
 

GAMBARAN PELAKSANAAN GENERASI SEHAT DAN CERDASGAMBARAN PELAKSANAAN GENERASI SEHAT DAN CERDASGAMBARAN PELAKSANAAN GENERASI SEHAT DAN CERDASGAMBARAN PELAKSANAAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS    

    

I  Gambaran Umum 

    

enerasi Sehat dan Cerdas selanjutnya disebut GSC, mulai dilaksanakan sejak tahun 2007, sebagai salah satu program 

nasional dalam rangka melanjutkan dan mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, yang secara spesifik 

berupaya mengintervensi khusus pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Masalah kesehatan ibu-anak dan 

pendidikan dasar merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin, namun belum dapat dijangkau secara optimal.    

Perkembangan Pelaksanaan Generasi Sehat dan Cerdas Tahun 2007 s.d. Tahun 2016    
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• 2007: GSC dimulai sebagai pilot 
project Pemerintah untk 
mempercepat pencapaian 
MDGs khususnya pendidikan 
dan kesehatan

• Pelaksana Ditjen PMD 
Kemendagri

• Dilaksanakan di 5 Provinsi 
(Jabar, Jatim, NTT, Gorontalo & 
Sulut), 20 Kab., 129 Kec.

• 12 Indikator (8 kesehatan &  4 
pendidikan)

• Survei Gelombang I ►  Data 
Dasar

• 2008 : Survei 
Gelombang II ►  
Hasil Sementara 
Evaluasi 

• 2008: Lokasi GSC 
sama dengan 
tahun 2007 dan 
dilanjutkan tahun 
2009 

• Lokasi menjadi  21 
Kab., 176 Kec.

• 2010 : Perluasan 
Lokasi GSC menjadi 
6 Provinsi 
(ditambah NTB)

• Survei Gelombang 
III → Hasil Akhir 
Evaluasi

• Lokasi menjadi    6 
Prov., 27 Kab., 212 
Kec.

• 2011 : Perluasan 
Lokasi GSC menjadi 
8 Provinsi 
(ditambah Sulbar 
dan Maluku)

• Lokasi menjadi  39 
Kab., 290 Kec.

• 2012 : Pengelolaan GSC 
pindah dari Direktorat KPM 
ke Direktorat PA & 
SosBudMas Ditjen PMD 
Kemendagri

• Pengelolaan GSC terpisah 
dari PNPM Perdesaan

• GSC punya Pilot Program 
yakni Pengembangan 
PAUD di 2 Prov (NTB & 
Gorontalo), 2 Kab, 16 Kec.

• Lokasi menjadi 42 Kab.,     
369 Kec.

• 2013 : Perluasan 
Lokasi pilot PPAUD 
GSC menjadi 3 
Prov (ditambah 
Jabar, menjadi 3 
Kab,  24 Kec. )

• Lokasi menjadi  42 
Kab.,369 Kec.

• 2014 : GSC didukung penguatan dari 
supply side (pelatihan bidan & 
kader, pemberian mikronutrient, 
pemicuan sanitasi)

• Cakupan GSC bertambah untuk 
kegiatan reduce stanting dan Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) 

• 2014 : Perluasan Lokasi GSC menjadi 
11 Provinsi (ditambah Sumsel, Kalbar 
& Kalteng). Lokasi menjadi 8 Prov., 
64 Kab., 499 Kec.

• Indikator Capaian Program menjadi 
10 kesehatan & 2 Pendidikan

• 2015-2016 : Alih Kelola GSC dari Kemendagri ke 
Kemendesa, PDTT, Ditjen PPMD, Direktorat PSD

• Lokasi menjadi 66 Kab.,499 Kec., 5.754 desa
• 2016 : Desain program ► perencanaan GSC 

integrasi ke sistem perencanaan pembangunan 
desa, 

• 2016 : Lokasi Non BLM NTB (6 kab, 48 kec & 3 
kec di 3 prov), hanya ada DOK CB

• Pendekatan program ► pengarustamaan 
pelayanan sosial dasar
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TUJUAN PELAKSANAAN GSC:  

(i) Mendorong partisipasi seluruh masyarakat khususnya 

masyarakat miskin dan atau atau kelompok perempuan 

dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan pelestarian pembangunan serta 

mendorong kemandirian masyarakat dalam mengakses 

layanan kesehatan dan pendidikan; 

(ii) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan 

layanan kesehatan ibu dan anak terutama untuk intervensi 

periode 1000 hari pertama kehidupan khususnya kepada 

kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan; 

(iii) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan 
layanan pendidikan dasar termasuk bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) dan mendorong anak-anak 

putus sekolah serta yang belum sekolah untuk kembali 

sekolah minimal menyelesaikan pendidikan SMP atau 

sederajat. 

 

 

GSC TA. 2014 – 2015 dilaksanakan dalam rangka pencapaian peningkatan kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar, dengan menerapkan 

strategi pembangunan secara partisipatif yang mengedepankan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat, yang memadukan aspek-aspek 

penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan pemberdayaan masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat – DOUM). Pelaksanaan 

GSC yang berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat dipandang mampu menjamin 

efektifitas dan keberlanjutan sebuah program penanggulangan kemiskinan.  

