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ABSTRACT
 

ADalysis on the Implementation orpNPM- GSC Polley to Overcome the
 
Poverty In Lanntnka Sub-District
 

KorneUus K. Kenr 
Univenltas Terbnka 
korkkera.f@gllUlil.com 

The key words: Public's Policy, the Implementation of Public's Policy, the 
overcoming of poverty. 

The public policy run by government referring to how it should be done, 
and why it should be carried out, and any kinds of differences may occur where 
all these will follow a sequence of principles needed to overcome any handicaps 
or problems happen while looking for the ways to get any targets as the objectives 
of PNPM-GSC is one of outputs of public policy which, in the level of 
implementation of public policy, covers National level, Provincial level, 
Regencial level, Sub-disctrict level, even in the level of villages. As one of the 
empowerment products, PNPM-GSC is also operated in Larantuka Sub-disctrict, 
the Regency ofFlores Timur, the Province ofNusa Tenggara TlDlur. 

Based on any data from the studies or researches done before in Sub
district of Larantuka, we find that there are two objects as the 'locus' researches, 
they are: the researches done in Mokantarak Village, and in the village of 
Ekasapta. Reading the data available we know that PNPM-GSC succeeded to 
overcome the poverty in these two places. The variables of the two researches are 
the interaction variable, the power- resource variable, the disposition variable, and 
the structure of bureaucracy variable. Those variables show the significant 
influences on any efforts to overcome the poverty in Larantuka sub-district. Such 
significant influences can be seen from the data of interviews, done by the 
reseacher, which involved 20 informen: 10 informen are from Mokantarak village 
and the other 10 informen are from Ekasapta village. Upon the difference of two 
circumstances, the data presented also gives the different influence on the success 
of the programme implementation as stated in PNPM-GSC's programmes. 

The interaction variable shows that the interaction or communication ran 
so well with the implementation's stakeholder either in Mokantarak or Ekasapta 
village. Power-resource variable shows the two villages (Mokantarak and 
Ekasapta) got the programme based on the technical guidance (JUKNlS) directed 
by the implementors (stakeholders). Disposition variable shows that there was a 
government's commitment as a stakeholder or an agent in the future for the two 
villages. Then the structure of bureaucracy presents that there was an evaluation 
done periodically both in Mokantarak and Ekasapta villages with a great 
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expectation that all the programmes of PNPM-GSC still exists and will be run in 
the future. 

The four variables above give a great influence on the efforts to overcome 
the poverty in the villages of Mokantarak and Ekasapta. In this research, 
therefore, the writer draws the conclusion that the significant role of the 
government gives a great effects on the participation of the villagers or societies 
as the agents in running the programmes. 

Dealing with the efforts to overcome the poverty, it can be said that the 
overcoming of poverty in Mokantarak and Ekasapta villages is the relative one 
because the informen have average ability to fulfill their daily needs although 
their incomes are relatively still average below if compared with their 
neighbours's. 
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ABSTRAK 

Anallsls ImplemeaCUI Kebljakaa PNPM-GSC Dalam Peagetuaa
 
Kemisklaaa DI Keamataa Laraatuka
 

KoneUus K.K.eraf
 
Uaivenltas Terbaka
 
korlckeraj@gmJJiLcom 

KDta Kunc;: kebijakan publik, ;mplementas; kebijakan publik, pengetasan 
kemiskinan 

Kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengeJjakannya, 
mengapa perlu dikeJjaan dan perbedaan apa yang dibuat yang diikuti oleh 
serangkaian prinsip untuk menghadapi hwnbatan sambil mencari :>eluang untuk 
mewujudkan sasaran yang diinginkan. PNPM-Generasi Sehat Cetdas metupakan 
salah satu output dati kebijakan publik yang dalam tahapan implementasi 
kebijakan publik berada pada tataran Nasional, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan 
dan Kelurahan atau Desa. Sebagai salah satu produk pemberdayaan PNPM 
Generasi Sehat Cetdas juga diimplementasikan di Kecamatan Lanmtuka 
Kabupaten Flores Timur-Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Dari hasil kajian betdasarkan data penelitian di Kecamatan Lanmtuka 
ditemukan bahwa dati 2 obyek penelitian yaitu di Desa Mokantarak dan 
Kelurahan Ekasapta ditemukan bahwa PNPM-Generasi Sehat Cerdas dapat 
membantu mengatasi kemisldnan. Variabel penelitian masing-masing yaitu 
variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur 
birokrasi menunjukan adanya pengaruh yang signifikan terhadap upaya 
pengentasan kemisldnan di Kecamatan Larantuka. Signifikasi itu terlihat dati basil 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan sebanyak 20 orang 
yang masing-masing tersebar 10 informan di desa Mokantarak dan 10 informan di 
Kelurahan Ekasapta. Dua kondisi lingkungan yang berbeda mempengaruhi tingkat 
keberhasilan implementasi yang tertuang dalwn program PNPM-GSC. 

Variabel Komunikasi menunjukan bahwa baik di Desa Mokantarak 
maupun di KelurahanEkasapta dapat menjalankan komunikasi dengan baik 
dengan implementor program. Variabel sumberdaya menunjukan bahwa kedua 
Desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta menerima program berdasarkan 
petunjuk teknis (JUKNIS) yang diarakan oleh implementor. Variabel Disposisi di 
Desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta masing-masing ditemukan bahwa 
adanya komitmen dati pemerintah sebagai pelaku untuk masa yang akan datang. 
Variabel struktut birokrasi menunjukan adanya evaluasi yang dilakukan secara 
berkala yang teJjadi di desa Mokantarak dan Kelurahan Ekasapta bahkan 
diharapkan program PNPM-GSC tetap ada untuk waktu yang akan datang. 

Empat variabel di atas berpengaruh terhadap pengentasan kemisldnan di 
desa Mokantarak dan di kelurahan Ekasapta. Dengan demildan dalam penelitian 
ini peneliti menyimpulkan bahwa sinergisitas peran pemerintah berpengaruh 
terhadap tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemanfaat program. 

iii 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan ma1ca dapat dikatakan bahwa 
pengentasan kemiskinan di desa Mokantarak dan kelurahan Ekasapta merupakan 
pengetasan kemiskinan relatif karena informan rata-rata memiliki kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan minimum, namun secara relatifpendapalllnnya masih 
di bawah rata-rata penduduk sekitamya. 
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BABH 

T1NJAUAN PUSTAKA 

A. Kajlan Teori 

1.	 Kebijakan 

Menunrt Carl Friedrich (Wabab,2004:3) kebijakan adaIah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok, atau pemerintah dalam linglrungan tertentu sehubungan dengan 

adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yangdiinginkan: 

Anderson (Anderson,2004:2) mengemukakan kebijakan 

sebagailangkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang 

aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau 

persoalan tertentu yangdibadapi. 

