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Belajar Sosialisasi dari Model PNPM Mandiri *)  

Oleh: Sasli Rais1) 

Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masih menjadi ‘icon’ 
progam penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Menengah kedepan (RPJMN 2010-2014). Oleh karena itu, terlepas dari pro dan kontra terhadap 
pelaksanaan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sampai saat ini. 
Namun, banyak hal yang dapat diambil sebagai best practice oleh kita utamanya dalam upaya 
pengembangan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dalam hal 
Sosialisasi Progam.  

PNPM Mandiri yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada saat masih 
memimpin Kabinet Indonesia Bersatu Pertama pada bulan Juli 2007. Meskipun apabila ditilik 
lebih lanjut, memang satu sisi ada manfaat positif dengan adanya PNPM Mandiri ini, seperti 
masyarakat sudah dapat merencanakan sendiri terhadap kebutuhannya baik phisik maupun 
non phisik, pemerintah daerah sudah mulai melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan 
dan penganggaran pembangunan, dan sebagainya. Namun, di sisi yang lainnya, masih terdapat 
ganjalan yang bernilai negatif dikarenakan dana PNPM Mandiri yang berasal dari loan/credit 
yang harus ditanggung oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan entah kapan lunas 
pengembaliannya. Meskipun, dalam beberapa hal kegiatan PNPM Mandiri didukung juga oleh 
grant-grant yang jumlahnya tidak sedikit.  

Senyampang masih terjadi perbedaan pendapat tersebut, memang cukup menarik perlu 
dipelajari bersama karena perjalanan awal PNPM Mandiri (note: dimulai dari Progam 
Pengembangan Kecamatan-PPK, yang sekarang dikenal dengan PNPM Mandiri Perdesaan) 
hampir bersamaan disosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana lahirnya Bank Muamalat 
Indonesia (BMI), yaitu pasca jatuhnya pemerintahan Era Presiden Soeharto, tahun 2008.  

Berdasarkan keterlibatan penulis selama ini, sejak tahun 2005 dalam pelaksanaan PNPM 
Mandiri (Progam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus-P2DTK, yang 
sekarang dikenal dengan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus-PNPM DTK), disamping 
itu penulis sempat juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PPK selama 4 bulan pada tahun 
2003 dalam rangka melakukan studi kelembagaan sosial masyarakat dalam rangka mendukung 
kesuksesan PPK. Sebagai pelaku langsung PNPM Mandiri sebagai Project Management Unit 
(PMU) di Bappenas, dimana dalam hal ini kegiatan lebih fokus pada monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan PNPM DTK/P2DTK secara menyeluruh, mulai dari pelaksanaan sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan bagaimana keberlanjutan progam di 
masing-masing daerah. 

Selama ini, dalam setiap perjalanan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
PNPM Mandiri di 10 Provinsi, 51 Kabupaten dan 186 Kecamatan ini. Lokasi yang dikunjungi ini 
cukup representatif karena mewakili daerah-daerah komunitas yang berbasis Islam (Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Maluku Utara) dan  
berbasis non Islam atau sebagiannya (Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi 
Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur). Oleh karena itu, sebagai pemerhati Ekonomi dan LKS 
maka penulis mencoba sekalian melakukan sekalian interview terhadap pelaku-pelaku PNPM 
Mandiri yang notabene adalah aparat pemerintah daerah (pejabat), tokoh masyarakat, 
perguruan tinggi termasuk dosen dan mahasiswa, masyarakat sendiri, disamping juga pelaku 
langsung lainnya terutama konsultan dan fasilitator terkait pengetahuan mereka terhadap 
keberadaan Ekonomi dan LKS di Indonesia. Ada hal yang menarik dari hasil melakukan 
interview dengan mereka tersebut bahwa 90%, mereka tidak mengetahui apa itu Ekonomi 
Syariah, Perbankan Syariah apalagi Lembaga Keuangan yang lainnya. Hal ini menarik, karena 
daerah-daerah yang dikunjungi masih masuk pada pusat kecamatan, kabupaten dan provinsi 
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sehingga hal ini patut dipertanyakan pelaksanaan Sosialisasi Ekonomi dan LKS yang selama ini 
terus-menerus dicanangkan. Ternyata mereka ini merasa belum pernah ada yang melakukan 
sosialisasi dari pihak-pihak terkait, seperti Bank Indonesia, Bank Syariah, Asuransi Syariah dan 
lembaga keuangan syariah lainnya yang ada di daerah tersebut. Meskipun, ada beberapa orang 
yang menjadi nasabah Asuransi Takaful di Palu, tapi dia ini hanya sebatas menjadi nasabah saja 
karena menganggapnya sama seperti asuransi-asuransi konvensional yang ada di situ.  

