009) 

Dalam Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) ini 

diinformasikan bahwa telah terjadi revisi desain pada jembatan 

Jeruk. Desain awal dimana terdapat saluran air, diubah menjadi 

jalan urugan penuh. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang telah 

diberikan oleh ibu Lely Hendari, ST, MT. demikian : 

“Dengan karakteristik sungai di Dusun Jeruk yang bertipe aliran 
sungai deras dan mempunyai lengkungan sungai yang cukup curam 
dan dalam, sehingga dirasa saluran air dalam desain awal tidak ada 
manfaatnya. Hal ini karena tipe sungai yang ada di Dusun Jeruk tidak 
memungkinkan adanya luapan air, jadi lebih baik saluran air itu 
ditiadakan dan diganti dengan tanah urugan penuh…” (wawancara 
16 November 2009) 
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Sesuai dengan pernyataan tersebut, Bpk Muljana juga 

mengungkapkan hal sebagai berikut: 

 

“Dari Ibu FK menyarankan agar desain saluran air dihilangkan 
dan diganti dengan tanah urug, dengan pertimbangan utama tipe 
sungai di Dusun Jeruk yang tidak cocok dengan desain saluran air 
tersebut… “ (wawancara 10 November 2009) 

Panjang talud juga berubah, dari dimensi rencana awal 

dengan panjang 53 m serta lebar 2,37 m, namun pada realisasinya 

pekerja mampu membuat talud dengan pangjang 93,75 m serta 

lebar 2,37 m. seperti yang diungkapkan Bpk. Muljana : 

“adanya swadaya masyarakat dalam hal pengadaan tanah urug, 
hal ini sangat membantu memotong anggaran. Sehingga post dana 
tersebut kami manfaatkan untuk membangun talud. Dari yang 
semula sesuai rencana panjangnya hanya 53 m, ternyata bisa 
dibangun sepanjang 93,75 m…” (wawancara 10 November 2009) 

 Revisi desain tersebut tercantum dalam Berita Acara (BA) 

revisi PNPM MD Desa Monggot tertanggal 16 Mei 2009. 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai penyaluran 

dana PNPM MD berikut adalah bagan penyaluran dana PNPM  

MD di Desa Monggot tahun 2008: 
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Gambar 3.2 

Skema Penyaluran Dana PNPM MD di Desa Monggot tahun 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data yang diolah 

b. Pengelolaan dana PNPM MD 

Penggunaan Dana PNPM MD di Desa Monggot adalah sebagai 

berikut: 

a) Bahan Rp.  310.514.000,00 
b) Alat Rp.  7.570.000,00 
c) Upah Rp.  37.644.000,00 
d) Rupa-Rupa Rp.   150.000,00 

 
 Jumlah Rp. 355.878.000,00 
 

Sumber :Laporan Akhir Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa 

Monggot 

Adapun mengenai penggunaan dana terperinci dapat dilihat dalam 

Laporan Akhir Kegiatan PNPM MD Desa Monggot 

Penyaluran dana II 
80% 

RPD II 
Disertai : 
1.LPD I 
2.BA RAB 
3.Ceklis Swadana 

RPD I 
Disertai : 
1. SPPB 
2. BA RAB 
3. Ceklis Swadana 

 

Penyaluran dana III 
100% 

Penyaluran dana I 
40 % 

RPD III 
Disertai : 
1.LPD II 
2.BA RAB 
3.Ceklis Swadana 

LPD III dan 
MusDes Serah 

RPD II 
Disertai : 
1. BA RAB 
2. Ceklis Swadana 
3. Revisi 
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Dalam tahap implementasi ini pengelola PNPM MD sudah mentaati 

peraturan yang ada dari orientasi lapangan dan perencanaan, 

penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), penyaluran 

dana PNPM MD dilakukan lewat Bank pemerintah, pihak pengelola 

PNPM MD tingkat Kecamatan sudah memiliki no rekening kecamatan 

(rutin), penyaluran dana yang dilakukan secara sistematis dan bertahap 

menghindari penyimpangan dana, pelaporan penggunaan dana yang 

tersistematis dan transparan sehingga pembangunan jembatan Dusun Jeruk 

Desa Monggot Kecamatan Geyer yang didanai oleh PNPM MD dapat  

terealisasi. 