Suharto (2005:7) berpendapat bahwa kebijakan adaIah suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengerahkan cara-cara 

bertindakyang dibuat secara terencana, dan konsistensi daIam mencapai 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat 

yang diperuntukan untuk masyarakat sendiri dan dipihak lain kebijakan 

merupakan upaya untuk mengatasi konflik. 

8
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2. KebijakaD Poblik 

Menurot Dye (Winamo : 2002) Kebijakan publik adalah apa yang 

dilakukan oleh oleh pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa 

perlu dikerjakan, dan perbedaan apa yang dibual. Dengan demikian secara 

lebih luas kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Lebih lanjut menurot Dye bahwa keputusan

keputusan pemerintah adalah kebijakan namun membiarkan sesuatu tanpa 

ada keputusanjuga merupakan kebijakan. 

Menurot R.S. Parker (Ekowati.2005:5) kebijakan publik adalah 

suatu tujuan tertentu atau serangkaian prlnsip atau tindakan yang 

dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu 

subyek atau krisis. 

Lebih lanjut Mas Roro Lilik Ekowati (2005:4) dalam bukunya 

Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, 

mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi 

sebagai berikut : 

a.	 Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa 
penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah. 

b.	 Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi 
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. 

c.	 Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atautidak 
melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud 
dan tujuan tertentu. 

Selanjutnya Miftah Thoha (2002:59) berpendapat bahwa daIam arti yang 

luas, kebijakan mempunyai dua aspek pokok:, yaitu: 

a.	 Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau 
terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah 
berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan 
pula untuk kepentingan masyarakat. 
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b.	 Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk 
mendamaikan kIaim dari pihak-pihak yang kanflik atau untuk 
menciptakan insentif terlladap tindakan bersama bagi pihak-pihak 
yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perIakuan 
yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. 

Berdasarkan teori-teori di atas maka disimpulkan kebijakan publik 

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang menggerakan 

cara-cara bertindak yang terencana dan konsisten yang dilakukan oleh 

pemerintah tentang apa yang akan dikerjakan, mengapa perlu dikerjakan 

dalam satu keputusan. 

3.	 Implementasi KebijauD Publik 

a.	 Menarut Nagrobo 

Menurut Nugroho (2003: I58), implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapa.i 

tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho 

(2003:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan 

yang baik akan herperan menentukan basil yang baik. Konsep (yang 

didukung data dan infonnasi masa depan) kontribusinya mencapai 

proporsi sekitar 60 persen terhadap keherbasilan kebijakan tersebut 

dan proporsi sekitar 40 persen terbadap implementasi yang harus 

konsisten dengan kansep. Berdasarkan basil suatu penelman diperoleh 

bahwa implementasi kebijakan meropakan hal yang krosial, karena 

dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi 

dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja (Nugroho, 

2003:158). 
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II 

Dalam implementasi kebijakan publik, menunrt Nugroho 

(Adianto: 2006:14) terdapat dua pilihan Iangkah yang dapat 

dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan daIam bentuk 

program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau 

turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan 

bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, 

implementasi kebijakan pada hakaketnya adalah tindakan (action) 

intervensi itu sendiri. 

b.	 Menurat George C.Edwan m 

George C.Edwards III, yang dikutif dalam buku Dwiyanto 

Indiahono (2009;10) dan Chalid Sahuri dkk (2012: 85) yang menga"'k-.8D 

bahwa ada empat faktor atau vari,abel yang merupakan syarat 

terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor 

tersebut adalah: 

1)	 Komunikasi, ini merupak.an hal yang sangat penting karena 
seorang implemeter dengan menguasai imformasi yang cukup atau 
banyak, maka akan memperoleh kemudahan daIam pelaksanaan 
program. misalnya Aparat pemerintah sebagai implementer 
dengan menguasai informasi tertang program pembangunan 
pedesaan utamanya mengenai teknis perencanaannya maka dalam 
pelaksanaan pembangunan tersebut dapat beIjaian laneat sesuai 
dengan apa yang direncanak.an sebelumnya. 

2)	 Sumber daya (Resources), Sumberdaya ini melipusti empat 
komponen yaitu Stafyang cukup Gumlah dan mutu),lnformasi yang 
memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran 
program, Kewenangan (Authority) yang cukup guna 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang 
memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. 

3) Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari aparat pemerintah 
dalam pelaksanaan program, dengan semangat yang tinggi dan 
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sikap atau mental yang baik sesui dengan prosedur atau aturan 
yang berlaku, maka program akan beIjalan sebagai mana mestinya. 

4)	 Struktur birokrasi yaitu penanganan program sesuai dengan 
standard operating procedures (SOP) dengan koordinasi yang 
baik dan semua pibak yang terlibat. misalnya pemerintah,dengan 
aparatnya serra masyarakat. 

Co	 Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

Menurot Meter dan Hom (Subarsono,200S) ada lima variabel yang 

mempengaruhi kineIja implementasi, yaitu : 

I)	 Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan barus 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan 

sasaran kebijakan kabur, malta akan teIjadi multi inteJpretasi dan 

mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. 

2)	 Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya 

baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya 

non manusia (non-human resources). 

3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi 

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. 

Untuk itu, diperlukan koordinasi dan keIjasama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

4)	 Karalcteristik agen pe1aksana. Yang dimaksud karakteristik agen 

pelaksana adaIah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan 

hubungan yang teIjadi daIam birokrasi, yang semuanya itu akan 

mempengaruhi implementasi suatu program. 

S)	 Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup 

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; 

karakeristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, 

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite 

politik mendukung implementasi kebijakan. 
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d. Teor! David L Weimer dan Aidan R. Vining 

Weimer dan Vining (1999:396) mempunyai pandangan bahwa ada 

tiga kelompok variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi suatu program, yaitu: 

I)	 Logika Kebijakan. 

Logika Kebijakan dimaksudkan agar suatu kebijakan yang 

ditetapkan masuk akaI dan mendapat dukungan teoritis.Isi dari 

suatu kebijakan atau program hams mencakup berbagai aspek 

yang dapat memungkinkan kebijakan atau program dapat 

diimplementasi pada tataran praktis. 

2) Lingkungan tempat kebijakan 

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan 

mempengaruhi keberltasi Ian implementasi suatu kebijakan. 

Lingkungan itu mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, 

hankam, dan fisik atau geografis. 

3) Kemampuan implementor kebijakan. 

