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Kabar Generasi merupakan wahana penyebaran infor-
masi kegiatan PNPM Generasi yang diterbitkan oleh Dit-
jen PMD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Kabar Generasi diterbitkan 2 bulan sekali untuk memberikan 
informasi seputar Capaian dan cerita inspiratif dari program 
PNPM Generasi di Indonesia. Kabar Generasi ditujukan kepa-
da masyarakat, Pemerintah Daerah, Media, dan seluruh pihak 
yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung da-
lam upaya membangun manusia indonesia sehat dan cerdas.

Melongok Akses pendidikan 
di negeri liang

Program pemberdayaan, masih 
kental mindset bantuan

3
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GSC Fasilitasi anak sekolah di 
serambi Madinah

APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripur-
na DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan 
pelaku pemberdayaan, penetapan APBN 2015 
menjadi jawaban atas perdebatan mengenai be-
saran alokasi dana desa maupun keberlanjutan 
PNPM. 

Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari 
APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Meski demikian, 
kemungkinan besar APBN akan dilakukan peruba-
han lebih cepat pasca pelantikan Presiden terpi 
lih, Jokowi-JK, 20 Oktober 2014. Perubahan utama 
yang akan dilakukan pada APBN setidaknya terkait 
dengan review alokasi subsidi BBM dan dana desa. 
Subsidi BBM dikurangi dan otomatis harga BBM naik, 
sedangkan alokasi dana desa akan ditingkatkan 
secara signifikan dari alokasi sebelumnya. 

Meminjam istilah Budiman Sujatmiko, “UU Desa 
adalah PNPM plus”. Keberhasilan PNPM telah men-
jadikan para pengambil kebijakan untuk melem-
bagakannya. Alhasil, meneruskan PNPM di tengah 
implementasi UU Desa justru bisa jadi akan menjadi 
tumpang tindih .

Kita berharap bahwa pemerintahan yang baru 
dapat memberikan solusi yang berorientasi untuk 
kepentingan rakyat, memberikan inovasi baru ter 
hadap program-program pemberdayaan sehingga 
mampu mengawal misi UU Desa, untuk melindungi, 
menguatkan dan memberdayakan desa agar le 
bih maju, mandiri dan demokratis. Kita tunggu saja...

Jakarta,
Oktober 2014
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PNPM MPd Generasi merupa-
kan salah satu program pember-
dayaan masyarakat yang menge-
lola bantuan langsung masyarakat 
(BLM), baik bantuan berupa materi 
maupun bantuan stimulan pada 
peningkatan sarana & prasarana, 
peningkatan akses dan kualitas 
layanan dasar. Namun terkadang 
yang terjadi, masyarakat kemu-
dian bergantung pada bantuan 
dari pemerintah ataupun  lem-
baga donor. Ini salah satu indika-
si bahwa masyarakat masih ku-
rang pemahaman dan sosialisasi         
terhadap program-program pem-
berdayaan. 

Hal ini diungkapkan oleh Vida A 
Parady, Communication Research 
Expert, Savica Public Health Advi-
sory & Communication Consultant 
pada pertemuan pada Selasa, 28 
Okt 2014 di Kantor NMC Generasi 
Jakarta. Pertemuan ini memba-
has draf hasil studi kualitatif yang 
dilakukan Savica terhadap pelak-
sanaan program PNPM MPd Gen-
erasi di tiga provinsi: Kalimantan 
Barat, Sulawesi Barat, dan Maluku 
Tenggara. Kegiatan yang dilaku-
kan melalui observasi dan wawan-
cara ini merupakan rangkaian dari 
penyusunan desain strategi komu-
nikasi bagi PNPM Generasi tahap 
kedua tahun 2014.

  “Beberapa dari masyarakat 
masih bergantung pada “apa 

yang diperoleh” dari program, 
kental aspek bantuan daripada 
pemberdayaan. Hal ini merupakan 
salah satu temuan penting yang 
tentunya akan dipertimbangkan 
dalam penyusunan strategi komu-
nikasi dan sosialisasi program untuk 
mengantisipasi agar kelak ketika 
program bantuan selesai, tingkat 
partisipasi masyarakat untuk ak-
ses pada layanan kesehatan dan 
pendidikan tetap terjaga,” jelas 
Vida.