Mungkin, kita tidak perlu mempertanyakan terhadap metodologi yang dipergunakan 
dalam hal ini, apakah sudah tepat atau tidak. Mungkin kita sepakat bahwa masalah sosialisasi 
Ekonomi dan LKS ini memang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kondisi di atas, 
sepertinya hampir sama dengan informasi dan data dari Majalah Infobank (No. 366 September 
2009) bahwa dari 5 bank umum syariah, 25 unit usaha syariah dan 133 BPRS bahwa total asset 
perbankan syariah per Juni 209 baru mencapai Rp 55,24 Triliun (2,21%) dari total asset 
industri perbankan sebesar Rp 2.496.19; total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 42,10 Triliun 
(2,31%) dibandingkan DPK industri perbankan nasional yang sebesar Rp 1.823.81 Triliun; dan 
total kantor perbankan syariah, berjumlah 899 (7,16%) dari total kantor industri perbankan, 
jumlah 12.566. Hal ini belum lagi jasa keuangan syariah yang lainnya seperti asuransi, 
pegadaian, dsb. yang masih cukup jauh apabila dibandingkan lembaga keuangan konvensional.  

Namun, kondisi demikian, seakan-akan menjadi bertolak-belakang dengan sudah adanya 
lembaga keuangan syariah (perbankan, asuransi, multilevel marketing, dsb) dan keberadaan 
lembaga non keuangan syariah (masyarakat ekonomi syariah-MES, ikatan ahli ekonomi islam-
IAEI, pusat komunikasi ekonomi syariah-PKES termasuk lembaga ekonomi syariah mahasiswa, 
dsb.) yang diharapkan dapat membantu mendukung sosialisasi Ekonomi dan LKS di Indonesia. 
Padahal mestinya, kondisi tersebut juga tidak terjadi karena dukungan kuat sudah ada baik 
secara kelembagaan keuangan maupun non keuangan syaraiah, seperti adanya Fatwa Haram 
Bunga Bank oleh Majelis Ulama Indonesia pada 16 Desember 2001 meskipun dokumen 
fatwanya baru keluar pada 24 Januari 2004, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, Tahun 2001; 
berdirinya Biro Perbankan Syariah di Bank Indonesia; adanya kemudahan bank-bank 
konvensional untuk melakukan Unit Usaha Syariah pada Maret 2002; adanya kejelasan status 
hukum pendirian BPRS pada Juli 2004; dibukanya kemudahan melakukan Office Channeling 
(OC) bank pada Januari 2006; keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah dan UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 
(Majalah Sharing Edisi 34 Thn IV, Oktober 2009). 

Belajar Sosialisasi dari PNPM Mandiri 

Apabila kita berjalan-jalan di ibukota kecamatan, kelurahan/desa dan bertanya kepada 
masyarakat apalagi aparatnya tentang apa itu PNPM Mandiri pasti mereka akan langsung 
‘mengenalnya’ meskipun secara substansi belum tentu mengetahuinya. Namun, minimal dengan 
mengetahui apa itu PNPM Mandiri akan mudah untuk memberikan penjelasan selanjutnya 
tentang substansi PNPM Mandiri tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa nama PNPM Mandiri 
sudah familiar di masyarakat. Hal ini bukan hanya dikarenakan PNPM Mandiri cukup gencar 
disampaikan melalui sosialisasi TV apalagi pada saat pemilu 2009 kemarin tetapi sebenarnya 
lebih kepada bahwa masyarakat dan aparatur juga sebagai pelaku sosialisasi yang efektif di 
tengah-tengah masyarakat. Di samping, tentu saja tidak dimunafikan peran langsung dari 
fasilitator PNPM Mandiri juga.  