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengarugi oleh tingkat 

kompetensi dan keterampilan dari suatu implementor 

kebijakan. 

e.	 Teori MeriIee S. Grindle 

Menurut Merilee S. Grindle (Sujianto, 2012: 100) keberltasilan 

implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu lsi kebijakan 

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation). 

Variabel isi kebijakan mencakup: 

I) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups 

termuat dalam isi kebijakan. 

2) lenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. 
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3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku 

kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan 

daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit 

atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. 

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. 

5) Apakah subuah kebijakan telah menyebutkan implementomya 

dengan rinci. 

6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang 

memadai. 

Sedangkan variabellingkungan kebijakan mencakup: 

I)	 Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang 

dimiliki oleh para actor yang terlibat daIam implementasi 

kebijakan. 

2)	 Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa 

3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

f.	 Teori Daniel A. Mumanian dan Paul A. Sabatier 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sujianto, 2012:103) ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu 

karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karateristik 

kebijakan atau undang-undang (ability of statue to structure 

implementation) dan variabellingkungan (nonstatutory variables affecting 

implementation) 

Karakteristik masalah mencakup tingkat kesulitan teknls dari 

masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada rnasalah sosial secara teknis 

mudah dipecahkan dan di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang 

sulit dipecahkan seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu 
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sifat masalah itu sendiri dipengaruhi &danya kemudahan atau tidaknya 

suatu program yang diimplementasikan. 

Karakteristik kebijakan mencakup kejelasan isi kebijakan, besamya 

alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan, serta tingkat komitmen 

aparat terhadap tujuan kebijakan. 

Lingkungan kebijakan mencakup konaisi sosial ekonomi 

masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap 

sebuah kebijakan serta sikap dari kelompok memilih kemampuan untuk 

mempengaruhi badan-badan pelaksanaan secara tidak Iangsung melalui 

kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-b&dan pelaksana. 

Dari beberapa teori di atas menurot Nugroho (Aminuddin Baby, 

2010: 6) bahwa tidak ada pilihan model seperti model-model di atas yang 

terbaik dalam implementasi kebijakan. Satu hal yang penting yakni 

implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan kebijakan itu 

sendiri. Dengan demikian menurot Wahab ( Safawi Indra dkk, 2012: 132) 

implementasi kebijakan publik merupakan aspek terpenting dari 

keseluruhan proses kebijakan. 

4.	 Pembenlayaao Masyarakat dao Kemlskioao 

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak 

mampu mencakup tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan merupakan 

sebuah fenomena yang tidak akan pemah habis untuk diperbincangkan. 

Berbagai strategi dalam pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan 

untuk mengatasi persoalan tersebut.Tapi masih saja fonnulasi untuk 
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pengentasan kemiskinan tersebut belum rnampu sepenuhnya menyelesaikan 

persoalan mengenai kemiskinan itu sendiri. 

Menurot Marwotobadi (2005: I08) Kemiskinan terl:Iagi daIam beberapa 

pengertian, yaitu : 

a.	 Kemiskinan berdimensi ekonomi 

Kemiskinan absolut, suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang 

atau sekelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pokok minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan 

pendidikan. Kemiskinan relOOl; mereka yang memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan minimum, namun secara relatif 

pendapatannya masih di bawah rata-rata penduduk sekitamya. 

b.	 Kemiskinan berdimensi sosial budaya 

Kemisldnan kultural, suatu faktor kemiskinan yang dialami oleh 

masyarakat yang disebabkan faktor budaya. Budaya kemiskinan ini dapat 

ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai apatis, apolotis dan 

sebagainya. Untuk itu serangan terltadap kemiskinan pada masyarakat 

ini sarna artinya dengan pengikisan budaya ini. Apabila kemiskinan ini 

tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomi akan sulit diatasi. 

c.	 Kemiskinan berdimensi strukturaI atau politik 

Kemiskinan strukturaI atau politik, kemiskinan ini muncul sebagai akibat 

masyarakat miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam 

proses politik, tidak memiliki kekuatan poltik, sehingga menduduki 

struktur sosial paling bawah. 
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d. Kemiskinan berdasar pola waktunya, terbagi dalam beberapa pengertian, 

yaitu : 

1) Persisten poverty, kemiskinan yang telah kronis dan turun temunm, 

biasanya daerahnya minim sumber daya 1I1am. 

2) Cyclical poverty, kemiskinan yang mengkuti pola siklus ekonomi 

secara keselwuhan. 

3)	 Seasonal poverty, kemiskinan musiman seperti dijumpai pada 

kasus-kasus nelayan dan petani gurem ketika masa paceklik atau 

pada masa gagal panen. 

4)	 Accidental poverty, kemiskinan yang disebabkan karena terjadinya 

bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang 

menyebabkan menunmnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. 

Menunrt Henriawan (Dwi Wahyu: 2006: 256) mengungkapkan 

bahwa kompleksitas masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut 

rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat tetapi juga 

berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, 

ketidakberdayaan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan public 

(powerlessness), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi (voicelessness) 

serta berbagai masalah mengenai pembangunan manusia (human 

development). 

Ulruran k~miskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan 

absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada 

ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal 

untuk hidup layak, Konsep ini dikembangkan di Indonesia di dinyatakan 

sebagai " inability of the individual to met basic needs" (Marwotohadi : 

2005:97). 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



18 

B. Peoelitiao tenlahll10 oIeil peoeliti-peoelitl yug meocakop sobstaosi atau 

topik yaog relevao 

Dalam kajian terdahulu dibahas beberapa temuan hasil penelitian 

sebelumnya untuk melihat kejelasan arab, originalitas, kemanfaatan, dan 

posisi dari penelitian tesis in!, dibandingkan dengan beberapa temuan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa kajian 

terdahulu akan disajikan sebagai berikut: 

1.	 Sukidjo (2009) 

Sukidjo dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pemberdayaan 

Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri menyimpl!lkan bahwa 

PNPM Mandiri merupakan progarn pengentasan kemiskinan yang berbasis 

pemberdayaan, yang mengembangkan proses pembelajaran melalui (I) 

penciptaan iklim ca.... melakukan sosialisasi nilai-nilai universal 

kemanusiaan, (2) penguatan kelembagaan, berupa pembelajaran 

pembentukan lembaga kemasyarakatan loka~ dan penyusunan program 

berdasarkan aspirasi warga, (3) penguatan potensi dengan cara 

memberikan bantuan pendanaan, pelatihan dan (4) perlindungan yang 

berupa kepastian program yang berpihak pada warga miskin. 