Vida mengatakan penelitian ini 
juga mencoba memunculkan ide-
ide baru program yang memberi 
ruang kreatif disesuaikan dengan 
indikator capaian dalam rangka 
perumusan strategi komunikasi 
pelaksanaan program PNPM MPd 
Generasi kedepan. 

Tim Peneliti Savica menga-
kui bahwa sebenarnya ada be 
berapa orang yang bisa menja-
di “endorser” atau “champion” 
bagi PNPM Generasi di setiap 
lokasi studi. Mereka dapat dija 
dikan sebagai kandidat untuk role 
model publikasi program atau 
sumber dari kisah-kisah positif                            
mengenai keberhasilan program 
yang sayangnya belum terdoku-
mentasi dengan baik. Hal ini se-
harusnya bisa dikemas melalui ce 
rita menarik dan menyentuh dan 
disebarluaskan melalui berbagai 
media untuk menjangkau audiens 
yang lebih luas, terutama di ting-
kat nasional. 

Hingga saat ini Tim Peneliti Sa 
vica masih melengkapi bebera-
pa dokumentasi hasil wawancara 
dan literatur pendukung untuk 
merumuskan hasil penelitian yang 
diharapkan dapat memberikan 
informasi yang komprehensif ter-
kait metode atau langkah lang-
kah strategis komunikasi program, 
agar menjadi bekal dan pembela-
jaran terhadap pelaksanaan dan 
komunikasi program PNPM MPd         
Generasi yang lebih berkualitas 
dan efektif. (AL)

PROGRAM PEMBERDAYAAN, 
MASIH KENTAL MINDSET BANTUAN

Pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan proses pem-
bangunan yang diinisiasi oleh masyarakat untuk merencanakan, 

memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui 
colective action dan networking, hingga mereka memiliki kemam-
puan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pem-
berdayaan masyarakat hanya bisa terjadi bila terjadi interaksi dan 
partisipasi aktif dari tiap invidu; dan dapat dikatakan berhasil jika 

masyarakat menjadi subyek, bukan sebaliknya
(Subejo dan Supriyanto, 2004).

Paparan draft hasil penelitian strategi komunikasi pada PNPM Generasi
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Puluhan siswa yang bersekolah 
di SD Hetumena, Negeri Liang, 
Kecamatan Salahutu, Maluku Te-
ngah, Provinsi Maluku, belajar di 
sekolah yang kondisinya sangat 
memprihatinkan. Hanya dengan 
beratapkan rumbia, berdinding 
anyaman bambu, siswa siswi bela-
jar seadanya. Keadaan ini sudah 
berlangsung sejak didirikannya 
sekolah 5 tahun lalu, meski begitu 
siswa siswi tetap semangat belajar 
disekolah.

“Jika musim penghujan, basah kuyup, 
karena kondisi atap yang bocor dan 
lantai tergenang air, merupakan hal 
lumrah bagi kami, saya merasa ter-
panggil untuk me-ngajar anak anak 
di Negeri Liang, orang bilang pahala 
mengajar itu besar”, Ungkap Ibu Yus-
na, pada saat ditemui mengajar dise-
kolah Hetumena, Selasa (23/09/2014).

Yusna merupakan salah satu dari 
empat orang guru yang semua 
nya masih berstatus honorer yang 
telah mengabdikan dirinya sejak 
didirikannya sekolah tersebut ta-
hun 2009.

Ibu Yusna (37) mengakui bahwa 
sekolah ini sudah sering mengaju-
kan permohonan dan proposal ke-
pada pemerintah provinsi Maluku 
untuk perbaikan, tapi sampai saat 
ini belum mendapatkan perhatian 
maupun dana perbaikan. 

“Pak Kepala sudah beberapa kali 
mengajukan proposal untuk per-
baikan namun kadang permoho-
nan kami ditolak karena terkadang 
isu politis ikut mempengaruhi dalam 
intervensi pengajuan usulan di 
daerah ini”,  jelas guru honor yang 
me-ngaku hanya tamatan SMA.