Kemudian pada tahun 2014, dalam pelaksanaan GSC, muncul desain baru program yang menitikberatkan pada penurunan jumlah balita 

pendek (reduce stunting) serta pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari anak Indonesia yang perlu mendapatkan 

perhatian dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.  

GSC menyediakan “block grant” berupa Dana Bantuan Langsung Masyrakat (BLM) sebagai stimulan dalam menyusun perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan. BLM terdiri dari (i) BLM Kegiatan yakni dana stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat, 

dengan tujuan mendorong masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di perdesaan 

khususnya pada bidang kesehatan Ibu dan Anak serta Pendidikan Dasar dan Menengah ; (ii) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) 

Perencanaan yakni dana yang digunakan untuk membiaya proses tahapan kegiatan perencanaan di desa dan kecamatan dan untuk 



pembiayaan subsidi tunjangan transportasi bagi pelaku progran tingkat desa dan (iii) DOK Pelatihan Masyarakat yaitu dana yang digunakan 

untuk mendanai kegiatan pelatihan bagi masyarakat desa pelaku-pelaku program dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku di desa dalam 

mendukung pelaksanaan program di desa dan kecamatan.  

PRINSIP-PRINSIP GSC: 

1) Keberpihakan kepada orang miskin  

2) Keberpihakan kepada perempuan  

3) Kepedulian kepada masa depan anak-anak 

4) Kesetaraan Gender 

5) Transparansi  

6) Akuntabilitas 

7) Partisipasi 

8) Desentralisasi  

SASARAN GSC adalah anggota masyarakat 

yang secara rutin dipantau perkembangan 

atau perolehan layanan bidang kesehatan 

ibu-anak dan pendidikan dasar. Sasaran dari 

program ini adalah seluruh ibu-ibu yang 

sedang hamil, ibu menyusui dan bayinya, 

anak-anak balita, serta anak-anak usia 

sekolah dasar dan menengah pertama.  

PENERIMA MANFAAT BLM diutamakan 

bagi mereka yang termasuk dalam 

kelompok rumah tangga miskin-rumah 

tangga sangat miskin yang selama ini tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan ibu-

anak dan pendidikan dasar.  

GSC memiliki sasaran kelembagaan seperti Posyandu dalam melakukan pendataan sasaran program, mengidentifikasi masalah (misalnya 

bayi/balita gizi buruk, ibu melahirkan resiko tinggi dll), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya menjangkau sebanyak 

mungkin keluarga melalui “Kelompok Dasawisma” yang mempunyai tugas penyuluhan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam 

kelompoknya seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang yang buta huruf dan sebagainya, Komite Sekolah dalam mendorong 

tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap peyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

 

II  INDIKATOR KEBERHASILAN GSC  

  

Terdapat 12 Indikator Keberhasilan GSC, terdiri dari 10 Indikator 

Keberhasilan Bidang Kesehatan dan 2 Indikator Keberhasilan Bidang 

Pendidikan, yaitu: 

4 INDIKATOR KEBERHASILAN BIDANG KESEHATAN IBU HAMIL:  

1) Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan 

selama masa kehamilannya sesuai trimester 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 (termasuk bayinya) mendapatkan 

perawatan nifas dari bidan atau dokter, minimal 3 kali perawatan 

dalam waktu 42 hari setelah proses persalinan. 

4 INDIKATOR KEBERHASILAN BIDANG KESEHATAN BAYI - BALITA:  

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 mengikuti grafik 

pertumbuhan (untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya 

naik lebih dari 500 gram per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik 

lebih dari 300 gram). 

7) Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan wajib mendapatkan 

vitamin A, 2 kali dalam setahun. 

8) Setiap anak balita (dibawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali 

secara rutin. 



2 INDIKATOR KEBERHASILAN BIDANG KESEHATAN KONSELING GIZI:  

9) Setiap ibu hamil dan/pasangannya mengikuti kegiatan konseling gizi minimal satu bulan sekali. 

10) Setiap orang tua/pengasuh yang memiliki bayi usia 0-2 tahun mengikuti kegiatan konseling gizi minimal satu bulan sekali. 

2 INDIKATOR KEBERHASILAN BIDANG PENDIDIKAN:  

11) Setiap anak usia SD/MI dan dan SMP/MTs yang belum sekolah dan putus sekolah kembali bersekolah, termasuk anak yang 

berkebutuhan khusus. 

12) Setiap anak lulus SD/MI termasuk yang berkebutuhan khusus melanjutkan sekolah di tingkat SMP/MTs. 

 

III  PENDANAAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS  
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ALOKASI DANA BLM KEGIATAN 

UNTUK BIDANG KESEHATAN 

DAN 

BIDANG PENDIDIKAN 

T.A. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPAIAN KEBERHASILAN 

INDIKATOR KESEHATAN TAHUN 2015 

 

 

 

CAPAIAN KEBERHASILAN  

INDIKATOR PENDIDIKAN TAHUN 2015 

 

 

 


