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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasar pada pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berkut: 

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

di Kecamatan Martapura khususnya Desa Bincau dikemukakan sebagai 

berikut: 

a. Tim Koordinasi di desa Bincau telah melaksanakan dan menjalankan 

wewenangnya dengan baik diantaranya menumbuhkan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan mengawasi proses pelaksanaannya. 

b. Partisipasi masyarakat sangat tinggi sebagai upaya monitoring serta 

mengkoordinir pelaksanaan prinsip-prinsip serta asas-asas yang berlaku. 

c. Pelaksanaan/penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di desa Bincau belum terlaksana dengan 

optimal, hal tersebut dikarenakan antara kenyataan tidak sesuai dengan 

harapan dari program contohnya pada pelaksanaan SPP yang belum sesuai 

harapan karena ditemukannya penyimpangan terhadap dana SPP dan 

adanya penyimpangan kelompok sasaran, yang seharusnya kelompok SPP 

dari masyarakat miskin, namun malah dari masyarakat menengah atas. 

2. Dari hasil analisis yang diperoleh, Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di kecamatan Martapura desa 



88 
 

Bincau telah memenuhi segala aspek yang ada pada Maqa>s{id syari>ah dalam 

pelaksanaannya yakni dilihat dari hal yang pertama agama, yakni PNPM-MPd 

turut membantu dalam peningkatan kualitas agama dengan memfasilitasi 

peribadatan umum dan menyediakan tempat pembelajaran Al qura>n. Kedua 

jiwa, PNPM-MPd turut peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang 

diantaranya dengan mengadakan pengobatan gratis dan meningkatkan fasilitas 

kesehatan. Ketiga akal, dalam pembentukan akal yang baik PNPM-MPd 

berupaya membangun kemandirian dan pola pikir masyarakat dan pemerintah 

daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Keempat 

keturunan, dalam menjaga keturunan PNPM-MPd juga turut memperhatikan 

agar nantinya tidak terjadi kepunahan dan PNPM-MPd juga harus berperan 

dalam menjaga kualitas keturunan masyarakat menjadi lebih baik. Kelima 

harta, dalam pemerataan kesejahteraan PNPM-MPd sangat membantu dalam 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yakni dengan memberikan bantuan 

simpan pinjam dan menyediakan fasilitas desa demi kelancaran usaha atau 

kegiatan perekonomian masyarakat desa setempat dengan harapan dapat 

meningkatkan kualitas hidup dan harta mereka. 

 

B. Saran 

1. Memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak terkait tentang esensial 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-

MPd) bahwa PNPM-MPd  merupakan suatu program pemberdayaan untuk 
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masyarakat miskin bukan sebuah “proyek” untuk mencari keuntungan/laba 

dari anggaran program PNPM Mandiri Pedesaan.  

2. Menumbuhkan dedikasi yang tinggi kepada pelaku pelaksana agar mempunyai 

komitmen yang kuat untuk melaksanakan Program Nasional  Pemberdayaan 

Masyarakat sesuai dengan aturan/pedoman yang telah ditetapkan. 

3. Memberikan pemahaman lebih intensif lagi kepada kelompok sasaran, sehingga 

mereka benar-benar paham tentang esensial Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) bahwa program tersebut ada untuk 

kepentingan mereka.  

4. Masyarakat sebagai penerima manfaat agar kiranya bersyukur dengan apa yang 

telah didapatkan, dan menjaga apa-apa yang sudah dibangun karena apa yang ada 

di desa adalah milik bersama dan semua memiliki tanggung jawab dan kewajiban 

yang sama untuk menjaga dan merawatnya 


