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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya 

Kabupaten Mesuji dikatagorikan B (baik) dengan perincian sebagai berikut: 

a. Persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya terhadap tujuan PNPM 

Mandiri berada dalam kategori B (baik).  

b. Persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya terhadap dan prinsip-prinsip 

dasar PNPM Mandiri berada dalam kategori B (baik). 

2. Ditinjau dari tingkat pendidikannya, responden pada berbagai tingkat 

pendidikan (mulai dari tidak/belum pernah sekolah hingga sarjana) cenderung 

memberikan jawaban/pernyataan setuju (S) dan sangat setuju (SS) terhadap 

keseluruhan butir soal baik tentang tujuan-tujuan maupun prinsip-prinsip 

PNPM Mandiri. Hal itu mencerminkan keberhasilan yang baik dari 

pemerintah (pusat hingga desa) beserta tenaga Fasilitator  Masyarakat dalam 

memberikan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri di 

Kecamatan Tanjungraya. 

3. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan partisipatif PNPM berada pada kriteria 
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Penentraman (Placation). Derajat partisipasi tersebut mencerminkan bahwa 

pendekatan partisipatif sebagai ruh program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengentasan kemikinan (PNPM Mandiri) dapat dikatakan telah 

terimplementasi dengan cukup baik. 

 

Persepsi masyarakat yang baik terhadap PNPM Mandiri dan tingkat partisipasi 

masyarakat yang berada pada derajat yang baik akan mendukung keberhasilan 

pelaksanaan PNPM Mandiri sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan 

di Kecamatan Tanjungraya. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan di 

Kecamatan Tanjungraya itu sendiri tentunya berpengaruh terhadap pengurangan 

angka kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya. 

 

B. Saran 

 

Memperhatikan hasil kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat 

diberikan dalam rangka peningkatan kualitas program PNPM Mandiri dan 

pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji adalah: 

1. Sosialisasi program yang ditekankan pada tujuan dan prinsip-prinsip PNPM 

Mandiri harus terus dilakukan secara intensif dan menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat, sehingga nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan PNPM Mandiri 

tersebut dapat terus diterapkan secara tepat dan konsisten untuk mencapai 

keberhasilan program.  

2. Partisipasi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya sebagai 

input utama dalam pelaksanaan program pembangunan harus ditingkatkan 

hingga pada level Partnership (Kemitraan), Pendelegasian (Delegated Power) 
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dan bahkan jika dapat hingga pada level Kendali Warga (Citizen Control) 

dengan memberikan sebagian kewenangan pemerintah secara nyata dalam 

proses pembangunan kepada masyarakat. 

3. Prilaku masyarakat sebagai agen utama pembangunan yang baik seperti 

halnya pada pelaksanaan PNPM Mandiri harus terimplementasikan pada 

berbagai program-program dan kegiatan pembangunan yang lainnya, tidak 

hanya pada pelaksanaan PNPM Mandiri saja. 

4. Keberlanjutan program pembangunan yang mampu meningkatkan kapasitas 

kemandirian dan keberdayaan masyarakat harus terus dilaksanakan baik di 

Kecamatan Tanjungraya maupun di wilayah lainnya di Indonesia hingga pada 

masa mendatang.  


