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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.
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Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2015, untuk 
dapat bersaing dan eksis, setiap individu semakin 
dituntut memiliki sumber daya yang berkualitas dan 
memiliki produktivitas tinggi. Jika anda tidak “Move 
On” anda akan ditinggalkan dan terabaikan, itulah  
seleksi perubahan sosial dalam tahun kualitas.

Inisiatif, inovasi dan kreativitas syarat utama untuk 
membangun generasi yang tangguh dan mandiri. 
Anda akan dihadapkan pada berbagai peruba-
han, mampukah kita beradaptasi ? 

Edisi Kabar Generasi kali ini, mengangkat tema “re-
fleksi dan Inovasi” yang berangkat dari capaian 
hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh “pejuang”  
fasilitator PNPM MPd Generasi Sehat dan Cerdas 
serta menjaring ruang kreasi dan inovasi dalam 
meningkatkan dan mengembangkan capaian 
dalam menghadapi perubahan-perubahan yang 
akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Evaluasi sebagai bagian dari pembelajaran dalam 
mengukur tingkat keberhasilan, memberikan petun-
juk yang akan menjadi fokus pekerjaan selanjutnya. 
Jangan cepat puas dengan apa yang telah di 
hasilkan, masih banyak tantangan dan pekerjaan 
didepan. Siapkan diri anda untuk sebuah peruba-
han. Saatnya kerja....

Selamat Tahun Baru 2015....

Jakarta,
Desember 2014
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PROGRAM Nasional Pember-
dayaan Masyarakat (PNPM) MPd 
Generasi menggelar rapat kerja 
nasional yang bertajuk “Menuju 
peningkatan kualitas Implementa-
si Program. Rencananya kegiatan 
dilaksanakan selama 5 hari di Ja-
karta, 04 – 09 November 2014.

Dalam sambutannya, Moham-
mad Rizal SE, M.Si selaku Direktur 
pemberdayaan Adat dan Sosial 
Budaya Masyarakat mengatakan 
bahwa pelaksanaan program ta-
hun 2014 ini, harus dibangun de-
ngan semangat “Tahun Kualitas”, 
dimana implementasi program 
sepenuhnya dibawah penga-
wasan, pembinaan dan pengen-
dalian Konsultan Manajemen Na-
sional.

“Rapat koordinasi yang dihelat 
merupakan kegiatan reguler 

yang dilakukan setiap 3 bulan 
sekali dalam rangka koordinasi 
dan membangun kesepahaman 
evaluasi capaian, dan solusi atas 
kendala yang dihadapi serta lang-
kah tindak lanjut yang dibangun 
melalui pondasi koordinasi dan 
kerjasama antar konsultan untuk 
merumuskan strategi operasio-
nal pengendalian dan pendam-
pingan yang efektif dan efisien 
dalam mencapai tujuan pro-
gram”, paparnya.

Kegiatan ini diikuti oleh Ins-
tansi Pemerintah Pusat PMD, 
Lembaga Donor, Sekretariat 
PNPM MPd Generasi, Konsul-
tan Manajemen Nasional, dan 
Spesialis Provinsi total peserta 
sebanyak 42 orang. ”
 
Di tempat yang sama, Bapak 
Nata Irawan, SH, M.Si, Selaku 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa mengungkapkan 
bahwa PMD mendukung setiap 
prakarsa dan inovasi yang di-
usulkan untuk dikembangkan 
dan dijalankan dalam PNPM 
MPd Generasi yang men-
dukung implementasi UU Desa 
dengan tetap memperhati-
kan kaidah-kaidah yang telah 
diatur dalam PTO PNPM MPd 
Generasi.

“Semoga dari rakornas ini 
dapat menghasilkan rumu-
san strategi dan rekomendasi 
bagi perbaikan dan pengem-
bangan program ke depan. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
selalu menyertai kita semua 
dalam menjalankan tugas”, 
harapnya.(al)

GELAR RAKOR, PNPM MPd GENERASI 
BERTEKAD PENINGKATAN 

KUALITAS IMPLEMENTASI 2015
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Tidak kurang lima ratusan pen-
gunjung membanjiri Event Gu-
bernur Saba Desa PNPM Man-
diri Jawa Barat yang digelar di 
Lapangan Startas, Kab. Pan-
gandaran Prov. Jawa Barat. 