Saat ini, PNPM Mandiri didukung oleh 5 PNPM Mandiri Inti yang cukup gencar dan lebih 
dikenal dimasyarakat dibandingkan PNPM Pendukung yang dikelola oleh masing-masing sektor 
yang berada di Kementerian dan Lembaga. Lima (5) PNPM Mandiri tersebut adalah PNPM 
Perdesaan berada di 4.371 kecamatan; PNPM Perkotaan (dulu dikenal dengan P2KP) di 1.145 
kecamatan; PNPM DTK/P2DTK di 186 kecamatan; PNPM PPIP di 479 kecamatan dan PNPM 
PISEW di 337 kecamatan dengan fokus kegiatannya pada bidang capacity building aparat 
pemerintah daerah, kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak, pendidikan dasar (Wajar 9 
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Tahun), pemberdayaan kaum perempuan, dan bersifat ekonomi (simpan pinjam pelaku usaha 
kecil dan mikro). 

Apabila dipelajari lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa hal yang mendorong 
keberhasilan Sosialisasi PNPM Mandiri yang dilaksanakan sehingga dikenal masyarakat, yaitu: 

1. Dalam setiap sosialisasi selalu melibatkan tokoh masyarakat (adat, agama, pemuda), 
perguruan tinggi, institusi ekonomi, lembaga sosial kemasyarakatan disamping aparat 
pemda sendiri sehingga diharapkan dalam melakukan sosialisasi selanjutnya akan 
dilakukan mereka-mereka tersebut. 

2. Adanya sosialisasi bersama diantara PNPM Mandiri utamanya di tingkat provinsi yang 
dikoordinasikan oleh Menkokesra sebagai pelaksana Tim Pengenali PNPM Mandiri dengan 
didukung K/L terkait sehingga pelaksanaan sosialisasi lebih optimal terutama terkait 
dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat. 

3. Sharing (tanggung bersama) pendanaan dalam pelaksanaan sosialisasi baik di tingkat 
provinsi terutama di tingkat kabupaten sampai di tingkat keluarhaan/desa di antara 
pelaksana langsung PNPM Mandiri di daerah sehingga sosialisasi cukup efisien karena 
pembiayaan ditanggung bersama dan waktunya dapat diatur bersama-sama, yang tentu saja 
hal ini sudah disetujui oleh K/L terkait di pusat. 

4. PNPM Mandiri secara terus-menerus disosialisasikan di masyarakat utamanya secara 
informal melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarkat (pengajian rutin umat Islam, 
pertemuan mingguan gereja di rumah warga,  kegiatan-kegiatan adat, dan kegiatan social 
keagamaan lainya) dan tentu saja tidak lupa melalui brosur-brosur, dialog interaktif di radio 
dan papan informasi yang tersebar cukup banyak di tempat-tempat strategis. 

5. Memberikan dukungan, apresiasi dan image kepada masyarakat bahwa masyarakat adalah 
tokoh utama sosialisasi PNPM Mandiri. 

Bagaimana Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah 

Setiap orang muslim sebenarnya adalah pen-tablig (pensosialisasi) Ekonomi dan Lembaga 
Keuangan Syariah LKS. Namun, tidak semua orang Islam mampu melakukan sosialisasi 
terhadap keberadaan Ekonomi dan LKS di Indonesia dikarenakan ketidaktahuan dan 
keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kelembagaan yang cukup 
baik untuk melakukan sosialisasi Ekonomi dan LKS ini.  

