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Sekretariat PNPM Mandiri-Perdesaan 
DitJen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Departemen Dalam Negeri 
Jl. Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan 12520 

Phone:62-21-79191648 Fax:62-21-79196118 
ppkpmd@yahoo.com 
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Komplek PEMDA DKI, Graha Pejaten No 1

Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 
Ph: 62-21-7988-840 Fax: 62-21-797-7412 

Emal: generasi@nmc.ppk.or.id or 
kontak@ppk.or.id

Kabar Generasi merupakan wahana penyebaran informa-
si kegiatan PNPM Generasi yang diterbitkan oleh Ditjen PMD 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kabar Gen-
erasi diterbitkan 2 bulan sekali untuk memberikan informa-
si seputar Capaian dan cerita inspiratif dari program PNPM 
Generasi di Indonesia. Kabar Generasi ditujukan kepada mas-
yarakat, Pemerintah Daerah, Media, dan seluruh pihak yang 
terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
upaya membangun manusia indonesia sehat dan cerdas.



Kabar GenerasiEdisi 1 l Juli - Agustus 2014 l 3

KERJA BESAR 
DISANGGA BERSAMA

PNPM Genereasi.Org - Dalam 
rangka peningkatan kualitas 1000 
HPK (Hari pertama kehidupan) 
dan pengurangan Stunting, PNPM 
MPd Generasi dibawah Kemen 
dagri menggelar Rapat Kerja Na-
sional PNPM MPd Generasi untuk 
T.A. 2014 (27/04). Kegiatan ini dilak-
sanakan selama 3 hari di Golden 
Boutique Hotel, Jakarta. 

Salah satu isu pokok dalam raker 
tersebut adalah membangun ke 
sepahaman tentang pelaksan-
aan program di lokasi sasaran, 
peningkatan koordinasi pada 
setiap level di lingkup pusat dan 
daerah termasuk penguatan sis-
tem       dukungan layanan 100 HPK 
dan Anak Berkebutuhan Khusus. 
“PNPM MPd Generasi secara khu-
sus akan melakukan sosialisasi pro-
gram yang akan melibatkan unsur 
Dinas Kesehatan dan Puskesmas 
(Kepala Puskesmas, Bidang Sani-
tasi dan Bidang Gizi). Sedangkan 
jadwal sosialisasi akan berkoordi-

nasi dengan Ditjen PMD Kemen 
dagri dan Pemerintah Daerah,”  
ungkap Valentinus Sudarjanto Su-
mito, S.IP, M.Si, selaku Kasubdit 
Kesejahteraan Sosial, Direktorat 
Pemberdayaan Adat dan Sosial 
Budaya Masyarakat, Ditjen PMD 
Kemendagri.

Hasil Rapat Kerja Nasional terse-
but akan disampaikan kembali 
ke Provinsi dan Kabupaten dalam 
Rapat Koordinasi tingkat Provinsi 
dan Kabupaten. Selanjutnya  me 
nyampaikan Naskah Perjanjian 
Dekonsentrasi (Kepada Pemerin-
tah Provinsi) dan Naskah Perjanjian 
Urusan Bersama (Kepada Peme 
rintah Kabupaten) sebagai wujud 
komitmen bersama.

Menurut Valen, salah satu hal pen 
ting yang menjadi fokus sasaran 
yaitu peningkatan peranan pe 
rempuan yang juga jadi salah satu 
perhatian dalam rencana Kerja 
Nasional. Peningkatan kualitas dan 

kuantitas partisipasi perempuan 
diupayakan sudah terakomodir, 
khususnya dalam kegiatan FGD 
yang memberi tempat pada FGD 
khusus kelompok perempuan un-
tuk lebih banyak mengidentifikasi 
kebutuhan kelompok perempuan 
khususnya dalam masa kehami-
lan, persalinan dan melahirkan.

