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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengacu pada hasil dan pembahasan di atas, dicapai beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pengetahuan masyarakat Totokaton tentang PNPM Mandiri relatif baik. 

Masyarakat memiliki pengetahuan tentang proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi PNPM Mandiri. Pengatahuan masyarakat tentang PNPM Mandiri 

pada awalnya diperoleh melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh 

fasilitator dan melalui media informasi di Balai Kampung, dan berikutnya 

adalah melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan PNPM Mandiri.   

2. Partisipasi masyarakat Kampung Totokaton dalam pelaksanaan PNPM Mandiri 

relatif tinggi. Dengan selalu mengikuti musyawarah dan Gotongroyong 

masyarakat menyumbangkan ide, tenaga, dana, maupun material pada saat 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Dan partisipasi perempuan 

di kampung ini terwujud dalam partisipasi perempuan dikepengurusan PNPM 

Mandiri dalam proses pelaksanan PNPM Mandiri di Kampung Totokaton. 

3. Manfaat dari keberhasilan penerapan PNPM Mandiri dapat diketahui ketika 

program ini telah selesai diterapkan, sejauh ini penerapan PNPM Mandiri yang 
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dirasakan oleh masyarakat sangat bermanfaat, hal ini dapat dilihat apresiasi 

masyarakat atas hasil dari pembangunan program fisik seperti pembangunan 

gorong-gorong, pembangunan jalan, drainase dan pembangunan jembatan 

sangat baik, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan, Dalam pengentasan kemiskinan memang belum maksimal 

karena program yang dilaksanakan berupa pembangunan fisik sesuai dengan 

apa yang untuk saat ini dibutuhkan masyarakat Kampung Totokaton sebagai 

prioritas yang didahulukan tapi mampu mewarisakan modal sosial untuk 

pembangunan masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial, 

budaya dan kemandirian di Kampung Totokaton 

B. Saran  

1. Diharapkan agar pelaksanaan PNPM Mandiri dipriode selanjutnya dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan mengambil 

pembelajaran dari pelaksanaan PNPM Mandiri yang telah selesai dilaksanakan 

ini. Salah satunya adalah dengan bentuk sosialisasi yang efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PNPM Mandiri sehingga ada 

peningkatan keinginan masyarakat untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan 

program selanjutnya. 

2. Untuk kedepannya pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya pembangunan 

sarana dan prasarana tapi juga program yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan  dan kesempatan kerja bagi masyarakat seperti pemberian modal 

atau bantuan dana simpan pinjam koperasi. 

3. Diharapkan upaya masyarakat sebagai pengawas PNPM Mandiri agar tidak 

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dan kontrol dari 
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pemerintah sehingga kendala non-teknis dalam pelaksanaan PNPM Mandiri ini 

dapat teratasi. Selanjutnya ketika pelaksanaan PNPM Mandiri telah selesai 

diharapkan adanya program baru yang lebih baik lagi dalam upaya pengentasan 

kemiskinan di Kampung Totokaton . 

 