Kondisi ini diamini juga oleh Ibu Yati 
(29) Guru SD Hetumena, “Hingga 
saat ini kami hanya punya 3 kelas 
dengan jumlah keseluruhan 60 mu-
rid sedangkan siswa sudah sampai 
kelas 5 SD, yang belum ditambah 
lagi dengan murid TK.  Sehingga 
waktu sekolah dibagi, Kelas 1 dan 
2 sekolah masuk pagi dan kelas 3,4 
dan 5 sekolah di siang harinya. 

MELONGOK AKSES PENDIDIKAN DI NEGERI 
LIANG, PULUHAN SISWA BELAJAR 
DI SEKOLAH GUBUK
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Yati menambahkan bahwa 
saat ini bantuan yang dite-
rima pada tahun 2014, hanya 
berasal dari PNPM MPd Ge-
nerasi berupa Perbaikan atap 
rumbia, pengadaan seragam, 
ATK, perbaikan meja dan kursi 
belajar. 

“Meskipun terasa belum men-
cukupi, kami mengapresiasi 
perhatian yang telah diberi-
kan oleh PNPM MPd Generasi 
yang telah memberikan ban-
tuan yang berarti buat se-
kolah yang sebagian besar 
muridnya adalah orang yang 
tidak mampu”, ungkap ibu 
yang mengaku hanya diberi 
honor 150 rb/perbulan untuk 
mengajar di sekolah ini.

Ia Mengakui untuk kelangsu-
ngan proses belajar mengajar 
di SD Hetumena, dipungut bi-
aya dengan kerelaan sebesar 
maksimal RP. 20 ribu Per bulan-
nya. Dana ini digunakan untuk 
membayar honor guru yang 

kadang tidak tetap sesuai de-
ngan setoran tidak wajibkan 
dari murid.
 
Ibu Yati berharap ke depan 
mendapatkan dukungan dan 
perhatian lebih dari pemerin-
tah untuk perbaikan gedung 
sekolah dan kelancaran pro-

ses belajar mengajar, sehingga 
murid dapat menikmati belajar 
dengan nyaman di sekolah, 
memiliki atap yang kokoh, lan-
tai keramik dan fasilitas yang 
lengkap seperti sekolah lain, 
agar dapat belajar lebih baik 
lagi (AL).
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Sumber daya manusia yang 
berkualitas produk pen-
didikan merupakan kunci 

keberhasilan pembangunan ne-
gara. Pasal 6 ayat (1) UU Sisdik-
nas berbunyi: “Setiap warga ne-
gara yang berusia tujuh sampai 
dengan lima belas tahun wajib 
mengikuti pendidikan dasar”.

Namun nyatanya tidak semua 
warga negara Indonesia ini 
dapat mencicipi Program Wa-

jib Belajar 9 Tahun yang   ditar-
getkan Departemen Pendidikan 
Nasional. Masih banyaknya 
kendala yang dihadapi dalam 
penyelenggaraannya, khusus 
nya berkait dengan akses pendi-
dikan yang masih relatif rendah,        
fasilitas, pembiayaan, manaje-
men, dan kesempatan sekolah. 

Sebagian masyarakat di dae 
rah perdesaan belum dapat 
mengenyam wajib belajar yang 

dicanangkan oleh pemerin-
tah, padahal justru terkadang 
di sanalah muncul bibit-bibit 
berkualitas yang akan membe 
rikan andil tak ternilai bagi masa 
depan bangsa Indonesia kelak.

Saat ini, Iskar Bubu dan Saha-
ria bisa tersenyum bahagia me-
lihat putra putri mereka. “Meski 
kami sekolah tidak selesai Seko-
lah dasar, tapi kami berkomitmen 
anak-anak harus sekolah,” ujar 

GSC FASILITASI ANAK SEKOLAH 
di SERAMBI MADINAH
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peralatan sekolah, dan Transport 
sekolah kemungkinan tidak cu-
kup. “Per hari kisaran Rp. 60 ribu, 
Namun itupun tidak rutin kecuali 
pada saat musim panen, belum 
beli air dan bayar listrik yang 
masih numpang ke tetangga ,”      
ungkapnya.