2.	 Dicky Djatnika Ustama (2009) 

Dalam penelitiannya berjudul Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan 

Kemiskinan menarik kesimpulan dalam penelitiannya bahwa pendidikan 

merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna 

mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di 

masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan 
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pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua (education for 

all) seperti target MOOs (Millenium Development Goals) dengan kualitas 

tertentu maka pendidikan menjadi instrurnen paling efektif untuk 

memotong mata rantai kemiskinan yang ada di tanah tercinta indonesia. 

3.	 Chalid Sahuri, Sofia Achnes dkk (2012) 

Dalam penelitian mereka yang beJjudul Implementasi PNPM Mandiri 

Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pangka1an 

Kerinci Timur akhimya menyimpu1kan bahwa implementasi 

penanggulangan kemiskinan melaIui PNPM Mandiri di Kelurahan 

Pangkalan Kerinci Timur secara keseluruhan kurang berbasil. Hal ini 

teJjadi karena kurangnya kemampuan pelaksana kegiatan dalam mengelola 

dan membina masyarakat miskin melalui sumber daya yang dimiliki. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan ini ada1ah 

komunikasi yang kurang dipahami oleh masyarakat, ketidakjeJasan dan 

ketidakkonsistennya petugas dalam menyampaikan informasi-infonnasi. 

Sumber daya, pada aspek kuantitas petugas pelaksana dan insentif yang 

diberikan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan 

oleh petugas. Faktor lainnya disposisi, dari aspek dukungan yang semakin 

lama semakin mengendur disebakan masalah insentif. Faktor struktur 

birokrasi dilihat dari aspek SOP yang sulit untuk dipahami dan kurang 

sistematis. Kemudian aspek fragmentasi dari pihak kecamatan dan 

kebupaten yang terlalu ikut carnpur dalam pelaksanaan. 
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4. BAPPENAS (Maimun Sholeh: 2009) 

BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana 

seseorangatau sekelompok orang, laid-laid dan perempuan, tidale 

marnpu memenuhi hak-hakdasamya untuk mempenahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bennartabatHak-hak dasar tersebut 

antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, penunahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya a1arn dan 

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan &tau ancaman lindale 

kekerasan dan hakuntuk berpartisipasi daIarn kehidupan sosial

politik. Untuk mewujudkan 1Jak-hak dasarseseorang atau sekelompok 

orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utarna 

antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approoch), 

pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemarnpuan 

dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and 

subjective. 

Berdasarkan dua kajian terdahulu serta teori-teori yang 

dikemukakan dalam penelitian ini maka selanjutnya dibuat kerangka 

konseptual sebagai pedoman penelitian oleh peneliti. 

C. Keraagka KOlllleptual 

Penelitian ini menggarnbarkan dan sekaIigus mengkaji lebih daIarn tentang 

Analisis Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Program Pengentasan 

Kemiskinan. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh ; 
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l. Komunikas~ apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidakjelas atau bahkan 

tidak diketahui sarna sekali oleh kelompok sasaran, maka kemWlgkinan 

akan terjadi resistensi sari kelompok sasaran, maka kemWlgkinan akan 

terjadi resistensi dari kelompok sasaraD. Berdasarkan konsep ini peneliti 

menjabarkannya dalam komunikasi PNPM yaitu komunikasi antara 

peguruslpelaksana program dengan kelompok sasaran program untuk 

memperkenalkan atau menyebarluaskan infonnasi mengenai PNPM 

Mandiri kepada masyarakat sebagai penerima program, maupWl kelompok 

masyarakat lainnya serta kepada para pelaku program. 

2.	 Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomWlikasikan secara jelas 

dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakannya maka implmntasi tidak akan berjalan efektif. Perintah

perintah implementasi kebijakan mungkin diteruskan secara cennat, jelas, 

dan konsisten, tetapi jika para pelalcsana kekurangan sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi 

inipun cendenmg tidak efektif. Dengan demikian, sumber daya dapat 

merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. 

Sumber daya tersebut meliputi: star yang memadai serta keahlian-keahlian 

yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas 

kertas gwta melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 

3.	 Disposis~ yakni watak dan karekteristik yang dimiliki oleh implementator, 

seperti komitmen, kejujuran, dan sifilt demokratis. Apabila implementator 

memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 
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dengan baik seperti spa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Dukungan, adanya dukungan terhadap suatu kebijakan oleh para 

pelaksana, masyarakat,aparatur pemerintahan baik kelurahan, kecamatan 

sampai kepada kabupaten serta lembaga-lembaga yang ada di daerah 

tersebut. Dukungan akan keberadaan PNPM Mandiri di kecamatan 

Larantuka sangat menentukan sekali keberhasilan progam. Dukungan 

dapat beropa tanggapan positif dari aparatur pemerintah kelurahan, 

masyarakat, lembaga-Iembaga pemerintah maupun swasta dan pihak.-pihak 

lain yang dianggap mempunyai peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat. Dukungan juga dapatberupa motivasi dan sem!lllgat dari 

pihak-pihak yang dianggap sangat menentukan atau yang berpengaruh 

dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di desa. 

4.	 Struktur Birokrasi, terlalu panjangnya struktur organisasi akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur 

birokrasi yang romit dan kompleks. Struktur organisasi-organisasi yang 

melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. 

Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi 

adalah prosedur-prosedur kerja usulan dasamya (Standard operating 

procedures, SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat 

memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan 

tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasioQrganisasi yang 

kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan 

f1eksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan 

peraturan-peraturan. SOP tidak menghambat para pelaksana kebijakan 
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dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Begitu juga dalam pengambilan 

keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tidak terbentur 

dengan prosedur-prosedur birokrasi yang rumit dan berliku. 

Terkait program pengetasan kemiskinan maka dalam penelitian ini 

peneliti mengambil beberapa indikator kemiskinan seperti yang telah 

diuraikan BAPPENAS, yaitu: 

a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan 

b. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanankesehatan 

c. terbatasnya akses Iayanan perumahan dansanitasi 

d. terbatasnya aksesterhadap air bersih 

e. terbatasnya aksesdanrendahnya mutu Iayanan pendidikan 

Berdasarkan Kajian Empirik di atas maka digambartan kerangka 

konseptual dalam penelitian sebagai berikut: 
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METODEPENELITIAN 

A. Desaln Penelltlan 

Penelltian ini dilakukan di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores 

Timur-Nusa Tenggara Timur. Pertimbangan yang bisa diangkat dalam 

pemilihan lokasi inl adaIah lokasi penelltian yang mudah teljangkau dan 

adanya fenomena bahwa dengan adanya Implementasi Kebijakan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - GSC Terltadap Pengentasan 

Kemiskinan di Kecamatan Larantuka dapat ditlngkatkan. 

Penelltian ini mengunakan metode penelltian kualltatif. Sugiyono 

(2012: 7) menjelaskan bahwa metode ini disebut sebagai metode interpretasi 

karena data basil penelman lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data 

yang ditemukan di lapangan. 