3. Proses Pelestarian  

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang 

dikelola dan merupakan tanggung jawab  masyarakat. Namun demikian 

dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas 

prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Sistem pemeliharaan PNPM Mandiri 

Perdesaan diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan 

berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-

menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. 

FK dibantu Fasilitator Kabupaten memberikan pelatihan kepada 

anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan 

program hampir selesai. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi 

penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan 

pemeliharaan, dan teknik-teknik yang digunakan seperti: teknik membuat 
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inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Tim pemelihara ini 

terdiri dari warga dari Dusun Jeruk, dengan asumsi bila yang merawat 

adalah warga yang merasa empunya, pasti dirawat dengan baik. Hal ini 

seperti yang diutarakan oleh Bpk. Suparno selaku ketua dari Tim 

Pemelihara Prasarana PNPM MD Desa Monggot 2008 : 

“Saat proses pembangunan hampir selesai, kami dari warga 
dusun jeruk dibentuk tim untuk memelihara sarana yang didanai oleh 
PNPM yakni jembatan Dusun Jeruk. Kami diberi pelatihan mengenai 
cara memperbaiki, jangka waktu perawatan dll…” (wawancara 14 
November 2009) 

Hal ini juga dikemukakan oleh Bpk. Hanny Dwi Riyanto : 

“Tim pemelihara ini diambil, terutama dari warga yang dekat 
dengan jembatan, sehingga ada rasa memiliki. Mereka dilatih untuk 
mendata kerusakan, memperbaiki, serta diperlengkapi dengan system 
pengumpulan dana untuk pemeliharaan…” (wawancara 10 
November 2009) 

Adapun pembentukan tim pemelihara di Desa Monggot untuk 

program PNPM MD tahun 2008 adalah seperti pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

Susunan Pengurus Tim Pemeliharaan Prasarana 
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Sumber : Laporan Akhir Kegiatan PNPM MD Desa Monggot 2008 

Sedangkan untuk pendanaan proses pemeliharaan diharuskan untuk 

menggunakan dana mandiri dari masyarakat, sebagai bentuk 

pemberdayaan. Adapun pendanaan pemeliharaan Jembatan Dusun Jeruk 

hasil program PNPM MD di Desa Monggot tahun 2008 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 

Sumber dana Pemeliharaan 

No Alternative Sumber dana pemasukan 
1 Iuran warga waktu panen 1.000.000 
2 Iuran sukarela  
3 Bantuan Pengusaha setempat  
4 APBDes  
5 Bayar Palang 300.000 

Jurnlah Penerimaan Dana dalam 1 Tahun  1.300.000 
Sumber : Laporan Akhir Kegiatan PNPM MD Desa Monggot 2008 

 

 

 

B. Hasil Kegiatan PNPM-MD 

KETUA 

SUPARNO 

BENDAHARA 

SUWARTO 
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ANGGOTA/KOORD 

WARSO 

ANGGOTA/KOORD ANGGOTA/KOORD 
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MASYARAKAT 
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Berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) tahun 2008 Secara detail 

penyerapan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahun 2008 untuk 

program PNPM-MD di Desa Monggot Kecamatan Geyer adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.9 

Penyerapan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

di Desa Monggot Kecamatan Geyer Tahun 2008 

 

No 

 

Desa 

Sarana 

Prasarana 
BOP TPK BOP UPK Total 

1 Monggot 294.903.000 9.313.000 6.208.000 310.424.000 

Sumber : Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Geyer Tahun 2008 

Sementara itu besarnya prosentase  penyerapan berdasarkan jenis 

usulan yang dilakukan pada pelaksanaan PNPM-MD  terlihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.10 