Sosialisasi Ekonomi dan LKS selama ini yang dilaksanakan melalui Seminar, Workshop, 
Sarasehan atau yang lainnya lebih tepat untuk kalangan tertentu saja (akademisi, pejabat bank, 
mahasiswa, pelaku usaha, dsb) dan lebih untuk hal-hal yang sifatnya pengembangan dan 
masukan-masukan yang bersifat untuk pengambilan kebijakan di tingkat pusat saja, belum 
menyentuh terhadap masyarakat langsung sebagai konsumen LKS itu sendiri. 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
Sosialisasi keberadaan Ekonomi dan LKS sehingga lebih dikenal masyarakat utamanya umat 
Islam antara lain, yaitu: 

1. Perlu adanya kesepakatan bersama (MOU) antara LKS Bank dan non Bank untuk bersama-
sama melakukan Sosialisasi Ekonomi dan LKS di daerah-daerah. Hal ini termasuk 
pendanaan, jadual dan SDM yang melakukan sosialisasi nantinya, yang dapat 
dikoordinasikan oleh Biro Perbankan Syariah yang sudah ada di BI. 

2. Karyawan-karyawan LKS baik bank maupun non bank mestinya dapat menjadi mubaligh 
(pensosialisasi) yang baik karena mereka tahu betul daerah kerjanya, tidak hanya sebatas 
memberikan sosialisasi pada saat di tempat kerjanya saja. Misalnya, LK Pegadaian yang 
hampir di setiap kecamatan ada. Keberadaannya sangat strategis untuk mensosialisasikan 
LKS melalui produk BMI, yaitu kartu SHAR’E tetapi memang sangat disayangkan karyawan 
Pegadaian lebih hanya sekedar menjual saja. 
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3. Mengoptimalkan keberadaan lembaga-lembaga yang selama ini sudah ada di daerah-daerah 
baik yang bersifat sosial maupun ekonomi seperti IAEI, FOSSEI di kampus-kampus, BMT-
Koperasi Pondok Pesantren, dsb untuk terlibat dalam Sosialisasi Ekonomi dan LKS karena 
tidak semua lembaga tersebut ada di kota/kabupaten apalagi di 
kecamatan/desa/kelurahan. 

4. Memanfaatkan jaringan-jaringan sosial-keagamaan Islam yang berada di daerah-daerah, 
yang selama ini sepertinya belum dimanfaatkan secara optimal oleh LKS. Sebenarnya 
keberadaan lembaga-lembaga ini relatif berada di bawah organisasi-organisasi besar seperti 
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dsb. sehingga relatif mudah untuk 
dilakukan kerja sama di tingkat pusat saja. Misalnya, kalau mau jujur, sebenarnya masih 
banyak manajemen pondok pesantren-pondok pesantren sendiri yang belum memahami 
dengan betul apa itu Ekonomi dan LKS sehingga nantinya jaringan sosial-keagamaan ini 
dapat dijadikan subyek sekaligus obyek sosialisasi Ekonomi dan LKS itu sendiri. 

5. Dalam melakukan sosialisasi Ekonomi dan LKS ini, mungkin lebih tepat untuk menggunakan 
pendekatan rasionalitas (asas kemanfaatan) dibandingkan pendekatan religiousitas (asas 
keharaman bunga) dikarenakan masih adanya kebelumsepakatan tentang keluarnya fatwa 
keharaman bunga ini seperti NU, Muhammadiyah, dsb. agar masyarakat lebih mudah 
menerimanya. 

Sosialisasi keberadaan Ekonomi dan LKS perlu dilakukan secara bersama-sama, tersusun 
rapi dan tidak boleh berhenti sehingga keinginan untuk merebut pangsa pasar 5%-15% LKS 
sampai tahun 2012 bukan sekedar mimpi saja. LKS tidak boleh merasa puas meskipun nantinya 
pangsa pasar LKS sudah di atas LK Konvensional dan harus dilakukan secara terus-menerus 
serta berkelanjutan. Ekonomi dan LKS lebih familiar di tengah-tengah masyarakat Islam 
utamanya dibandingkan PNPM Mandiri. Semoga keinginan ini menjadi kenyataaan. 
Wallahualambishawab 

 

 