Adapun Rakornas ini menghasil-
kan beberapa kesepakatan yang 
akan jadi acuan pelaksana ke 
giatan dilapangan. Tentu masih 
perlu penajaman dan inovasi un-
tuk pelaksanaan. Namun, hal-hal 
penting sudah disepakati dan 
menckupi untuk efisiensi dan efek-
tivitas kegiatan. Rapat kerja ini 
menjadi salah satu cara menjalin 
keseragaman langkah demi hasil 
optimal yang diinginkan oleh pro-
gram, yaitu derajat kesehatan 
masyarakat makin meningkat, tu-
tup Valent.

Catatan hasil Rapat Kerja Nasional PNPM MPd Generasi untuk T.A. 2014
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Saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau 
perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. 

Amanat menjadikan seluruh lapisan masyarakat sehat, makmur dan memiliki hidup berkualitas merupakan 
tangung jawab besar. Tidak hanya besar tetapi juga mustahil untuk diselesaikan satu instansi. Semua pihak, 

dalam kapasitasnya masing-masing memiliki peran yang penting dalam kerja besar itu. 
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BEKAL BUAT 
PENGURANGAN STUNTING

PNPM Generasi.Org - Dalam rang-
ka persiapan pelaksanaan pro-
gram untuk penempatan lokasi 
baru, PNPM MPd – Generasi Sehat 
dan Cerdas baru saja melaksana-
kan pembekalan kepada calon 
fasilitator melalui pelatihan pra 
tugas untuk mobilisasi calon fasili-
tator di 3 lokasi baru, antara lain 
: Kalimantan tengah, Kalimantan 
Barat dan Sumatera Selatan. 

Spesialis Training dan Capacity 
Building PNPM MPd-GSC, Panca 
Wibawa mengungkapkan bahwa 
kegiatan ini merupakan bagian 
penting dari tahapan proses re-
cruitment fasilitator agar memiliki 
keterampilan teknis terkait ta-
hapan program, pelaporan ter-
masuk kemampuan kepemimpi-
nan. 

Kegiatan dilaksanakan serentak di 
3 provinsi yang dibagi dalam 2 ta-
hap. Tahap pertama dilaksanakan 
pada April 2014 selama 14 hari ker-
ja, berikutnya tahap kedua pada 
bulan juni 2014 yang dilaksanakan 
selama 7 hari kerja. Semuanya 
efektif dilaksanakan selama 21 
hari. 

Adapun peserta yang mengikuti 
pelatihan ini terdiri dari fasilitator 
kabupaten 22 peserta, Fasilita-
tor Keuangan 17 peserta, fasilita-
tor kecamatan, asisten fasilitator 
kecamatan sejumlah 132 peserta 
dan 22 orang operator komputer. 
Namun demikian masih terdapat 
kekurangan personil untuk posisi 
Fasilitator Keuangan sejumlah 5 
orang, Fasilitator Kecamatan dan 
Asisten Fasilitator Kecamatan se-
jumlah 24 orang  yang saat ini 
masih diproses untuk rekruitmen.

Pelaksanaan Pelatihan Pra Tugas 
Fasilitator PNPM PMd- GSC dilak-
sanakan di 3 (Tiga) lokasi lokasi 

baru, yaitu Kalimantan Tengah, Ka-
limantan Barat dan Sumatera Sela-
tan. Fasilitator untuk tiga Provinsi 
tersebut baru saja menyelesaikan 
pelatihan awal pratugas untuk 
persiapan sebelum mobilisasi ke 
lokasi program pada Juni 2014.

Kasubdit Kesejahteraan Sosial, Di-
rektorat Pemberdayaan Adat dan 
Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen 
PMD-Kemendagri, Valentinus Su-
darjanto Sumito, S.IP, M.Si me 
ngungkapkan bahwa kebutuhan 
penempatan fasilitator dilokasi 
yang baru diawali dengan mem-
berikan pembekalan pelatihan 
pratugas dalam pelaksanaan pro-
gram PNPM MPd–Generasi Sehat 
dan Cerdas.