B. Informan 

Adapun subyek yang dijadikan infonnan dalam penelltian ini adaIah 

sebagai berikut: Carnat Kecamatan Larantuka, Lurah Kelurahan Ekasapta, 

Fasilitator Kecamatan Larantuka, Fasilitator Kelurahan Ekasapta, masyarakat 

pelaku dan pemanfaat program PNPM-GSC di kelurahan Ekasapta, kepala 

Desa Mokantarak, Fasilitator Desa Mokantarak, masyarakat pelaku dan 

pemanfaat program PNPM-GSC desa Mokantarak. 
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C. InstnJmen PeneOtian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena penelitian yang mengbasilkan suatu data untuk dianalisis atau 

diberikan suatu interpretasi sehingga mempunyai makoa. Adapun instrwnen 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adaIah pedoman wawllllC8l1l, catatan 

basil observasi dan Blat dokumentasi berupa kamera foto yang ditujukan 

kepada beberapa infonnan. 

Kisi-kisi instnunen penelitian dapat digambarlam sebagai berikut: 

TaOOI: 3.1 
VariaOO!, Dimensi dan Indikator 

VariaOOI Dime.si 

Komunikasi Pengetahuan dan 
informasi kebijakan 
publik 

Sumberdaya Kemampuan 
implementor 
kebijakan 

Disposisi Wewenang 
irnplementasi 
kebijakan publik 
(pemerintah)	 

Indikator 

a.	 Dokumen yang reievan dengan 
kebijakan 

b. Pelaku kebijakan 
c. Penggunaan pengetahuan yang 

reievan dengan kebijakan 
(Sumber: Dunn:2000:608) 

a.	 Stafyang cukup (jumlah dan 
mutu) 

b.	 Informasi yang memadai dalam 
memberikan informasi penjelasan 
pada sasaran program. 

c.	 Kewenangan (Authority) yang 
cukup guna melaksanakan togas 
dan tanggungjawBb. 

d.	 fasilitas yang memadai sesuai 
dengan kebutuhan da1am 
pelaksanaan program 
George C.Edwards ill (Dwiyanto 
Indiahono 2009; 10) 

a.	 sikap dan komitmen dari aparat 
pemerintah da1am pelaksanaan 
program 

b.	 sikap Btau mental yang baik 
sesuidengan prosedur atau aturan 

Item Nomor 
pada 

pedoman 
wawaaeara 

1 
sid 
3 

4 
sid 
8 

9 
sid 
10 
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Struktur Para pembuat 
Birokrasi keputusan dalam 

menentukan 
kebijakan publik 

PengentasanKe Keterbatasan 
miskinan pangan, akses 

kesehatan dan 
pendidikan 

yang berlaku 
Swnber: George C.Edwards III 
(Dwiyanto Indiahono2009;10) 

a.	 Penunusan masalah kebijakan 
b.	 Peramalan 
c.	 Rekomendasi 
d.	 Pemantauan dan evaluasi 

(Swnber : Dunn:2000:608) 
a.	 Terbatasnya kecukupan dan mutu 

pangan 
b.	 Terbatasnya akses dan rendahnya 

mutu layanan 
kesehatan 

c.	 Terbatasnya akses layanan 
penunahan dan 
sanitasi 

d.	 Terbatasnya akses terhadap air 
bersih 

e.	 Terbatasnya akses dan rendahnya 
mutu layanan pendidikan 
(Swnber: BAPPENAS 
CMaimunSholeh, 2009: 5) 

II 
sid 
14 

15 
sid 
19 

D.	 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengwnpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara dengan mencatat segala fenomena yang terjadi di tempat 

penelitian yang mendukung data penelitian. Pedoman wawancara dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2004: 130) 

wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengwnpulan data bila 

peneliti atau pengwnpul data telah mengetahui dengan pasti informasi yang 

akan diperoleh. Pertanyaan-pertanyaan tertulis dalam wawancara disusun 

dalam bentuk kuesioner dengan altematifjawaban yang sudah disiapkan. 
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E. Metode Aaalisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data yang bersifat 

kualitatif, dimana data yang terlwmpul terlebih dahulu dilakukan klasifikasi, 

analisis, dan interpretasi sehingga diperoleh suatu kesimpuIan. Menunrt Hasan 

(2003:98) analisis kualitatif meropakan analisis yang tidak menggunakan 

model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu 

lainnya. Adapun sumber data analisis Irualitatif ini diperoleh dari sumber data 

primer dan data sekunder. 

nata kemudian dikategorisasi dan klasifikasi secara bertahap alas 

jawaban infonnan yang dilanjutkan dengan interpretasi data Irualitatif. Menurut 

Hasan (2003: 138) intetpJetasi data merupakan penjelasan yang terinci tentang 

arti sebenamya dari data yang dianalisis atau dipaparkan, yang bertujuan untuk 

mencari keseimbangan suatu penelitian dan mengbasilkan suatu konsep yang 

bersifat menerangkan atau menjelaskan. Dengan demikian data yang 

terangkum dalam penelitian ini book data primer maupun data sekunder 

dianalisis dengan dan diinterpretasikan kemudian diambil kesimpulan sebagai 

bagian integral dari basil penelitian. 
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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dati hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I.	 Komunikasi 

Hasil penelitian di Kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak tidak 

menunjukan gap yang mendalam diantara keduanya. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa komunikasi dibangun melalui implementor sebagai 

penghubung antara pelaku dan pemanfaat program. Implementor 

dilengkapi dengan dokumen yang relevan dalam mengkomunikasikan isi 

kebijakan yang tertuang dalam program. Sedangkan tingkat pendidikan 

implementor di kedua tempat ini rata-rata setingkat SMA dan dibekali 

dengan petunjuk teknis program PNPM-GSC. Secara komparatif maka 

dapat dikatakan bahwa signifikansi jawaban informan di desa Mokantarak 

:5 30 % dibandingkan dengan di keturahan Ekasapta ~ SO % dati setiap 

item kuisioner. 

2.	 Sumberdaya 

Sumberdaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adaIah implementor. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dati segi sumberdaya tidak ditemukan 

adanya signifikansi di kelurahan Ekasapta dan desa Mokantarak. Dalam 

pelaksanaan program implementor dibekali dengan petunjuk teknis 

(JUKNlS) program PNPM-GSC dan implementor diberikan kewenangan 

dan tanggungjawab. Terkait fasilitas maka dapat dikatakan bahwa fasilitas 

implementor tidak ada, yang ada adalah dana yang melekat pada program. 
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Deskripsi komparatif menunjukan bahwa baik desa Mokantarak maupun 

kelurahan Ekasapta tidak ada signifikansi yang menonjol. Kedua tempat 

ini masing-masing sebesar ~ 60 % dari setiap item kuisioner. 