Gubernur Jawa Barat, Ahmad 
Heryawan membuka acara 
dengan memukul kentongan 
tradisional dari bambu, me-
nandakan program Guber-
nur Saba Desa dimulai, rabu 
(26/11/2014). 

Rangkaian kegiatan pameran 
dan Gubernur Saba Desa terse-
but merupakan acara tahunan 
yang diselenggarakan Pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat dalam 
rangka memberikan evaluasi 
dan penghargaan terhadap 
para pelaku PNPM Mandiri 
Pedesaan di Jawa Barat yang 
bekerja sama dengan Direk-
torat Jenderal Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kementerian 
Dalam Negeri RI.

“Momen kegiatan tersebut 
menjadi ajang untuk bertukar 
pengalaman dan memelihara 

kebersamaan antar pelaku 
PNPM se Jabar. “Tujuan keg-
iatan ini untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
pengembangan ekonomi kre-
atif, dengan slogan produk 
desa selalu bikin bangga,” un-
gkapnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Ahmad Heryawan juga mem-
berikan penghargaan kepa-
da para pelaku PNPM Mandiri 
yang berhasil dalam hal pen-
gelolaan program. 
Meskipun udara terasa meny-
engat dan panas, namun tidak 
menyurutkan semangat pen-
gunjung yang antusias mengi-
kuti seluruh rangkaian acara. 
Tidak ketinggalan pula dari 18 
stand PNPM Se Jabar yang ikut 
meramaikan event, PNPM MPd 
Generasi merupakan salah satu 
Stand favorit dalam Gubernur 
Saba Desa yang digelar den-
gan membagikan Informasi 
tentang program serta souvenir 
menarik kepada pengunjung.
 
Alauddin latief selaku Sp. Ko-
munikasi NMC Generasi men-

gungkapkan bahwa event ini 
dimanfaatkan sebagai media 
sosialisasi dan publikasi program 
PNPM MPd Generasi kepada 
media, pelaku dan masyarakat 
di Jawa Barat.

“Kami sempat kewalahan juga 
menghadapi antusias pengun-
jung di Stand Generasi , kami 
memanfaatkan event ini seba-
gai media untuk sosialisasi dan 
publikasi hasil kegiatan pro-
gram kepada masyarakat luas, 
ungkapnya.

Di penghujung acara, Guber-
nur berjanji akan mengirimkan 
surat terbuka kepada pres-
iden republik Indonesia beru-
pa “pesan pamungkas” untuk 
tetap melanjutkan pemban-
gunan desa melalui Program 
PNPM Mandiri. “program PNPM 
telah terbukti berguna guna 
mewujudkan pembangunan di 
desa, Program PNPM Masih san-
gat dibutuhkan untuk perce-
patan pembangunan di pede-
saan, terlebih lagi di daerah 
terpencil,”pangkasnya.(al)

STAND GENERASI BANJIR PENGUNJUNG 
DALAM GUBERNUR SABA DESA
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Peringatan ulang tahun Kabupat-
en Polewali Mandar ke-55 di kota 
Polewali Mandar, Sulawesi Barat 
berlangsung meriah dan semarak, 
Sabtu (27/12/2014).

Karnaval budaya tahun ini men-
gangkat kekayaan dan keunikan 
budaya dari lima etnis yang men-
diami wilayah Polewali Mandar 
yang terkenal hidup rukun dan 
damai lantaran mereka terikat 
dalam tradisi Siwaliparri atau to-
long menolong dan saling meng-
hargai.