“Pembekalan ini menekankan 
pada tanggungjawab bersama 
seluruh komponen untuk menga-
tasi persoalan 1000 hari pertama  
kehidupan (HPK) dalam rangka 
menekan angka Stunting dan 
pelayanan pada Anak Berkebu-
tuhan Khusus (ABK) di lokasi pro-

gram, fasilitator punya peranan 
besar dan menjadi bagian pen 
ting dalam upaya pengingkatan 
kualitas kesehatan masyarakat, 
seperti contoh bahwa Operator 
Komputer jangan hanya pandai 
memencet keyboard, tetapi juga 
punya peran besar dan tanggung 
jawab dalam meningkatkan ke 
sehatan masyarakat”, jelas Valen-
tinus. 

Valentinus mengakui pembeka-
lan ini didasarkan atas kebutuhan 
tenaga fasilitator dengan penem-
patan ke lokasi baru PNPM MPd-
GSC sebanyak 3 provinsi baru 
yang sebelumnya sudah terimple-
mentasi di 8 Provinsi sejak tahun 
2011.  Beliau berharap bahwa 
Pelatihan Fasilitator dan mobilisasi 
ini menjadi langkah awal, segera 
setelah pembekalan fasilitator, 
langkah penting adalah penga-
wasan dalam implementasi ke 
giatan dalam peningkatan kuali-
tas 1000 HPK dan pengurangan 
Stunting di daerah Implementasi.
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Sejatinya tanggung jawab profesi memotivasi kita untuk menggunakan 
segala pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat. Tidak jarang kita menjumpai tantangan 
atau sebagian masyarakat yang masih belum bisa menerima peker-

jaan yang kita lakukan. berjuang menyelamatkan nyawa demi pelanjut 
generasi, bidan desa... baktimu sungguh berarti...!!

PENGABDIAN
BIDAN DESA 

PNPM Generasi.org, Jatim – Peng-
abdian selama 16 tahun sebagai 
bidan desa merupakan salah satu 
penggalan episode perjalanan 
hidup bidan Nurus Syamsiah (43) 
dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat.

 “Membangun kepercayaan 
masyarakat itu sulit, apalagi 
awalnya disini daerah yang meng-
gunakan jasa Dukun untuk melahir-
kan, adat masyarakat disini tidak 
mempercayai bidan”  Ujar Bidan 
Nurus Syamsiah saat ditemui di 
ponkesdes yang menjadi tempat 
tinggalnya di Desa Pana’an Kec. 
Palengaan Kabupaten Pame-
kasan Jawa Timur, Sabtu (12/07).

Desa Pana’an merupakan salah 
satu desa di utara Kabupaten 
Pamekasan. Untuk menjangkau 

desa ini sekitar 20 km dari kota 
kabupaten, meski tidak terbilang 
jauh, namun medan yang di lalui 
tidaklah mudah. Parahnya, san-
gat sulit menemukan angkutan 
umum yang melintasi kota ini. 
Penduduknya mayoritas pengra-
jin genteng dan petani musiman 
(Padi dan tembakau), sebagian 
dari mereka hidup dibawah garis 
kemiskinan.
 
“Tidak jarang saya harus memen-
uhi panggilan membantu proses 
persalinan secara mendadak, 
namun itulah resiko yang harus 

Nurus Syamsiah menceritakan ten-
tang pengalaman beliau ketika 
membawa anaknya pertamanya 
umur 1 tahun yang dititipkan di 
neneknya untuk ikut tinggal bersa-
ma di Ponkesdes (Pondok Keseha-
tan Desa). 

Namun beberapa kali harus di-
hadapkan pada kondisi antara 
mengurus anak atau panggilan 
tugas dan tanggung jawab untuk 
pelayanan persalinan mendadak. 
Sedangkan suaminya berada di 
Kecamatan seberang sebagai 
tenaga pengajar. Hingga akh-
irnya dengan berat hati, ia kem-
bali menitipkan anaknya kepada 
orang tuanya di Pademawu. 