Menurut Anita A Yusuf, Se-
kertaris UPK Sumalata PNPM 
MPd Generasi, Awalnya mereka 
tinggal di rumah kebun diatas 
gunung, namun 4 tahun terahir 
keluarga Iskar telah menem-
pati rumah sederhana depan 
tanggul penahan ombak yang 
menghadap kepantai. Mes-
ki beresiko, namun keinginan 
ini didasarkan atas semangat 
anak-anaknya untuk sekolah. 
“Pindah ke tempat yang baru 
karena alasan untuk sekolah 
anaknya biar lebih dekat      se-
hingga jarak tempuhnya men-
jadi singkat”. Ungkapnya”.

“Saya ingin jadi guru,” kata 
Testin Bubu lirih di rumahnya 
pada saat dikunjungi oleh tim 
GSC. Testin merupakan anak ke 
dua dari pasangan Iskar dan 
Saharia. Pada saat ditemui, dia 

sedang mengerjakan pekerjaan 
rumah dari sekolah. 

Keinginan serupa juga dimi-
liki adik Testin, Awan Bubu (10) 
yang telah duduk di kelas 1 SMP. 
Tapi soal cita-cita, anak berkulit 
hitam sawo matang ini berbeda 
dengan kakanya. “Ingin jadi Ten-
tara,” katanya malu-malu.

Selain Testin dan Awan Bubu, si 
sulung Yestin yang sudah duduk 
di kelas 1 SMA dan dua adik 
bungsu Tintin dan Lelianti telah 
difasilitasi PNPM MPd Genera-
si untuk bersekolah meski umur 
mereka telah tergolong lebih tua 
dari pada anak sekelas di seko-
lah pada umumnya. 

Anita Yusuf mengakui, melalui 
bantuan yang diberikan oleh 
PNPM MPd Generasi sejak tahun 
2008, telah banyak membantu 
anak-anak yang kurang mam-
pu khususnya di Gorontalo Utara 
untuk menggapai cita cita nya, 
demi generasi yang lebih baik. 
Semoga akan lahir generasi 
yang bisa menjadi pemimpin dari 
daerah ini nantinya (AL).

Saharia, Kamis (18/9/2014), saat 
ditemui di kediamannya, Desa 
Bulatio Barat, Kec. Sumalata, 
Gorontalo Utara, Provinsi Goron-
talo yang terkenal dengan julu-
kan “Serambi Madinah”.

Saharia (42) yang akrab disa-
pa Ibu Cano tak menyangka de-
ngan apa yang telah diusulkan 
masyarakat melalui Musyawarah 
Desa PNPM MPd Generasi sejak 
tahun 2008, berhasil mengantar-
kan lima anaknya mengenyam 
sekolah pada pendidikan dasar 
9 Tahun. Sebuah hal yang tak ter-
bayangkan sebelumnya. 

Menurut pengakuan ibu Cano, 
awalnya  “kalo tidak ada PNPM 
anaknya tidak akan sekolah, me-
lainkan disuruh mencari uang 
membantu ekonomi keluarga”. 
Saya hanya sekolah sampai de 
ngan kelas 1 SD karena tidak pu-
nya biaya,”

Suami Saharia, Iskar menga-
kui keterbatasan ekonominya 
sebagai buruh tani musiman.         
Upahnya hanya bisa untuk 
makan sehari-hari. Jika ditam-
bah untuk biaya beli seragam, 
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Tulisan ini merupakan refleksi 
dari hasil pendampingan 
bersama secara berjenjang 

yang dilaksanakan PMPN MPd 
Generasi sampai dengan ta-
hun 2013. Refleksi ini berdasar 

Delapan indikator kesehatan 
PNPM MPd Generasi berbasis 
layanan dasar bagi ibu dan 
anak  merupakan salah satu 
strategi kebijakan dalam men-
ciptakan    generasi berkualitas 
sehat dan cerdas sepanjang 
didukung ketersediaan layanan 
bagi masyarakat desa.