Prosentase Penyerapan Usulan 

 
No 

 
Jenis Kegiatan 

 
PNPM-PPK 2007 

1 Pembangunan Infra Struktur 95,00 % 
2 Biaya Operasionan TPK 3,00 % 
3 Biaya Operasionan UPK 2,00 % 

Sumber : Fasilitator Teknik Kecamatan Geyer Tahun 2008 

Berdasarkan data tersebut untuk wilayah Desa Monggot kegiatan 

utama PNPM-MD adalah merealisasikan sarana prasarana dan kualitas hidup 

yang diwujudkan dengan pembangunan jembatan Jeruk. Adapun gambaran 

mengenai kegiatan sarana prasarana yang dibangun PNPM-MD  tahun 2008 di 

Desa Monggot seperti dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.11 

Rekapitulasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun 2008 

No 
kegiatan Dimensi 

Satuan 
Unit/ 
lokasi jenis nama panjang lebar tinggi 

1 Sarana/Prasarana Paket Jembatan      
  Jembatan 24 2.50 6.75 m 1 
  Talud&urugan 93 0.30 23.7 m 1 

 
 Saluran 

pasangan batu 
93 1.10 0.70 m 1 

  Jumlah     1 
Sumber : Fasilitator Teknik Kecamatan Geyer Tahun 2008 

Sementara itu PNPM-MD desa Monggot kecamatan Grobogan juga 

telah mampu menjalankan salah satu kebijakan dasar PNPM-MD yaitu 

partisipasi swadaya masayarakat dalam pelaksanaan prasarana dana kualitas 

hidup. Sehingga kita bisa melihat rekapitulasi kegiatan prasarana dan kualitas 

hidup pada tahun 2008. Seperti yang tertuang dalam tabel berikut : 

Tabel 3.12 

Partisipasi swadaya di Desa Monggot tahun 2008 

No Desa 
Swadaya Swadaya 

% Tunai Tenaga (Rp) 
 
1 
 

Monggot 20.000.000 11.000.000 8.31 

Sumber : Fasilitator Teknik Kecamatan Geyer  Tahun 2008 

Secara kkhusus kegiatan sarana prasarana di Desa Monggot berjalan 

dengan baik. Kegiatan tersebut telah menyerap 1.736 HOK (hari orang kerja) 

dengan rincian pekerja 1340 HOK, sedangkan tukang dan kepala tukang 396 

HOK. Sementara itu rencana pembiayaan sarana prasarana terealisasi dari 
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PNPM-MD sebesar Rp 341.977.000 dan swadaya Rp 31.000.000. Tetapi 

secara keseluruhan Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.13 

Rekapitulasi BLM Desa Monggot Kecamatan Geyer tahun 2008 

 
 

Desa 

Rencana R  e  a  l  i  s  a  s  i 
Penarikan 
Dana dari 

UPK 

Progres 
Kegiatan 

Jlh 
Hari Org 

Kerja Biaya Biaya 
S u m b e r  B i a y a 

PNPM-MD Swadaya 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) ( % ) (HOK) 

Monggot 341.977.000,00 324.977.000 341.977.000,00 20.000.000 324.977.000 100 1736 

Sumber : Fasilitator Teknik Kecamatan Geyer Tahun 2008 

C. Pembahasan 

1. Sikap Pelaksana 

Dalam pelaksanaan PNPM MD kali ini pihak pelaksana yaitu FK, 

dan UPK ditingkat Kecamatan serta TPK ditingkat Desa dapat dikatakan 

sudah berperan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan 

tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan, mulai dari tahapan 

perencanaan sampai dengan tahapan pelestarian. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hanny Dwi Riyanto: 

“Desa Monggot sudah melaksanakan tahapan-tahapan 
pelaksanaan PNPM MD sesuai dengan juklak. Dan sampai saat ini 
kami belum menemukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya 
mendasar. Paling-paling Cuma kesalahan dalam format laporan, itu 
pun sudah kami revisi...” (wawancara 10 November 2009) 

Dalam tahapan perencanaan, pihak desa sudah berperan cukup 

bagus. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertemuan masyarakat guna 

menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan PNPM MD. Dalam 

kesempatan ini pihak pengelola PNPM baik dari tingkat kecamatan dan 
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juga desa menyampaikan penggunaan dana PNPM MD secara garis besar 

melalui musyawarah desa sehingga masyarakat dapat mengetahui serta 

mengontrol penggunaan dana tersebut. Dalam tahapan implementasi pihak 

TPK sudah mentaati peraturan yang ada.  