“Sedih rasanya tidak bisa membe-
sarkan anak sendiri, tapi mau dia-
pakan lagi ini adalah bagian dari 
pekerjaan, sulit untuk membagi 
waktu dan perhatian kepada ked-
uanya”. kisahnya.

“satu sisi saya merasa harus ber-
tanggungjawab mendidik anak 
dengan pendidikan yang lebih 

“Tidak jarang saya harus memenuhi pang-
gilan membantu proses persalinan secara 

mendadak, namun itulah resiko yang harus 
ditanggung abdi masyarakat”

ditanggung abdi masyarakat. Bisa 
menolong orang itu bahagianya 
luar biasa” Ujarnya ibu dua anak 
ini.

Nurus Syamsiah berkisah awalnya 
beliau menerima penugasan lokasi 
kerja sebagai bidan desa dengan 
sarana dan prasarana yang serba 
terbatas, selain itu harus melayani 
5 dusun yang medannya cukup 
sulit, hanya dibantu oleh bebera-
pa orang kader di tiga posyandu 
yang diantaranya tidak bisa baca 
tulis. 

Dilema Pekerjaan & Keluarga:

baik dan tidak ingin jauh darin-
ya, disisi lain saya harus tinggal 
bersama masyarakat yang jauh 
dipelosok dengan sarana serba 
terbatas. Saya ambil keputusan 
berat, meninggalkan anak saya 
yang saat itu berusia 4 tahun ber-
sama neneknya di kota agar pen-
didikannya lebih baik, dan saya 
tinggal didesa menjalankan tu-
gas sebagai bidan desa”. Ujarnya 
sambil mengusap matanya yang 
berkaca-kaca.

Cari Bantuan :
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Demi memberikan pelayanan ter-
baik kepada masyarakat Desa 
Pana’an, berkali-kali ia mengu-
sulkan penambahan alat dan 
prasarana pelayanan kesehatan. 
Hingga pada awal 2009, ia mengi-
kuti Musyawarah Antar Dusun 
(Musdus) yang dilaksanakan oleh 
PNPM Generasi, Nurus Syamsiah 
mengusulkan tidak putus asa un-
tuk mengusulkan pengadaan alat 
bantu posyandu dan penamba-
han jumlah kader.

Gayung bersambut, Usulan terse-
but masuk dalam kegiatan priori-
tas program PNPM Generasi. Beliau 
bersyukur bahwa kegiatan terse-
but dilirik oleh masyarakat sebagai 
salah satu kebutuhan mendesak 
untuk peningkatan kualitas untuk 
pelayanan kesehatan di desanya.

“Bantuan ini memudahkan kami 
melayani masyarakat, kami diberi-
kan pelatihan kader untuk pelay-
anan posyandu, penyuluhan dan 
PMT. Selain itu Generasi juga mem-

fasilitasi transportasi pada ibu mel-
ahirkan, terangnya.

Pengabdian Bidan Nurus Syamsi-
ah patut diacungi jempol, dalam 
beberapa tahun belakangan ini 
beliau menyelenggarakan posy-
andu keliling untuk menjangkau 
daerah-daerah yang jauh dari 
pusat pelayanan kesehatan. Se-
lain itu juga inisiatif menggerak-
kan program desa siaga dari di-
nas kesehatan meliputi program 
donor darah desa dan kemitraan 
bidan dan dukun. 

Bidan Nurus Syamsiah mengakui 
telah menyumbang lebih dari 200 
kantong darah ke bank darah PMI 
di kota kabupaten dan memiliki 
37 orang donor darah tetap mel-
alui program donor darah desa. 
Selain itu inovasi “Ambulans Desa” 
dengan dukungan dari Dasamas 
(Dana sosial masyarakat) berasal 
dari iuran anggota masyarakat 
yang mengikuti kegiatan posy-
andu sebesar Rp. 1000,- perbulan. 
Terhitung ada 15 kendaraan milik 

masyarakat yang dipersiapkan se-
bagai ambulans desa.