Data capaian indikator ke-
sehatan desa PNPM Generasi 
tahun 2013, menjangkau 8 pro-
pinsi yakni, Jawa Barat, Jawa 
Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Barat, NTT, NTB, Gorontalo dan 
Maluku dengan 3.887 desa in-
tervensi blog grant (BLM).

Dapat dilihat pada Tabel 1 tingkat 
capaian keberhasilan indikator 
kesehatan untuk rata rata pada 
setiap propinsi.

Naik turunnya tingkat capaian ke-
berhasilan indicator desa di PNPM 
MPd Generasi dipengaruhi oleh 2 
sisi  besar yakni, masyarakat (com-
munity) dan sisi kebijakan (policy).

1. Masyarakat (community) : 
dipengaruhi oleh 4 faktor yakni :

a. Perilaku (behavior), Kebiasaan 
ditengah masyarakat yang tidak 
mempedulikan kesehatan, ba-
nyak orang masih menganggap 
kesehatan tidak penting, akhirnya 
dia memilih ke  kebun atau tempat 
lain daripada harus ke posyandu. 

b. Status ekonomi : Ekonomi ru-
mah tangga mempengaruhi doro-
ngan yang timbul untuk datang ke 
sarana kesehatan dan ke tenaga 
kesehatan

c. Pendidikan : Pengaruh Pendidi-
kan turun mendorong masyarakat 
untuk mau datang ke tempat la-
yanan.

d. Situsional (orang dalam lingku-
ngan) : Kebiasan kebiasan yang 
masih tertanam pada kelompok  
kelompok masyarakat mempe-
ngaruhi untuk datang ke tempat 
layanan.

2. Dukungan kebijakan (policy), 
dipengaruhi pula oleh 4 faktor 
yakni :

a. Akses layanan yang tersedia  : Keter-
sedian layanan yang jauh dari sasaran  
mengurangi partisipasi masyarakat 
untuk ke tempat layanan

REFLEKSI CAPAIAN INDIKATOR 
KESEHATAN DESA 

PNPM MPd Generasi

pada dua perspektif  yakni 
pemberdayaan masyarakat 
(Social Community) mela-
lui pendekatan berbasis  desa 
dan sisi dukungan kebijakan 
(policy)  dalam dukungan pem-
berian layanan kesehatan bagi 
masyarakat.

Tingkat keberhasilan desa di-
ukur dari tingkat partisipasi sasa-
ran ketika mendapat layanan 
dasar yang disiapkan pemberi 
layanan yang ada  dalam indi-
kator kesehatan Generasi.  

8 Indikator Kesehatan PNPM MPd Generasi
1 Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan 

selama masa kehamilannya
2 Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 butir pil Fe (penambah 

darah) selama masa kehamilannya
3 Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter
4 Setiap ibu yang melahirkan dan bayinya mendapatkan perawa-

tan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam 
waktu 40 hari setelah proses persalinan

5 Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi 
standar secara lengkap

6 Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya ditimbang 
dan selalu naik pada setiap bulannya

7 Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin 
A, 2 kali dalam setahun

8 Setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali 
secara rutin
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b. Supplemen pendukung la-
yanan :  Kesiapan masyarakat 
kadang tidak didukung de-
ngan ketersedian supplemen 
la-yanan seperti, vaksin , Suple-
men zat besi atau Vitamin A

c. Personality : Pada kondisi 
pribadi masih banyak tenaga 
kesehatan yang tidak menye-
bar secara    merata di semua 
lokasi GSC akibatnya  banyak 
yang tidak terlayani oleh tena-
ga kesehatan.

d. Isi Kebijakan (content of Po-
licy): Perlu kebijakan kebijakan  
yang mengarah pada peme-
rataan layanan untuk semua 
lokasi. Serta kebijakan pen-
dukung seperti distribusi suple-
men, serta program pendukung 
KB.