Karnaval memamerkan aneka 
tradisi lokal mandar, kesenian dan 
pakaian adat dari lima etnis, Man-
dar, Toraja, Bugis, Makassar hingga 
etnis Jawa yang hidup berdamp-
ingan secara rukun dan damai. 
Pameran produksi unggulan mas-
ing-masing kecamatan menjadi 
tontonan ribuan warga kota di 
sepanjang rute yang dilalui pe-
serta karnaval. Ribuan warga dari 
16 kecamatan termasuk aparat 
pemerintah kecamatan dan SKPD 
mengikuti karnaval budaya dalam 
rangka memeriahkan HUT tersebut.

Tidak ketinggalan pula rom-
bongan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (BPMPD) Kab. 
Polewali Mandar yang turut me-
meriahkan pesta karnaval dengan 
membawa tema khusus terkait 
pelaksanaan PNPM Generasi Kab. 
Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Sekretaris BPMPD, Alimuddin se-
laku Penanggung Jawab tim kar-
naval GSC, mengatakan bahwa 
event ini adalah momen penting 
untuk mensosialisasikan Generasi 
Peduli dari dari PNPM Generasi Se-
hat dan Cerdas pada masyarakat 
khususnya di Polewali Mandar. 

“Tim Karnaval GSC dari BPMPD 
menghias tiga becak dalam kar-
naval, becak pertama dibuat rep-
lika bangunan POSYANDU dengan 
harapan masyarakat mau mem-
bawa bayi/balita ke POSYANDU 
setiap bulannya untuk mendapat-
kan Imunisasi dan kontrol terhadap 
status kesehatan anak.  Becak hias 
kedua mengusung tema PNPM 
Generasi Peduli Pendidikan dasar 
9 tahun, di situ ditampilkan sepa-
sang anak sekolah berpakaian se-

ragam, dengan harapan Kabupaten 
Polewali Mandar dapat mencipta-
kan masyarakat terdidik yang siap 
mengembangkan diri dan bersaing 
di era globalisasi, dan becak hias ke 
tiga menampilkan tema PNPM Gen-
erasi Peduli Ibu hamil, menampilkan 
aksi teatrikal pasangan suami istri, di 
mana sang istri hamil dan suaminya 
menjadi suami siaga, dengan hara-
pan masyarakat memahami dapat 
memahami bahwa kehamilan bu-
kan hanya menjadi urusan ibu hamil 
tetapi suami juga wajib ikut merawat, 
jangan hanya mau menghamili 
saja”, Ujar Alimuddin.

Festival HUT Polewali Mandar ke 
55 tahun 2014 ini mengangkat ke-
kayaan budaya dan potensi daerah 
Polewali Mandar. Mursalim, Fasilitator 
GSC di Polewali Mandar berharap 
kelak event ini bisa menjadi agenda 
tahunan yang dapat memberikan 
hiburan dan juga informasi kepada 
masyarakat terkait kemajuan dae-
rah dan program yang dilaksana-
kan pemerintah, lembaga, swasta 
dan seluruh komponen masyarakat 
untuk mendukung mandar “sipa-
mandaq” yang artinya saling kuat 
menguatkan.(al)

GSC MERIAHKAN KARNAVAL 
HUT POLEWALI MANDAR KE-55
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Sebagaimana yang diung-
kapkan Daoed Joesoef tentang 
pentingnya pendidikan : “Pendi-
dikan merupakan segala bidang 
penghidupan, dalam memilih 
dan membina hidup yang baik, 
yang sesuai dengan martabat 
manusia” Dan tentulah dari per-
nyataan tersebut kita bisa men-
gambil kesimpulan bahwa Pen-
didikan merupakan hal yang 
sangat penting dan tidak bisa 
lepas dari kehidupan.