3.	 Disposisi 

Disposisi yang dibangun di desa Mokantarak berawal dari rumusan 

masalah yang cukup baik dan lugas melalui melalui musyawarah dan 

adanya evaluasi berkala 3 bulan sekali. Sedangkan di kelurahan Ekasapta 

ditemukan bahwa komitmen pemerintah sebagai pelaku program 

khususnya di kelurahan terkesan tidak ada dan dalam pelaksanaan program 

terkesan adanya indikasi yang mengakibatkan kematian ibu dan aru;k serta 

tidak terlihat mental yang baik dalam menganalisis program selanjutnya. 

Dari segi signifikansi maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya 

gap sebesar 30 % dimana di desa Mokantarak :s 30 % dan di kelurahan 

Ekasapta ~ 60 % dari setiap item kuisioner. 

4.	 Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi merupakan filktor penentu ireberbasilan implementasi 

irebijakan publik. Cerminan di desa Mokantarak menunjukan bahwa 

perumusan masalah cukup baik dan lugas. semuanya melalui musyawarah 

dan adanya evaluasi berkala 3 bulan sekali. Harapan untuk waktu 

mendatang PNPM-GSC tetap ada di kecamatan larantuka. Sedangkan di 

kelurahan Ekasapta rumusan masalah cukup baik dan lugas dan semuanya 

melalui musyawarah dan evaluasi berkala. Menjadi kendala disaat 

rumusan masalah lebih besar dari program yang akan diperoleh. Harapan 

untuk masa mendatang PNPM-GSC tetap ada di kecamatan Larantuka 
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yang intinya dapat membantu masyarakat Secara deskriptif maka dapat 

dapat dikatakan bahwa signifIkasi di desa Mokantarak ~ 40 0/0 

dibandingkan dengan di kelurahan Ekasapta S 20 0/0. Dengan demikian 

terdapat gap sebesar 20 % dari setiap item kuisioner. 

5.	 Pengentasan Kemiskinan 

Implementasi kebijakan publik dalam variabel komunikasi, sumberdaya, 

disposisi dan struktur birokrasi berdampak pada upaya pengentasan 

kemiskimln. Di desa Mokantarak ditemukan bahwa belum tersedianya 

kecukupan pangan. Sanitasi dan layanan perumahan masih 10 % berada 

dalam kondisi tidak layak serta penyediaan air bersih jauh dari cukup. 

Kondisi ini berbeda dengan kelurahan Ekasapta. HasH penelitian 

menunjukan bahwa kecukupan pangan bisa teratasi dan sanitasi dan 

layanan perumahan masih berbanding 50:50. 

Keempat variabel di tersebut di atas (komunikasi, sumberdaya, disposisi 

dan struktur birokrasi) menunjukan kelayakan implementasi kebijakan 

publik dalam pengentasan kemiskinan baik di desa Mokantarak maupun di 

kelurahan Ekasapta. HasH penelitian menggambarkan bahwa adanya 

perbedaan pelaksanaan implementasi di desa Mokantarak dan kelurahan 

Ekasapta. Di desa Mokantarak implementasi program PNPM-GSC 

membawa signifikasi yang positif. Hal ini terlihat dari adanya sanitasi dan 

perumahan yang semakin membaik. Dalam penelitian peneliti menemukan 

masih sekitar 10 % informan yang masih memiliki sanitasi dan perumahan 

yang tidak layak dibandingkan kelurahan Ekasapta masih sebesar 50 0/0. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



94 

B. Saraa 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dinunuskan, maka 

saran yang dapal disampaikan untuk peningkatan partisipasi masyarakat pada 

program PNPM-GSC adalah sebagai berikut : 

I.	 Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM-GSC 

diperlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat 

ootuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan 

membuat masyarakat lebm paham akan tujuan dan sasaran program. 

2.	 Fasilitator sebagai motor penggerak masyarakat lebm aktif lagi dan 

sebaikny& tetap di lokasi kegiatan dalam taboo beJjalannya kegiatan. 

Penggantian fasilitator membutuhkan waktu penyesuaian dalam mengenali 

dan mendekati masyarakat Di samping fasilitator PNPM-GSC sebaiknya 

juga dibantu oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pernerintah 

daerah. 

3.	 Sinergisitas peran pernerintah, pengurus keJurahan (RTIRW), tokoh 

masyarakat dan peran fasilitator merupakan fiIIctor ekstemal 

mempengaruhi seluruh bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat 

khususnya pemanfaat program PNPM-GSC.Untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya dikaji partisipasi masyarakat pada pelaksanaan PNPM - GSC 

secara detail dan komprehensif. 
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Lampiran: 1 

PEDOMAN WAWANCARA
 

Jadal:	 "Stadllmplemealul Kebljakaa Program Nasloaal Pemberdayaaa 
Masyarakat (pNPM) - Geaerasl Sebat Cerdas 
(GSC)TerbadapPeageatasaa KemlsklaaD dl Kecamataa 
LaraDtuka" 

IdeDtitasRespoDdeD 

I.	 No.Responden (diisipeneliti) : 
2.	 Alamat 
3.	 lenisKelamin :0 Laki-Iaki 0 Perempuan 
4.	 Usia 
5.	 PendidikanTeraldtir 

a.	 SD 
b.	 SMP 
c.	 SMA 
d.	 Lainnya . 

A. Varlabel Xl : KomDolkas1 

1.	 Apakah menurot BapakllbuiSaudaraII implementor PNPM.<JSC 
dibekali dengan dolrumen yang relevan dengan kebijakan? 

2. Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik sebagai pelaku 
kebijakan dalam kegiatan PNPM.<JSC.MenurutAnda? 
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3.	 Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan sangat 
mempengarohi berhasil atau tidaknya program PNPM-GSC. Menunrt 
anda? 

B.	 Variabel X2 : Samberdaya 
1.	 Staf yang dipakai sebagai implementor dalam program PNPM-GSC 

memiliki jumlah dan mutu yang bisa diandalkan. Menurut anda? 

..............................................................................................................
 

2.	 Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan 
informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada 
sasaran program.Menunrt anda? 

.........................................................................................................
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4 • 0	 . 

..................................................................................................... e o o	 ..
 

3.	 Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC memiliki 
kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 
Menurut anOO? 

4.	 Selain sumberdaya manusia sumberdaya lain berupa fasilitas yang 
memadai sesuai dengan kebutuhan OOlam pelaksanaan program. Menuru 
tanOO? 

C. Variabel X3 : Disposisi 
I.	 Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam pelaksanaan 

program terlihat sangat baik. Menuru tanOO? 