Kondisi ideal  terjadi j ika ada 
sinergi yang seimbang anta-
ra masyarakat dan kebija-
kan, Program PNPM Generasi 
akan tetap mensuport melalui 
pendamping yang ada untuk 
mendorong masyarakat ke 
tempat layanan karena pada 
hakikatnya, layanan keseha-
tan dasar memang harus di-
lakukan secara merata dan 
seimbang juga sinergi oleh 
pemerintah pusat dan lokal 
sesuai dengan amanat UUD 
45 pasal 28 H bahwa “setiap 
orang berhak hidup sejahtera 
lahir dan batin, bertempat 
tinggal dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik 
dan sehat serta berhak mem-
peroleh layanan kesehatan.”

Semoga refeksi ini bisa dipakai 
oleh teman teman oleh meme-
takan celah dan ruang dalam 
memfasil itasi masyarakat de-
ngan terus membangun kesa-
daran masyarakat. 

Salam Super!!!!! (ML)

Propinsi Capaian rata rata  
2012

Capaian rata rata 
2013

Keterangan

Jawa Barat 93.21 % 95.72  % Naik  2.51 %
Jawa Timur 92.88 % 94,32 % Naik  1.44 %
NTB 92.46 % 87.62 % Turun  4.84 %
NTT 82.81 % 74.90 % Turun  7.91 %
Sulawesi Utara 51.64 % 62.71 % Naik  11.07 %
Gorontalo 86.88 % 79.56 % Turun  7.32 %
Sulawesi Barat 65.56 % 72.91 % Naik  7.35 %
Maluku 50.66 % 39.47 % Turun  11.19%
Rata Rata 83.12 % 81.67 % Turun  1.45%

Sumber : Data MIS PNPM MPd Generasi Tahun 2013

Tabel 1 : Tingkat capaian keberhasilan indikator kesehatan 
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Pendidikan berarti proses dalam 
pengembangan diri individu se-
bagai proses belajar demi me-
nata hidup yang lebih baik. Bela-
jar mengembangkan diri dapat 
diperoleh melalui interaksi yang kita 
lakukan di lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah dan lingkungan 
masyarakat. Sedangkan untuk pen-
didikan formal, dapat kita peroleh 
di sekolah sebagai proses pengem-
bangan dan transformasi ilmu peng-
etahuan yang telah disesuaikan se-
cara berjenjang sesuai     dengan 
minat dan potensi yang kita miliki, 
yang pada akhirnya bermuara ke-
pada peningkatan kualitas hidup 
untuk masa depan yang Lebih baik.

Namun tidak sedikit generasi bang-
sa dapat mengenyam pendidikan 
yang diinginkan. Padahal pendidi-
kan merupakan salah satu variabel 
dalam pengukuran Indeks Pemba-
ngunan Manusia (IPM) yang ber-
fokus pada hal-hal yang lebih sen-
sitif dan berguna dari pada hanya 
sekedar pendapatan perkapita 
yang selama ini digunakan. Bangsa 
ini harus memberikan kesempatan 
kepada generasi pelanjut untuk 
dapat meningkatkan kualitas hidup 
mereka melalui pendidikan di se-
kolah. 

Berdasarkan hasil kajian dari pelak-
sanaan program PNPM MPd Ge-
nerasi yang dilakukan sejak tahun 
2007, ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi minat bersekolah 
pendidikan dasar pada anak usia 
sekolah, antara lain: Anak harus 
membantu orang tua meme-     
nuhi kebutuhan ekonomi keluarga 
(Ekonomi), biaya Transport kese-
kolah yang besar biasanya di dae 
rah terpencil dan kepulauan (Kondi-
si Geografis), Anak perempuan 
tidak perlu sekolah karena dipaksa 
menikah (Budaya), dan lain seba-

gainya. Selain itu faktor eksternal 
juga dapat mempengaruhi anak 
putus sekolah, misalnya: pergaulan 
bebas (pengaruh negatif lingku-
ngan), Kenakalan, Hamil diluar ni-
kah, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan PNPM MPd 
Generasi, memberikan dukungan 
kepada anak putus sekolah untuk 
dapat tetap mengikuti proses belajar 
mengajar disekolah pada anak usia 
wajib sekolah 9 tahun (SD/SMP). 