 Menjadi bangsa yang maju 
tentu merupakan cita-cita yang 
ingin dicapai oleh setiap negara 
di dunia. Sudah menjadi suatu 
rahasia umum bahwa maju atau 
tidaknya suatu negara di pen-
garuhi oleh faktor pendidikan. 
Begitu pentingnya pendidikan, 
sehingga suatu bangsa dapat 
diukur apakah bangsa itu maju 
atau mundur, karna seperti yang 
kita ketahui bahwa suatu Pen-
didikan tentunya akan mence-
tak Sumber Daya Manusia yang 
berkualitas baik dari segi spritual, 
intelegensi dan skill dan pendi-
dikan merupakan proses mence-
tak generasi penerus bangsa. 
Apabila output dari proses pen-
didikan ini gagal maka sulit di-
bayangkan bagaimana dapat 
mencapai kemajuan.

tentu saja pendidikan, ke-
mampuan, wawasan dan peng-
etahuanlah yang kita butuhkan. 
Di dalam bangku pendidikan 
banyak sekali hal yang kita 
dapatkan.Tetapi entah menga-
pa banyak sekali warga di Indo-
nesia ini yang tidak mengenyam 
bangku pendidikan sebagaima-
na yang di rasakan oleh salah 
seorang anak bangsa Satria 
Kurlan Maulan yang merupakan 
salah satu dari mungkin ribuan 

bahkan jutaan anak bangsa di 
indonesia ini yang sebelumnya 
belum mengenyam bangku pen-
didikan. 

Satria Kurlan Maulana mer-
upakan warga Desa Sangia Ke-
camatan Sape lahir pada tang-
gal 2 bulan 7 tahun 2007, hidup 
di kubuk kecil dengan keadaan 
ekonomi keluarga yang mempri-
hatinkan, selain itu Anak ini juga 
berkebutuhan khusus (ABK) di-
mana kedua kakinya tidak nor-
mal sebagaimana anak – anak 
lainnya, begitu juga dengan 
kedua tangannya. 

Kurnia (orang tua Satria Kurlan 
Maulana) saat ditemui wartawan 
media ini di rumahnya dengan 
nada haru bergelinang air mata 
mengatakan mada ti ne’e ku 
kau sekolah anakku pak! Tiwara 
piti dei sekolah kai labo mada 
doho harus ce’i sanai-nai setiap 
lao sekolahna (bahasa indone-
sianya saya hampir putus asa un-
tuk tidak menyekolahkan Satria 
pak, karena gak ada uang un-
tuk biaya sekolah baik untuk beli 
baju seragam maupun untuk kita 
antar jemput pak), labo dahuku 
maja adena kabata ma lengana 
(dan takutnya dia malu di ejek 
ma temannya), namun rupanya 
anak ini sangat semangat untuk 
sekolah. saat diajak ngobrol, sa-
tria menuturkan dengan bahasa 
bima “ mada kane’e sekolahku 
(saya mau sekolah ).

Lebih lanjut kurnia menga-
takan, alhamdulillah sekarang 
anak saya dah masuk sekolah 
pak. Saya sangat bersyukur, mun-
gkin hal ini karena keteguhan 
hati anak saya ingin masuk se-
kolah dan do’a kami dikabulkan 
Allah SWT, lewat program PNPM 

Generasi Sehat dan Cerdas Ke-
camatan Sape anak saya bisa 
mengenyam bangku pendidikan 
dimana memberikan bantuan 
1 unit Kursi Roda,dan  Seragam 
Lengkap Sekolah dengan Alat 
Tulis sehingga anak saya sudah 
saya daftar dan menjadi Siswa 
Kelas 1 di SDN INPRES SANGIA 
SAPE., selain itu saya juga men-
yamhpaikan ucapan terimakasih 
yang mendalam kepada Pemer-
intah melalui program PNPM GSC 
anak saya dapat bersekolah dan 
kepada Kepala SDN Inpres San-
gia Sape serta seluruh Dewan 
guru kami juga mengaturkan 
ucapan terimakasih yang telah 
menerima anak saya menjadi 
murid di sekolahnya serta di mo-
hon untuk tidak bosan-bosannya 
mendidik anak kami. 