Tidak hanya itu, perlahan-lahan 
kepercayaan masyarakat sudah 
mulai bergeser dari dukun beranak 
ke pelayanan bidan desa, diawali 
dengan program kemitraan bidan 
dan dukun pada tahun 2011 tidak 
berdampak pada penurunan ang-
ka Kematian Ibu dan anak. Hingga 
akhirnya pemerintah mengeluar-
kan MOU bahwa Persalinan harus 
merujuk ke bidan, dukun dilarang 
menolong persalinan.

Kini masyarakat Desa Pana’an 
bisa tersenyum, memiliki bidan 
yang mandiri. Profesi bidan desa 
tidak bisa dipandang sebelah 
mata lagi, Ketulusan dan tang-
gungjawab profesi bidan untuk 
menyelamatkan generasi adalah 
sebuah perjuangan dan pengor-
banan.(al)
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Liputan Khusus Kunjungan Tim Teknis  Percepatan Perbaikan Gizi  di Provinsi NTT

PNPM Generasi.org, NTT – Tim 
teknis percepatan perbaikan gizi 
yang dipimpin oleh Ketua Tim 
Teknis Gerakan Nasional Percepa-
tan Perbaikan Gizi, Dra. Nina Sard-
junani, MA selaku Deputi Menteri 
PPN/Kepala Bappenas Bidang 
SDM dan Kebudayaan melakukan 
kunjungan ke Provinsi NTT dalam 
rangka memobilisasi dan memas-
tikan keterlibatan antara semua 
sektor kunci berbagai sumber-
daya dalam percepatan pening-
katan pelaksanaan intervensi pro-
gram gizi di Provinsi NTT.

Dalam kunjungannya Tim teknis 
di sambut oleh Kepala Bappeda 
Provinsi NTT, Ir Wayan Darmawa, 
Kepala Dinas Kesehatan yang di-
wakili kepala seksi Gizi, Isbandrio,  
Kabid Sosbud Prov NTT, Ibu Maria 
Wass, Spesialis PNPM Generasi, 
Herman J Banoet, Akademisi Uni-
versitas Undana, serta jajaran 
SKPD Pemerintah Provinsi NTT.

Kunjungan diawali dengan Kick 
of meeting pembahasan gera-
kan nasional percepatan perbai-
kan gizi yang dilaksanakan jumat 
(17/07), membahas terkait perpres 
no 42 tahun 2013 tentang gerakan 
nasional percepatan perbaikan 
gizi Seribu Hari Pertama Kehidupan 
(gerakan 1000 HPK). 

Dalam sambutannya, Ketua tim 
teknis Gerakan nasional percepa-
tan perbaikan gizi, Dra. Nina Sard-
juani mengungkapkan bahwa NTT 
merupakan salah satu daerah pe-
nyumbang angka tertinggi kasus 
stunting di Indonesia khususnya di 
Kabupaten TTS, olehnya pemer-
intah bertanggung jawab me-
nyusun langkah-langkah strategis 
dalam memfasilitasi gerakan 1000 
HPK.

“1000 HPK merupakan periode 
terpenting perbaikan gizi, Pemer-
intah telah melakukan koordinasi 
tingkat nasional yang didukung tim 
ahli yang akan di formalkan dalam 
upaya penyusunan strategi dan 
kebijakan terkait intervensi gizi”, 
Jelas Nina. 

Sementara Kepala Bappeda Prov 
NTT, Ir Wayan Darmawa, menga-
takan bahwa perlu ada koordi-
nasi dari semua pihak terkait den-
gan percepatan perbaikan dan 
penanganan gizi buruk di NTT. 
Bagaimana program yang dilak-
sanakan bisa sinergi dengan pro-
gram lainnya sehingga melahirkan 
perubahan fundamental. 

“Saat ini tidak kurang dari 45 Lem-
baga mitra yang berprogram 
di NTT, namun koordinasi terkait 
pelaksanaan kegiatan masih par-
sial , sehingga hasilnya tidak signifi-
kan”, Papar Wayan.