Pemilihan data sasaran, dan usulan 
kegiatan dilakukan oleh fasilitator 
bersama masyarakat untuk mengi-
dentifikasi jumlah anak usia sekolah 
yang belum mengeyam pendidikan 
di daerahnya yang masuk dalam 
kategori keluarga tidak mampu dan 
kebutuhan yang mendesak terkait 
dengan peningkatan akses dan 
kualitas pendidikan di daerah. 

Dukungan yang diberikan antara 
lain: Rehab ruang kelas/sekolah, Pe-
ngadaan Meubeler, Alat pendukung 
proses belajar mengajar, Transport 
siswa dan guru (kapal umum, sepe-
da, ojek, dll), Bantuan seragam dan 
alat-alat sekolah, beasiswa, transpor-
tasi siswa dan guru, Pelatihan dan 
lain sebagainya.

Tercatat pada tahun 2013 jumlah 
penerima manfaat untuk kegiatan 
yang dilakukan terkait peningkatan 
akses dan kualitas sarana dan prasa-
rana pendidikan sejumlah 905.648 
pemanfaat, mengalami penurunan 
dari tahun sebelumnya sebesar 
1.130.842 sasaran. Artinya intervensi 
yang dilakukan kepada sasaran, se-
bagian telah mampu mandiri dan 
telah lepas dari sasaran program, 
tidak tergantung oleh bantuan pro-
gram.

Tentunya Peningkatan akses dan kuali-
tas pendidikan perlu melibatkan semua 
pihak yang terkait didalam nya. Perlu-
nya koordinasi dan sosialisasi kepada 
pihak Kemendiknas dan kemensos 
terkait kebijakan program BSM (Bantu-
an Siswa Miskin) dan PKH (Program Ke-
luarga Harapan) agar dapat bersinergi 
dengan PNPM MPd Generasi.  

Kita berharap bahwa pelaksanaan 
PNPM MPd Generasi dapat memberi-
kan angin segar kepada peningkatan 
kualitas layanan pendidikan sehingga 
dapat membantu masyarakat dalam 
mengakses pendidikan setidaknya 
pada anak usia sekolah yang masih pu-
nya kesempatan untuk dapat meraih 
cita-cita mereka. (SNA/AL)

VARIABEL SASARAN GENERASI 
BIDANG PENDIDIKAN 
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Peserta Rapat Koordinasi Nasional yang mengusung Tema “Evaluasi Pelaksanaan 
Program sampai triwulan II dan Pengendalian Implementasi PNPM MPd Generasi 
TA 2014, 16 Agt 2014.

Foto bersama Peserta dengan Kasubdit Kesos Dit. PA & Sosbudmasy DItjen PMD,      
Valentinus S.Sumito S.IP, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada 
kegiatan Rapat Koordinasi Nasional PNPM MPd Generasi TA 2014, 16 Agt 2014.

Kadis Kesehatan Kab Polman, Nawawi bersama Konsultan Generasi menyampaikan 
informasi dalam rangka pengumpulan data penyusunan desain strategi komunikasi 
tahap kedua dalam pelaksanaan PNPM MPd Generasi di Sulawesi Barat, 14 Okt 2014

Wawancara dari Tim Savica dalam penyusunan de-
sain strategi Komunikasi PNPM MPd Generasi di Sul-
bar, 14 Okt 2014

Tim Komunitas Kreatif melakukan pengumpulan data pada pelaku PNPM MPd 
dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam implemen-
tasi sesuai dengan potensi lokal di Jawa Barat, Kec. CIlilin, 21 Agt 2014.

Sesditjen PMD Kemendagri, Bapak Nata Irawan, SH, M.Si selaku 
kuasa pengguna anggaran, membuka Prosesi Pelaksanaan Ra-
kornas PNPM MPd Generasi 2014, di Jakarta, 11 Agt 2014. 

Kunjungan kerja dan monitoring implementasi pada 
sasaran PNPM MPd Generasi di Kabupaten Goron-
talo Utara, 17 Sept 2014

Faskab Maluku Tengah, Ismail Sangaji memberikan pe-
tunjuk teknis kepada kader posyandu dalam kegiatan 
pelatihan Kader di Kec Amahai, 24 Sept 2014.
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