Fasilitator Generasi PNPM GSC 
Kecamatan Sape Yuliardi Sukri, SE 
yang di dampingi Pendamping 
Lokal mengatakan pemberian 
bantuan Kursi Roda dan Serag-
am Sekolah lengkap ATK kepada 
Satria Kurlan Maulan merupakan 
hasil pendataan Kader Pemban-
gunan Masyarakat Desa (KPMD) 
desa Sangia, dari hasil pendata-
an itu kami selaku fasilitator ber-
sama pendamping lokal melaku-
kan pengecekan dan verifikasi 
terkait kebenaran data, dan al-
hamdulillah ternyata anak itu 
Berkebutuhan Khusus dan wajib 
untuk diberikan layanan, hal ini 
sesuai dengan tujuan program 
yaitu untuk meningkatkan pendi-
dikan anak usia SD/MI dan SMP/
MTS selain itu di lihat dari segi 
sasaran bahwa sasaran dari Pro-
gram PNPM GSC ini salah satunya 
adalah anak Usia SD/SMP berke-
butuhan Khusus (ABK). 

Dan alhamdulillah Anak yang 

SATRIA KURLAN MAULANA;  ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
DAPAT SANTUNAN KURSI RODA 

PNPM GSC KEC.SAPE
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Tambahnya

Kader Pembangunan Mas-
yarakat Desa (KPMD) Desa San-
gia Sri di sela-sela acara per-
nikahan dilapangan sangia sape 
mengatakan membenarkan 
bahwa anak itu hasil pendata-
annya, dan bukan anak itu saja 
hasil data terakhir kami dengan 
di bantu oleh Kader Posyandu 
bahwa di Desa Sangia ini sekitar 
belasan anak Berkebutuhan Khu-
sus, dan insya Allah data anak-
anak itu akan kami laporkan 
lagi ke Fasilitator Generasi Keca-
matan Sape dan mudah-muda-
han kembali mendapatkan ban-

tuan.( PL GSC SAPE)

berkebutuhan Khusus Satria Kur-
lan Maulan di Desa Sangia itu 
sudah di lihat dan dikunjungi 
langsung di rumahnya oleh Fasil-
itator Kabupaten Bima (Zainal 
Arifin) dan Faslitator Keuangan 
Kabupaten Bima PNPM GSC (Su-
harnadi, SE).  

Pemberian bantuan itu di-
harapkan dapat bermanfaat 
bagi anak itu dan juga diharap-
kan kepada orang tuanya agar 
bersabar mengantar jemput 
anak serta memberikan bimbin-
gan dan arahan yang baik dan 
memberikan motivasi agar anak-
nya tetap semangat untuk ter-
us melanjutkan pendidikannya.
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Salah satu agenda penting 
dalam konsolidasi pelaksanaan 
kegiatan PNPM MPd Generasi 
Sehat dan Cerdas  adalah rapat 
kerja nasional (Rakernas). Raker-
nas paling sedikit dilaksanakan 
dua kali dalam satu tahun un-
tuk menyelaraskan fokus kegia-
tan berupa penguatan berbagi 

informasi serta strategi dalam 
menghadapi perubahan-peru-
bahan yang mungkin dapat ber-
pengaruh terhadap tujuan pro-
gram.

NATA IRAWAN, SH, M.Si, selaku 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Desa Dalam Laporannya Selasa, 
16/12/2014, mengatakan bahwa 
tujuan Pelaksanaan Kegiatan 
Rapat Koordinasi Nasional PNPM 
Mandiri Perdesaan Generasi Se-
hat dan Cerdas Tahun Anggaran  
2014 adalah membangun kes-
epahaman antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daer-
ah, evaluasi pelaksanaan PNPM 
MPd Generasi T.A. 2014, menso-
sialisasikan konsep dan strategi, 
kebijakan dan mekanisme pelak-
sanaan program serta persiapan 
pelaksanaan PNPM MPd Gener-
asi Tahun Anggaran 2015 dalam 
upaya mendukung implementasi 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. 

