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PNPM MANDIRI 

“Dicanangkan oleh Presiden SBY pada tahun 
2007 sebagai salah satu kebijakan nasional 

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan 
lapangan kerja dengan pendekatan 

pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk 
memperbaiki stabilitas sosial, membuka 

lapangan kerja, memperbaiki local governance, 
dan menciptakan aset untuk kelompok miskin” 

 

Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh 

Masyarakat 
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MASYARAKAT 
MANDIRI,  

MAJU,  
DAN 

SEJAHTERA 

KARAKTERISTIK 

• Proses partisipatif 
dengan fasilitasi 
pemberdayaan 
penduduk miskin / 
marjinal 

• Alokasi dana 
langsung kepada 
kelompok 
masyarakat berbasis 
manajemen lokal 

• Sistem yang 
transparan, terbuka, 
dengan pembinaan 
dan 
pengawasan/audit 
oleh masyarakat 

MODAL SOSIAL 
(kohesi, trust , gotong 

royong,) 

KELOMPOK SOSIAL 
(UPK, BKM, BumDes) 

AKSES 
(Layanan dasar, informasi, 

keuangan) 

PNPM merupakan kemitraan Pemerintah dan Kelompok 
Masyarakat 
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Kategori PNPM Mandiri 

• PNPM Mandiri Dasar/Inti :  

– Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat : prasarana & sarana, 

usaha ekonomi dan kegiatan sosial 

– Membangun kelembagaan partisipatif masyarakat 

– Membangun mekanisme pembangunan berbasis masyarakat 

– Membangun mekanisme pendanaan. 

Yaitu: PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan 

• PNPM Mandiri Sektoral/Penguatan: 

– Mengembangkan kelompok masyarakat dan kegiatan usaha di 

sektor yang bersangkutan. 

– Yaitu: PNPM RIS, PNPM PUAP, PNPM Green, PNPM Peduli, 

PNPM Generasi, PNPM Kelautan dan Perikanan, PNPM PISEW. 
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TANTANGAN PNPM MANDIRI 

• Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan masyarakat 

(PNPM Mandiri) dengan perencanaan reguler (musrenbang dari tingkat desa 

s/d kabupaten/kota dan provinsi). 

• Penguatan kapasitas manajemen di masing-masing K/L pelaksana program 

sejalan dengan perluasan cakupan PNPM Mandiri. 

• Sinkronisasi program-program berbasis pemberdayaan lainnya (sektor 

penguatan) ke dalam PNPM Mandiri yang ada di Kementerian. 

• Sinkronisasi dan harmonisasi PNPM Mandiri dengan program atau inisiatif 

Pemda. 

• Secara bertahap PNPM Mandiri dialihkan kepada Pemda & selanjutnya dari 

Pemda ke masyarakat, termasuk pengalihan pendanaan maupun 

pengelolaan program. 

• Banyak pihak yang meng-claim keberhasilan PNPM Mandiri adalah inisiatif 

golongan tertentu. 
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PNPM Mandiri MEMBANTU 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Melalui: 

• Pembangunan infrastruktur di komunitas 
lokal. 

• Penciptaan kegiatan usaha ekonomi untuk 
menyerap tenaga kerja lokal. 

• Penyediaan akses pasar bagi masyarakat 
miskin/marjinal.  

• Mitigasi efek bencana/krisis. 

• Peningkatan partisipasi komunitas dalam 
tata kelola pemerintahan. 
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PNPM Mandiri : 

Dari PROGRAM menjadi GERAKAN 
 

Perbedaan penting antara program dan gerakan 
adalah pada pendekatan. Pada bentuk gerakan, 
pendekatan yang dilakukan:  

1) memberi kepercayaan penuh pada semua pihak dan 
lembaga terutama lembaga masyarakat agar berjalan 
sesuai dengan kemampuannya dan 

2) menghargai inisiatif dari masyarakat, pemerintah 
daerah, lembaga mitra dan pemangku kepentingan 
lainnya. 
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KONSOLIDASI 

PROGRAM  

PEMBERDAYAAN 

INTEGRASI  

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

•Kelompok masyarakat sebagai inti  
pemberdayaan masyarakat. 
•Kelompok masyarakat menjalankan Program 
Pemberdayaan dengan satu mekanime, 
prosedur, dan prinsip yang sama  

•Integrasi proses partisipatif dalam 
mekanisme perencanaan pembangunan 
Daerah. 
•Alokasi dana pemberdayaan masyarakat 
oleh Pemerintah Daerah 
•Penguatan peran Pemda dalam kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat 

ARAHAN STRATEGIS  
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
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ARAHAN WAPRES UNTUK PNPM MANDIRI 
Tanggal 26 Maret 2012 

• PNPM Mandiri merupakan program nasional yang bagus dan sudah 
berjalan baik, namun perlu dipelihara dan ditingkatkan efektifitasnya.  