2. Komunikasi antar Lembaga 

Hubungan antara lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan 

PNPM MD ini harus terjalin dengan baik serta saling memfasilitasi. 

Sebagai contoh dalam proses pencairan dana PNPM MD maka lembaga 

yang terkait harus mampu memfasilitasi dengan baik, begitu juga 

mengenai proses pelaporan pemanfaatan dana bantuannya, bagian 

monitoring dan evaluasi (Monev) harus mampu membimbing serta 

mengarahkan pihak pelaksana guna memperlancar proses monitoring serta 

evaluasi. 

Dalam pelaksanaan PNPM MD di Desa Monggot ini komunikasi 

harus terjalin dengan baik yakni antara TPK serta perangkat desa, tim 

pengelola dan fasilitor Kecamatan, serta Tim fasilitator tingkat kabupaten. 

Namun dalam kenyataanya komunikasi tersebut belum mampu 

dilaksanakan secara maksimal. Komunikasi antara TPK dengan Tim 

pengelola tingkat kecamatan misalnya, komunikasi yang terjalin terlihat 

sangat kurang, hal ini terlihat dari jarangnya proses monitoring yang 

dilakukan. Proses monitoring hanya mengandalkan pengawasan dari 

masyarakat dan LSM saja. Komunikasi dengan Tim PNPM MD tingkat 

Kabupaten pun demikian juga, keterlambatan penyaluran dana sempat 
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menjadi masalah yang dialami oleh TPK, sehingga menghambat jalannya 

program PNPM MD itu sendiri. 

komunikasi yang terjalin baik adalah dengan pihak masyarakat. 

Pihak Pengelola selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa 

yang berhubungan dengan PNPM. Setiap kebijakan yang dibuat oleh TPK 

harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Dalam hal ini 

masyarakat merupakan alat kontrol yang paling efektif sebab sangat dekat 

dengan pihak pelaksana yang anggotanya merupakan tokoh masyarakat 

sendiri. 

3. Dukungan Masyarakat. 

Dukungan masyarakat desa Monggot terhadap program PNPM MD 

ini sudah mulai terlihat saat tahapan perencanaan. Dibuktikan dengan 

antusiasme masyarakat untuk mengikuti tahapan-tahapan yang 

diselenggarakan oleh pengelola PNPM MD, baik yang di tingkat desa 

maupun yang di tingkat kecamatan. Hal ini terlihat dari jumlah peserta 

pertemuan di tingkat kecamatan maupun desa yang cukup tinggi. 

Mengingat program ini cenderung bersifat “dari, oleh, dan untuk 

rakyat”, untuk kegiatan pembangunan jembatan Jeruk, dukungan 

masyarakat Desa Monggot direalisasikan dengan memberikan swadaya 

sebesar Rp. 20.000.000,- berupa dana tunai, serta swadaya tenaga dalam 

hal pengadaan tanah urugan,yang bila dinominalkan senilai Rp. 

11.000.000,-. 
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Dalam tahap pelaksanaan pembangunan jembatan Jeruk, dukungan 

masyarakat juga terlihat dengan kerelaan dari semua lapisan masyarakat 

untuk turut bekerja membangun jembatan walau dengan upah yang minim.   

Masyarakat juga berperan aktif dalam proses pengawasan jalannya 

program PNPM MD di desa mereka. Hal-hal yang tidak sesuai dengan 

aturan-aturan dan kesepakatan yang ada, langsung mereka respon dengan 

membuat pelaporan. Setelah sosialisasi yang cukup mendalam di tingkat 

Desa, Masyarakat di Desa Monggot sekarang cenderung lebih kritis 

terhadap penggunaan dana PNPM MD ini. 