TTS SUMBANG ANGKA 
TERTINGGI STUNTING

Kunjungan Ke Kab Timur Tengah 
Selatan

Usai pertemuan, keesokan harinya 
peserta melanjutkan observasi ke 
sejumlah lokasi untuk memantau 
program-program penanganan 
gizi yang ada di provinsi NTT. 

Adapun lokasi-lokasi yang dikun-
jungi antara lain, Kantor bupati TTS, 
Rumah sakit ibu dan anak & RSUD 
Soe, Demplot Kebun Gizi Desa 
Ponain Kecamatan Amarazi Kabu-
paten Kupang.

Rombongan Tim Teknis disambut 
Bupati, Paulus Mela di kantor Bupa-
ti Timur Tengah Selatan didampingi 
jajaran SKPD Kab. TTS. Paulus men-
gungkapkan komitmen pemerin-
tah kabupaten TTS menindak lan-
juti gerakan nasional 1000 HPK.  Hal 
ini perlu dituangkan dalam regulasi 
sehingga selaras dengan rencana 
kerja tahunan pemerintah untuk 
peningkatan status gizi masyarakat 
yang lebih baik. 
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Pada kesempatan tersebut, rom-
bongan tim teknis mengunjungi 
Rumah sakit ibu dan anak & RSUD 
Soe melihat kondisi pelayanan 
penanganan gizi buruk di rumah 
sakit tersebut.

Kunjungan Ke Demplot Kebun Gizi 
PNPM Generasi

Selanjutnya masih dalam rangka-
ian kunjungan, rombongan ber-
tolak meninjau Demplot kebun 
gizi dan kegiatan Pemberian Ma-
kanan Tambahan (PMT) Program 
PNPM Generasi di Posyandu  Pelita 
Desa Ponain Kecamatan Amarasi 
Kabupaten Kupang.

Disambut iringan musik tradisional, 
kepala desa Ponain dan PjOK Kab. 
Kupang menyematkan kain adat 
kepada rombongan disambut riuh 
dari masyarakat khususnya anak-
anak yang ada di lokasi tersebut.

Amanah Warindo, Faskeu PNPM 
Generasi Kabupaten Kupang men-
gungkapkan, jumlah sasaran bayi 
tahun 2013 sebanyak 21.659 den-
gan rincian 4406 bayi dan 17.253 
balita. Sementara yang diinterven-
si oleh GSC sebanyak 5.921 anak 

yang tersebar di 131 desa pada 17 
kecamatan Kabupaten Kupang 
NTT. Sasaran kegiatan PMT peny-
uluhan sebanyak  1.715 anak dan 
4.206 anak PMT BGM, sementara 
ada beberapa anak yang men-
dapatkan perlakuan khusus untuk 
kasus spesifik penanganan PMT gizi 
buruk kepada balita yang terindi-
kasi stunting.

Sementara Ketua Tim Teknis Gera-
kan Nasional Percepatan Perbai-
kan Gizi, Dra. Nina Sardjunani, MA 
mengingatkan bahwa posyandu 
memiliki peranan penting dalam 
fungsi pelayanan kesehatan 
yang dikelola berbasis komunitas. 
Olehnya peranan kader posyandu 

harus diperkuat, selain peningka-
tan kapasitas juga kegiatan pe-
nunjang lain sesuai dengan kebu-
tuhan masyarakat sekitarnya. 
Disela-sela kunjungan terse-
but, Nina juga menyempatkan 
berkomunikasi langsung dengan 
masyarakat yang mengikuti kegia-
tan PMT dan melihat lokasi kebun 
gizi yang dikelola posyandu bi-
naan PNPM Generasi Ta 2013. (al)
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Lensa Generasi

Demplot Kebun Gizi

Rapat Koordinasi

Penjelasan Rencana Kerja 

Kunjungan Rapat Koordinasi

Mengamati Papan Informasi di Posyandu 

Kunjungan Rutin 

Pertemuan dengan Bupati TTS