• PNPM perlu lebih fokus lagi dalam menjangkau kelompok-kelompok 
masyarakat miskin dan yang tidak mampu, masyarakat terpencil dan 
yang belum tersentuh oleh berbagai program pro rakyat.  

• Perlu dikaji kebijakan untuk meningkatkan bantuan dana bergulir 
agar dapat lebih lancar tersalurkan, tidak mandeg di UPK/BKM dan bisa 
dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat lebih banyak lagi.  

• Semua program pemberdayaan masyarakat perlu mengacu pada satu 
perencanaan di desa, satu mekanisme pemberdayaan dan satu prosedur 
dan wadah musyawarah masyarakat. Sektor lain menyiapkan paket-
paket untuk ditambahkan pada program yang ada. K/L yang tidak 
mengikuti, dapat dihentikan anggarannya. Berlaku mulai tahun 2013.  

 

9 

ARAHAN WAPRES UNTUK PNPM MANDIRI 
Tanggal 26 Maret 2012 

• Perlu ada Peningkatan untuk pemberdayaan ekonomi pada 
kelompok masyarakat yang terbukti bagus kinerja dan track 
recordnya.  

• Tidak boleh terjadi lagi penyimpangan penggunaan dana PNPM 
Mandiri atau menggunakan PNPM Mandiri untuk tujuan kepentingan 
kelompok atau golongannya (PNPM Mandiri tidak boleh dimanfaatkan 
untuk kepentingan politik siapapun).  

• Perlu status hukum UPK/BKM dan kelompok masyarakatnya dan 
perlu ada status terhadap aset-aset yang dimiliki, sehingga jelas 
kepemilikan aset yang ada. Tahun 2014 sudah tercapai pemantapan 
status hukum UPK/BKM dan kelompok masyarakat.  

• Kelompok masyarakat yang sudah berdaya dan mandiri, didorong 
untuk bermitra dengan lembaga keuangan yang lebih besar, 
misalnya dengan perbankan dan lain lain.  
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FOKUS PERENCANAAN DAN 
PENYEMPURNAAN PNPM MANDIRI  

1. Melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri di seluruh kecamatan.  

2. Peningkatan efektivitas dampak PNPM Mandiri dan kualitas 
lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah terbangun 
melalui PNPM Mandiri. 

3. Peningkatan kualitas dan perluasan integrasi PNPM Mandiri 
Inti dengan PNPM Mandiri Penguatan.  

4. Peningkatan keterkaitan perencanaan partisipatif 
masyarakat dengan perencanaan reguler dalam mendukung 
proses penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.  

5. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur 
skala kecil untuk memperluas kesempatan kerja bagi 
masyarakat miskin. 
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KOMPONEN KEBERLANJUTAN PNPM 
MANDIRI  

1. Kelembagaan Masyarakat  

2. Pendamping/fasilitator lokal 

3. Integrasi Program Pemberdayaan 
Masyarakat  

4. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah 
Secara Bertahap 

5. Penguatan Tata Kelola (Good 
Governance) 
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Langkah Kedepan PNPM Mandiri 

Wawasan Jangka Menengah - 2012-2015: 
• Konsolidasi PNPM Mandiri 
• Integrasi PNPM Mandiri dan Penguatan Pemerintah Daerah untuk 

Penyelenggaraan PNPM Mandiri oleh Daerah 
• Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Kemitraan 
• Penguatan Tata Kelola dan Tata Pemerintahan yang Baik 
 

Wawasan Jangka Panjang - Pasca 2015: 
• Pengarusutamaan dari Program (PNPM Mandiri) menuju Gerakan 

(Pemberdayaan Masyarakat) 
• Pengembangan kapasitas dan kerja sama antar pelaku utama 
• Pemilahan dan penguatan peran strategis Pemerintah Pusat , 

Pemerintah Daerah, komunitas dan lembaga pendukung, untuk 
pemberdayaan masyarakat 

• Monev dan Pengembangan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat. 
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SEKRETARIAT POKJA PENGENDALI PNPM MANDIRI PUSAT 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 

www.pnpm-mandiri.org 

 

 

 

 

 