D. Hambatan-hambatan yang Ada dalam Pelaksanaan PNPM MD 

Sebuah kebijakan meskipun telah  direncanakan serta diperhitungkan 

dengan matang, tidak menutup kemungkinan muncul hambatan-hambatan 

yang kurang mendukung keberhasilan tujuan kebijakan. Hambatan itu bisa 

muncul dari beberapa faktor yang sangat berpengaruh.. Adapun hambatan-

hambatan tersebut antara lain adalah : 

 

1. Hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MD dan kualitas pengelola 

Ketika sosialisasi program dilaksanakan terjadi ketidaktahuan, 

ketidakpahaman dan kesulitan dalam mengerti seluruh rangkaian kegiatan 

suatu program adalah hal yang biasa terjadi karena memang program itu 

baru, atau bisa karena program itu masih sulit untuk dimengerti. Tetapi 

dalam program PNPM MD ini segalanya sudah sangat tersistematis dari 

tahapan sosialisasi hingga tahap pelestarian. Di dalam buku petunjuk 
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pelaksanaan sudah sangat runtut dan rinci tentang apa yang harus 

dilakukan. 

Kesulitan petugas dalam pembuatan LAK khususnya bendahara 

TPK, pada hal ini pihak TPK khususnya bendahara TPK mengalami 

kesulitan yang disebabkan karena latar belakang tingkat pendidikan dari 

bendahara hanya sebatas SD, sehingga tidak begitu menguasai hal-hal 

pengadministrasian PNPM MD, sehingga tidak mengetahui bentuk laporan 

pertanggung jawaban yang benar. 

“Wah, sulit sih mas memang, kita harus membuat RPD tersebut 
harus sesuai dengan juklak, Belum lagi format pembuatannya 
berbeda dengan PNPM PPK sebelumnya, beberapa kali harus 
dikembalikan ke saya untuk diperbaiki sesuai dengan format yang 
diberikan oleh tim UPK. Saya juga hanya lulusan SD saja mas, jadi 
tidak begitu mengerti dengan pengadministrasian PNPM MD ini. Pas 
disuruh membuat pembukuan, surat-surat, arsip itu awalnya saya 
buat manual mas, tulis tangan, dan nota-nota ditempel-tempel begitu 
saja mas. Setelah dikasih tau sama tim UPK kalau formatnya ketik 
ya sudah mas, saya ketik di rental pengetikan sebisa saya mas...” 
(wawancara 10 November 2009) 

Selain itu, membuat laporan rincian penggunaan dana per jenis 

anggaran cukup rumit dan menyita waktu. Hal ini antara lain disebabkan 

TPK harus melaporkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan juklak 

yang tidak selalu sama dengan realisasi penggunaannya. Terbatasnya 

pemahaman TPK terhadap ketentuan penggunaan PNPM, menyebabkan 

pembuatan Laporan Penggunaan Dana sedikit tersendat dan perlu direvisi 

beberapa kali. Seperti yang diutarakan ibu Dyah S. Wardhani, S.Hut. 

sebagai berikut : 

”Memang beberapa kali LPD dari TPK perlu direvisi. Namun 
bukan kesalahan yang fatal, hanya format yang salah saja. Mungkin 
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dikarenakan pemahaman mereka yang masih kurang, dikiranya 
PNPM MD ini formatnya sama dengan program yang dulu-dulu., 
padahal beda...” (wawancara 10 November 2009) 

Untuk melakukan konsultasi penyusunan laporan tersebut TPK harus 

mengeluarkan biaya, paling tidak untuk transportasi setiap melakukan 

konsultasi. Padahal dengan kondisi Desa Monggot yang memiliki kontur 

tanah yang berbukit-bukit dan jalan desa dengan kondisi tidak terlalu bagus, 

transportasi merupakan masalah yang cukup mengganggu. Selain itu mereka 

perlu menyediakan waktu untuk bolak balik (antara 3-5 kali) ke UPK 

Kecamatan untuk memperbaiki laporan.  

2. Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana 

Sosialisasi di kabupaten/kota diberikan hanya dalam waktu satu 

hari, dalam bentuk pengarahan. Cara seperti itu, ditambah besarnya jumlah 

peserta yang meliputi seluruh Kepala Desa di Kecamatan Geyer ditambah 

tokoh-tokoh masyarakat, dinilai tidak efektif sehingga peserta masih 

kurang mampu memahami/menyerap materi yang disampaikan. 

Akibatnya, banyak Desa, khususnya desa-desa yang sumberdaya 

manusianya terbatas, mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi 

program PNPM MD, seperti penyusunan usulan, pembuatan RPD, RAB, 

LPD dan LAK, bahkan pemahaman mengenai ketentuan penggunaannya. 

Seperti yang diungkapkan bpk Sutiyo selaku Kepala Desa Monggot, 

berikut: 

“Sosialisasi yang diadakan tanggal 23 dan 27 februari 2008 
baik di kecamatan maupun di desa memang hanya sebatas 
pengenalan tentang Program PNPM MD kepada masyarakat. 
Dikarenakan waktu sosialisasi yang hanya 1 hari, sosialisasinya 
dirasa kurang mantap …”(wawancara 29 Agustus 2009) 
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Senada dengan hal tersebut, Bapak Muljana menerangkan : 

“Memang komunikasi pada saat awal-awal tahapan 
perencanaan sedikit mengalami hambatan dikarenakan sosialisasi 
di kecamatan dan desa yang berlangsung hanya 1 hari saja, 
namun seiring berjalannya waktu, komunikasi semakin membaik 
dan lancar baik dari TPK ke Kecamatan, maupun dari TPK ke 
masyarakat...” (wawancara 10 November 2009) 

Hambatan komunikasi ini terjadi pada awal-awal tahapan PNPM 

MD ini, hal ini dikarenakan sosialisasi di tingkat kecamatan maupun di 

tingkat desa yang kurang mengena. Hambatan komunikasi ini perlahan 

dapat diatasi sejalan dengan berjalannya program PNPM MD ini. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobogan melalui tahap-tahap berikut : 

A. Tahap Perencanaan 

B. Tahap Pelaksanaan 

C. Tahap Pelestarian 

Secara keseluruhan pelaksanaan program PNPM-MD yang didasarkan dari 

hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program 

PNPM-MD telah berjalan baik sesuai dengan peraturan yang ada dan hasilnya 

telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam 

pelaksanaannya  sendiri masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang  

diharapkan kekurangan dan kelemahan dan hambatan tersebut dapat diantisipasi 

dalam proses PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MD)  pada phase dan siklus 

berikutnya. 

2. Dinamika dan Permasalahan yang muncul dalam Pelaksanaan program 

PNPM-MD di Desa Monggot. 
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Dalam proses implementasi PNPM-MD di Desa Monggot Kecamatan 

Geyer Kabupaten Grobogan diketahui terdapat beberapa permasalahan dari 

berbagai tingkat. Permasalahan tersebut terjadi pada tahapan berikut : 

a) Tahap sosialisasi PNPM-MD 

Sosialisasi yang kurang detail pada tingkat kecamatan menjadi 

kendala awal dalam penyampaian informasi mengenai Program PNPM 

MD ini terhadap masyarakat. Namun hal ini dapat dieliminir pada saat 

Sosialisasi di tingkat desa yang cukup memberi pemahaman yang lebih 

jelas dan terperinci mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam PNPM ini.  

b) Tahap pelaksanaan PNPM MD 

Permasalahan yang muncul dalam kegiatan PNPM-MD terlebih 

pada permasalahan yang bersifat manajerial dan administrasi dimana 

kedua masalah tersebut  masih mendominasi terhadap proses PNPM-MD. 

