
VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Meskipun masih terdapat kontradiksi oleh beberapa pihak mengenai posisi

PNPM-MPd dan hakikat atas tugas juga kewajiban pemerintah daerah dalam

proses pembangunan daerah, keberadaan PNPM-MPd tidak bisa dipungkiri

sedikit banyak memiliki porsinya tersendiri dalam pembangunan daerah

terutama desa. Kinerja pemerintah daerah maupun pemerintah desa perlu

ditingkatkan agar kedepannya tidak perlu lagi melibatkan pihak ketiga dalam

perihal pembangunan. Setelah melalui tahap penelitian, pengumpulan data di

lapangan dan analisis data yang ada maka, dapat ditarik kesimpulan penelitian

ini sebagai berikut,

1. Kinerja organisasi

Penggunaan dana yang ada dinilai telah cukup efisien, efektif dan

transparan, hanya saja minimnya dampak positif yang dirasakan masyarakat

atas bantuan yang diberikan PNPM-MPd di Desa Way Hui dikarenakan

minimnya dana yang tersediasehingga, fungsi agen pembangunan PNPM-

MPd terkesan semu. Penyaluran dana SPP dan pembangunan fisik dinilai

belum merata meskipun daya tanggap yang ada telah cukup baik.
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2. Kinerja individu

Pada hal ini masih dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar

koordinasi setiap pihak dapat dijembatani. Selain permasalahan pada

program bantuan SPP, tidak ada permasalahan lain seputar target kerja yang

telah ditetapkan. Program yang ada berjalan dengan lancar. Pada kerja sama

tim hanya butuh penanaman pemahaman yang terus-menerus bagi setiap

individu atas setiap program yang ada guna mengurangi hambatan-

hambatan kecil di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya,

maka saran peneliti bagi PNPM-MPd sebagai berikut,

1. Proses maupun sistem yang ada dapat direvisi ulang. Sistem rangking

yang sekarang diterapkan dinilai tidak mengakomodasi masyarakat

desa yang membutuhkan kepentingan paling mendasar.

2. Perihal pendanaan, akan lebih baik jika dana yang digelontorkan dapat

ditingkatkan nominalnya, karena walaupun dana yang tersedia sekarang

sudah cukup membantu, peningkatan dana yang bisa diberikan sudah

barang tentu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan

pembangunan desa.

3. Sebaiknya pengawasan pada penerima bantuan lebih ditingkatkan, hal

ini selain mengurangi kemungkinan ‘salah sasaran’ terhadap penerima

bantuan, juga mengurangi penyelewengan dalam penggunaan dana

bantuan yang didapatkan. Selain itu pengawasan yang ada juga
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sekaligus diharapakan dapat memantau perkembangan perekonomian

masyarakat desa penerima dana bantuan.

4. Pelatihan baik bagi fasilitator maupun elemen lain perlu ditingkatkan

guna memberikan peningkatan kemampuan baik dari segi komunikasi,

kerja sama tim, pemahaman atas program yang ada, guna menjembatani

permasalahan-permasalahan kecil di lapangan.

5. Untuk ke depannya, PNPM-MPd dapat lebih banyak melibatkan

pemerintah daerah dan pemerintah desa.