................................... 0 0	 ..
 

........................................................................................................................................................ ..
 

............................................................................................................................................................. ..
 

....................................................................... ..
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2.	 Mental yang baik yang ditunjukan oleh aparat dan pemerintah setempat 
sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku.Menuru tanda? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 0 •• 

•••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 

D.	 Variabel X4 : StraktarBirokrasi 
I.	 Penunusan masalah dalam program PNPM-GSC cukup lugas dan 

representatif. Menurut anda? 

2. Ramalan terhadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik terbadap 

sasaran maupun terbadap output terlihat baik. Menurut anda? 

3. Rekomendasi alas program dan sasaran program sangat menyentuh 
kebutuhan masyarakat yang diikutkan dalam program PNPM
MPd.Menunrt anda? 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 

4.	 Adanya pemantauan dan evalusi secara herkaIa dari kegiatan atau program 
PNPM-GSC Menurut anda? 

E. Variabel Y: PengentasanKemiskinan 
I.	 Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari 

kemiskinan. Menurut anda? 

•••••• 0 •••••••• 0. _0 •••••••••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 •• 

2.	 Terbatasnya akses dan rendahnya mutu Iayanan kesehatan merupakan 
imbas dari kemiskinan.Menuru tanda? 

••• 0 •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••••••••••••• 0 •• 0 •••••••••••••• 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



102 

•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 0 •••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 

J.	 Terbatasnya akses Iayanan perumahan dan sanitasi adalah bentuk 

ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan. 
Menunrt anda? 

••• 0	 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 •• 0 ••••••••••• 0 •••• eo ••••• O ••••••••••••••••• 

....................................................................................
 

•••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 ••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••• • ••••••••• • ••••••••••••• 

4.	 Kualitas dan mutu air bersih sebaga indikasi bahwa ketidakmampuan 
dalam mengelola kesehatan. Menunrt anda? 

S. Rendahnya akses dan mutu pelayanan pendidikan merupakan bentuk 

konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut anda? 

Larantuka:Juni201J 
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Lampiran: 2 

1. Dolwmentasi Peneliti dan tnronnan dl Keluraban Ekasapta 

Mutmainah Tonu usia 6 bulan anak dari ibu Aisyah S.L. T yang 
sejak dalam kandoogan ibu sampai usia 6 bulan mendapat bantuan 
kesehatan. Saat ini Mutmainah mendapat fasilatas imooisasi dan PMT 
di posyandu PNPM-GSC Kelurahan Ekasapta 

Bapak Jhon Suksin usia 53 taboo dengan jumlah anak 6 orang sedang 
menjelaskan kepada peneliti bahwa 3 orang anaknya selama ini 
terbantu daIam pendidikan berlrnt carnpur tangan program PNPM
GSC 
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Fasilitas Posyandu Pl\'PM-GSC di Kelurahan Ekasapta yang 
tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan tetapi juga 
sebagai tempat berkumpulnya pelaku dan penerima manfaat 
PNPM-GSC 
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Lampiran: 3 

Dokumenwi PeneUti dan "forman di Desa Mokantarak 

Bapak MarIrus P Hurint 39 taboo sedang menceritakan program 
PNPM-GSC.Dua orang anaknya di SD kelas V dan kelas I ikut 
dalam program PNPM-GSC. 

Ibu Ana Lepang Kumanireng bersama CUCWlya Hironimus N. Kelen usia 5 
taboo ikut daIam program PNPM-GSC. 
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Lampiran: 4 

DokumenlllSi peneliti benama Pemerintah Keeamatan, Kelurahan daD Des&. 

:Sc 
~---

Peneliti sedang menggali infonnasi khususnya lentang peran pemerintah 
desa daIam pelaksanaan program PNPM-GSC di desa Mokantarak. 

Peneliti bersama Sekretaris keiurahan Ekasapta seiesai membahas 
masalah peiaksanaan program PNPM-GSC di kelurahan Ekasapta. Pada 
intinya PNPM-GSC berjaian sendiri. Pemerintah keiurahan hanya 
memonitoring dan mengevaluasi peiaksanaan program. 
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Lampiran5 

DokumeDtaBl PeDeliti deDgaD StafPNPM-GSC KecamataD LaraDtaka 

Dapur infonnasi PNPM-GSC kecamatan Larantuka. Dari sinilah 
peneliti memperoleh banyak infonnasi tentang data penelitian dan 
kp,Qlllits:ln ~IAm::l f"'tP.np.liti::tn rl:mAt rli::lt::lQi tti tp.mn::lt ini 
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Dua garnbar yang mendeskripsikan bahwa PNPM-GSC berada 
dalam satu struktur baku dengan delegasi wewenang yang jelas 

serta jenis kegiatan dan alokasi dana yang menyertai kegiatan 

dipajang secara transparan sebagai salah satu bentuk transparansi 
pelaksanaan program. 
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Para personil yang tunm ke lapangan sudah dibekali dengan 
informasi yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan tugas 

mereka sesuai juknis yang telah ditunmkan dalam program. 
3.	 KeweDaDgaD ltaf atau lumbentaya dalam program PNPM-GSC 

memiliki keweuaugau yaug cukup gUDa melaksauakaD taps daD 
taDgUDg jawab. MeDurat anda? 

Kewenangan diberikan penuh kepada sumberdaya dalam program 
PNPM dengan bertanggung jawab baik dalam pelaksanaan 
kegiatan maupun evaluasi kegiatan. 

4.	 SeIaiD lumbentaya maDulia IDmberdaya laiD berapa fuilitas yaug 
memadal selDa! deDgan kebutahan dalam pelaksaDaaD program. 
MeDura taDda? 

Fasilitas lain seperti pemberian imunisasi secara gratis kepada bayi, 
PMT pada setiap minggu di posyandu bagi Balila. Selain itu 
fasilitas posyandu seperti timbangan bayi. Sedangkan di bidang 
pendidikan seperti alat olahraga dan musik. 

Variabel ; Pia.,.; 
1.	 Sikap daD komitmeu dari aparat pemeriDtah setempat dalam 

pelaksaDaaD program terlihat 18Dgat baik. MeDura taDda? 
Antusias dan siap mendukung setiap program yang masuk di desa 
Mokantarak. 

2.	 Mental yang baik yang ditunjukan oleh aparat dan pemerintah 
setempat sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku.Menuru 
tanda? 

Selalu member kepercayaan kepada pelaksana program sambi! 
tetap mengontrol jalannya program. 