Selain itu permasalahan lain yang terjadi di lapangan yang terkait 

pelaksanaan PNPM-MD juga muncul seperti yang berkaitan pelaksanaan 

pekerjaan pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Namun 

demikian sebagian masalah bisa diselesaikan di tingkat forum kelompok 

maupun forum desa. 

c) Tingkat Administrasi Pelaporan 

Hasil dari  laporan adminitrasi mengalami keterlambatan karena 

pelaku ditingkat desa sedikit kurang memahami sistem administrasi dari 
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PNPM MD, namun seiring dengan pelaksanaan program mulai ada 

perbaikan. Hal ini hasil kerja keras UPK dan Fasilitator serta TPK sendiri, 

yang menyatakan bahwa perlunya pembenahan terhadap laporan keuangan 

TPK. Pelaporan yang berkaitan pada proses-proses pelaksanaan pekerjaan 

akan ditingkatkan keakuratannya. 

Selain permasalahan yang muncul dari beberapa tingkat tersebut 

ternyata masih banyak ditemui permasalahan yang lainnya. Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan berbagai sistem dan 

inovasi yang dikembangkan ternyata membawa dinamika dan berbagai 

permasalahan di tingkat masyarakat. Dinamika ataupun masalah bisa 

terjadi dimana saja baik dalam proses pelaksanaan PNPM-MD maupun 

dalam proses pelestarian PNPM-MD. Hal inilah yang masih tetap menjadi 

perhatian bagi UPK dan para pelaku lainnya. 

Dinamika yang terjadi pada awal program PNPM-MD antara lain 

adalah dikarenakan masih belum optimalnya kinerja TPK yang terlihat 

dari fungsi masing-masing pengurus belum berjalan sesuai dengan 

tupoksi. Serta belum terjadinya koordinasi dan kerjasama yang baik 

diantara semua pelaku-pelaku di tingkat desa sehingga menghambat 

pelaksanaan kegiatan. 

d) Tingkat Peletarian Proses PNPM-MD 

Permasalahan di tingkat pelestarian adalah dalam proses 

pelestarian ini masih ditemukan bahwa proses penggalian dana pelestarian, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

100

 

perbaikan prasarana sarana yang rusak atau belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Dana pelestarian hanya bertumpu pada iuran warga saat panen 

dan iuran palang jembatan, untuk penggalian dana yang lain masih belum 

ada. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1) Sebaiknya tahap sosialisasi dilaksanakan dengan lebih intensif, tidak 

hanya melalui 1 hari proses formal PNPM, namun dengan memanfaatkan 

perkumpulan-perkumpulan atau kegiatan warga yang lain. 

2) Perlunya peningkatan standarisasi pembuatan proposal sehingga tidak ada 

kesan yang pandai membuat proposal yang menang. 

3) Perlunya penajaman pemetaan wilayah atau peta sosial desa (sketsa desa, 

profil kelembagaan, kalender musim, ciri-ciri kesejahteraan, akar 

penyebab masalah) yang memungkinkan segala usulan bisa secara tepat 

dilihat dan dibahas seluruh masyarakat atau wakil masyarakat. 

4) Usulan dari kelompok perempuan masih kalah bersaing dengan usulan 

laki-laki sehingga hal ini perlu adanya kesadaran bahwa usulan perempuan 

juga merupakan usulan yang penting dan mendesak. 
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5) Pemeliharaan sebaiknya jangan hanya bergantung warga sekitar jembatan, 

terutama pada tim pemelihara, perlu ditingkatkan kesadaran dalam hal 

pemeliharaan kepada seluruh warga desa. Perlu diadakan penggalian dana 

yang lebih strategis, sehingga tidak hanya bergantung pada iuran dari hasil 

panen raya warga. 

Diharapkan  kepada semua pelaku PNPM-MD untuk melakukan proses 

pelestarian dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip PNPM-MD yang sesuai 

dengan Kebijakan Dasar PNPM-MD sehingga semua permasalahan yang muncul 

dapat segera diselesaikan diantara warga masyarakat. 
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