Adapun peserta Rapat Koor-
dinasi Nasional PNPM Mandiri 

Perdesaan Generasi Sehat dan 
Cerdas Tahun Anggaran 2014 
dengan total peserta 386 (tiga ra-
tus delapan puluh enam) Orang, 
yang terdiri dari: Peserta Pusat 
65 (enam puluh lima) orang; Sat-
ker Provinsi 22 (dua puluh dua) 
orang; Dinas Kesehatan Provinsi 
11 (sebelas) orang; Dinas Pendi-
dikan Provinsi 11 (sebelas) orang; 
Konsultan PNPM MPd Generasi 
Provinsi 22 (dua puluh dua) orang; 
Satker Kabupaten 64 (enam pu-
luh empat) orang; Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten 64 (enam 
puluh empat) orang; Kepala Di-
nas Pendidikan Kabupaten 64 
(enam puluh empat) orang; dan 
Fasilitator Kabupaten 63 (enam 
puluh tiga) orang. Peserta lain-
nya berasal dari Kementerian/
Lembaga terkait dan Lembaga 
Donor.

Pentingnya agenda rakernas 
PNPM MPd Generasi Sehat dan 
Cerdas dalam melengkapi dan 
menguatkan program menjadi 
landasan dasar dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan. Direktur 
Jenderal Pemberdayaan Mas-

RAKERNAS BAHAS EVALUASI 
2014 DAN STRATEGI GENERASI 2015
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Jumlah Dana Bantuan Sosial 
berupa Dana Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) Kegiatan dan 
Dana Operasional Kegiatan 
(DOK) untuk Perencanaan, Pela-
tihan Masyarakat dan Pilot PAUD 
mulai Tahun Anggaran 2007 sam-
pai dengan Tahun Anggaran 2014 
sebesar Rp.2.643.988.175.000,- 
(Dua Trilyun Enam Ratus Empat 
Puluh Tiga Milyar Sembilan Ra-
tus Delapan Puluh Delapan Juta 
Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu 
Rupiah) yang telah dialokasikan 
melalui mekanisme Tugas Pem-
bantuan (sampai dengan Tahun 
Anggaran 2012) dan Urusan Ber-
sama. Jumlah penerima manfaat 
sampai dengan Tahun Anggaran 
2013 sebanyak 19.242.207 (Sem-
bilan Belas Juta Dua Ratus Empat 
Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh) 
orang, jumlah tersebut akan ber-
tambah seiring dengan telah te-
realisasinya pencairan dana BLM 
Kegiatan Tahun Anggaran 2014.

Strategi Pelaksanaan 2015
Kegiatan Rapat Koordinasi Na-

sional PNPM Mandiri Perdesaan 
Generasi Sehat dan Cerdas Ta-
hun Anggaran 2014 memapar-
kan Kebijakan Pemerintah ter-
kait keberlanjutan PNPM MPd 
Generasi; Arah Strategi Program 
PNPM MPd Generasi dalam upa-
ya Mendukung Implementasi Un-
dang-Undang Desa terkait isu Pe-
layanan Dasar (Pendidikan dan 
Kesehatan) dan Rekomendasi 
kedepan menuju Desa Memba-
ngun; Kebijakan Dana Dekon-
sentrasi dan Urusan Bersama 
PNPM MPd Generasi T.A. 2015; 
Evaluasi Pelaksanaan PNPM MPd 
Generasi T.A. 2014; Pembinaan 
dan Pengendalian Fasilitator T.A. 

2014; dan sharing Pengalaman 
tentang: a). Manajemen Pro-
gram terkait Pengendalian Pro-
gram; b). Pengembangan Kap-
asitas Pelaku dalam Penguatan 
Keberdayaan Masyarakat; c). 
Strategi Komunikasi dan Advoka-
si Program; d). Peran Pemerintah 
Daerah dalam Penguatan Sistem 
Dukungan dalam Layanan Po-
syandu, e). Layanan PAUD, f). 
Layanan ABK (Anak Berkebutu-
han Khusus), dan g). Penanga-
nan Permasalah PNPM MPd Gen-
erasi.

Tarmizi juga memberikan apre-
siasi kepada daerah yang telah 
mencapai target terhadap pen-
capaian pencairan dana Bansos 
(BLM Kegiatan dan DOK) pada 
DIPA Tahun Anggaran 2014 yang 
secara Nasional Total Pencairan 
per 09 Desember 2014 sebesar 
92,20%. Capaian tersebut telah 
melampaui Target Keberhasilan 
yang ditetapkan pada Unit Ker-
ja Presiden Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian Pembangu-
nan (UKP4) sebesar 90% untuk 
Status B-12 (per Desember 2014).

“Melalui kegiatan ini, saya 
berharap agar semua pihak 
yang terlibat, baik itu penye-
lenggara, narasumber, pakar/
ahli maupun peserta dapat 
bersinergi dalam upaya menso-
sialisasikan kebijakan-kebijakan 
program, menemukan strategi 
baru untuk pemecahan mas-
alah serta meningkatkan kinerja 
program. Oleh karena itu, mari 
kita manfaatkan kesempatan ini 
sebaik-baiknya agar tujuan ke-
giatan ini dapat tercapai”, Ujar 
Tarmizi.(al)

yarakat dan Desa, Ir. TARMIZI A. 
KARIM, M.Sc dalam sambutann-
ya juga menegaskan harus dip-
etakan agenda yang jelas dan 
tegas untuk mencapai sasaran, 
untuk membantu mempermudah 
masyarakat terutama dari kelom-
pok miskin dalam mendapatkan 
layanan kesehatan ibu dan anak 
serta pendidikan dasar, sehing-
ga peningkatan derajat keseha-
tan dan pendidikan dasar untuk 
semua, dapat terwujud.

Tarmizi juga mengingatkan 
bahwa PNPM Mandiri Perde-
saan Generasi merupakan salah 
satu program pemerintah dalam 
rangka penanggulangan kemi-
skinan, yang dikhususkan pada 
upaya meningkatkan akses mas-
yarakat terhadap layanan kese-
hatan dan pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya akan 
selalu mengedepankan dasar-
dasar pemberdayaan untuk 
mendorong kemandirian mas-
yarakat yang mampu bersiner-
gi dengan Pemerintah Daerah 
dalam mengatasi permasalah-
an yang dihadapi untuk mewu-
judkan generasi yang sehat dan 
cerdas”, tandasnya.

Evaluasi Capaian 2014
Lokasi PNPM MPd Generasi 

Tahun Anggaran 2014 mencak-
up 499 Kecamatan (5.501 Desa), 
64 Kabupaten di 11 Provinsi, Se-
dangkan untuk Tahun Anggaran 
2015 lokasi sasaran Kabupaten 
bertambah menjadi 66 Kabupat-
en, yakni adanya pemekaran di 
2 Kabupaten, yaitu: (1). Kabupat-
en Belu Provinsi NTT telah dime-
karkan menjadi Kabupaten Belu 
dan Kabupaten Malaka; dan 
(2). Kabupaten Mamuju Provinsi 
Sulawesi Barat telah dimekarkan 
menjadi Kabupaten Mamuju dan 
Kabupaten Mamuju Tengah. Se-
dangkan jumlah Desa untuk lo-
kasi sasaran PNPM MPd Generasi 
Tahun Anggaran 2015 telah ber-
tambah menjadi 5.744 Desa.



Kabar Generasi Edisi 3 l Nov - Des 2014 10 l

96,88% 96,15% 89,42% 76,18%
57,73%

83,73% 80,79%

41,90%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

PROSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN DESA 
TA. 2013

PROSENTASE CAPAIAN INDIKATOR
KEBERHASILAN DESA TA. 2013

10
0,

00
%

10
0,

00
%

98
,3

0%

10
0,

00
%

99
,3

9%

96
,5

3%

10
0,

00
%

10
0,

00
%

96
,2

7%

10
0,

00
%

10
0,

00
%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

S U M S E L J A B A R J A T I M N T B N T T K A L B A R K A L T E N G S U L U T G O R O N T A L O S U L B A R M A L U K U



Kabar GenerasiEdisi 3 l Nov - Des 2014 l 11

Lensa Generasi

Tarmizi 
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MASA DEPAN INDONESIA 

JADI
GENERASI SEHAT DAN CERDAS