",nabel StruktprBimkmi 

1.	 PenmU18D masalah dalam program PNPM-GSC cukup lups daD 
represeDtatif. MeDDnt aDda? 

Perumusan masalah dilakukan dengan cara musyawarah dalam 
menemukan gagasan di bidang pendidikan kesehatan dan 
selanjutnya dipilih prioritas masalah. 

2.	 RamalaD terhadap keglataD atau program PNPM-GSC balk 
terhadap sasaraD maDpuD terhadap output terlihat baik. MeDunt 
aDda? 

Program ini baik adanya walau di satu pihak memanjakan 
masyarakat tetapi di pihak lain program ini dapat membantu 
masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. 
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3.	 Rekomendasi atas program dan sasaran program I8ngat 
menyentuh kebntuhan masyarakat yang dlikntkan dalam program 
PNPM-MPd.Mennnt anda? 

Untuk tetap ada di waktu mendatang. 

4.	 Adanya pemantanan dan evalnsl secara berkala dari keglatan 
atan program PNPM-GSC Mennnt anda? 

Evaluasi selalu dilakukan setelah adanya pantauan program secara 
berkala. Setia bulan ada rapat koordinasi. 

Vadabe' Pepgenf"enKcmi,kio'D 
1.	 Terbatasnya kecnknpan dan mutu pangan adalah penyebab dari 

kemiskinan. Mennnt anda? 
Pangan belum tercukupi walau nilai gizi tetap ada dan belajar 
secara sadar untuk hidup bersih dan sehat. 

1.	 Terbatasnya akses dan rendahnya mutu Iayanan kesehatan 
menpakan Imbas dari kemiskinan.Mennn tanda?
 

lya. Tetapi dalam program ini pelayanan baik dan nonna!.
 

3.	 Terbatasnya akses Iayanan penmahan dan I8nitasi adalah bentnk 
ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf 
kesejahteraan.Mennntanda? 
Rumah di desa Mokantarak pads umumnya layak huni dan telah 
tersedianya fasilitas Mandi Cuci Kalrus walaupun diakui ada yang 
masih daruraL 

4.	 Knalitas dan mntu air benih sebaga indikasi bahwa 
ketidakmampnan daIam mengelola kesehatan. Mennnt anda? 

Kualitas air bersih selalu ada dan adanya bantuan program PNPM 
yang membantu jaringan pipa sampai di desa Mokantarak. 

5.	 Rendaboya akses dan mntu pelayuu pendldlkan menpakan 
bentuk konkrit dari rendabnya upaya menlngkatkan 
kesejabteraan. Mennnt anda? 

Yang mengenyam pendidikan dijami akan hidup lebih balk. 
Dengan demikian perlu ada motivasi dalam membina dan 
mengembangkan minat belajar anak untuk sekolah ke jenjang yang 
lebih tinggi. 
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A.2.	 Nama InformaD : BPL 
No.RespoDdeD :MK2 
A1amat : MokaDtarak RT 01 RW 01 
JeDisKelamlD : PerempuD 
Usia : 39 tahUD 
PeDdldikaDTerakhir : SMA 
PekerjaaD	 : Ibu Rumah TaDaa 

Variabel Komunlkasi 
1.	 Apakah meDunt BapaklIbalSaDdaraII implemeDtor PNPM-GSC 

dibekali deDgaD dokDmeD yaDg relevan deDgan kebljakaD? 
Implementor mempunyai data Ientang bayi dan balita, ibu hami\, 
menyusui, IIIIdk usia 5 tahun sampai dengan SMP 

2.	 ImplemeDtor dapat meDgkomDDikasikaD dengaD balk sebagai 
pelakn kebijakaD dalam kegiataD PNPM-GSC. MeDuntAnda? 

Implementor melakukan sosialisasi dengan memberikan infonnasi 
secara balk dan mengkomunikasikan dengan baik isi program 
PNPM-GSC. 

3.	 PeDggDDaaD peDgetahuaD yaDg relevaD deDgaD kebijakaD saDgat 
mempeDganhi berhuil ataD tidakaya program PNPM-GSC. 
MeDunt aDda? 

Pelaku program dapat menjalankan program dengan balk dan selalu 
ada pergantian dalam pemberdayaan dan pelatihan. 

Variabel Sumberdaya 
I.	 Staf yaDg dipakai sebagai implemeDtor dalam program PNPM

GSC memlllkl jumlah daD mnto yang bisa dlaDdalkaD. MeDllnt 
anda? 

Staf yang dipakai dipilih dengan kriteria sukarela dalam 
menjalankan program tanpa meninggalkan kualitas pengetahuan 
yang dimiliki. 

2.	 Para penoDiI yang tonll dalam program PNPM-GSC d1bekali 
dellgBn Illformasi yang memadal dalam memberlkall Informasi 
pelljelasall pada sasaran program. Mennnt anda? 

Personil yang turon ke kelompok sasaran mempunyai sikap 
proaktif dan turun menjangkau dusun-dusun untuk mencari 
informasi yang memadai. 

3.	 KewellallgBlI staf atall slImberdaya dalam program PNPM-GSC 
memiliki kewellangan yallg ~lIkap guna melaksaDakan togas dan 
tallaullg jawab. MeDurat allda? 

Staf yang dipakai dalam program memiliki wewenang penuh dan 
mempunyai tanggung jawab untuk memberi pernahaman kepada 
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masyarakat yang belum sadar dan paham aka isi kebijakan daIam 
program PNPM-GSC. 

4.	 SeIaID sDmbeniaya maDosia sambentaya laiD benpa fasiIitas 
yaDg memadai sesaai deogaD kebatabaD dalam pelaksaDaaD 
program. MeDDn taDda? 

Fasilitas lain benJpa PMT, Irnunisasi, posyandu dan alat music di 
sekolah yang sampai saat ini belum digunakan. 

Variabel Disposisi 
1.	 Sikap daD komltmea dari aparat pemeriotab setempat dalam 

pelaksaDaaD program terlibat saDgat balk. MeDara laDda? 
Sikap dan komibnen pemerintah setempat adalah mendukung dan 

antusias dalarn menerima program PNPM-GSC. 
2.	 MeDtai yaDg balk yaog dltaDjukaD oleh aparat daD pemerlDlab 

setempat sesaai deDgaD prosedar· alaD atul'llll yaog berlaku. 
MeDun laDda? 

Pemerintah setempat selalu proaktif dan sering teIjun ke dusun
dusun untuk mendengarkan gagasan-gagasan yang menjadi 
kebutuhan sekaligus masalah di desa Mokantarak. 

Variabel StnkturBlrokrasi 
1.	 PenmasaD masalah dalam program PNPM-GSC cukup lagas 

daD represeDlatif. Meaant aDda? 
Perumusan masalah dimulai dengan menggali gagasan dan 
membuat prioritas dari dusun kemudian disosialisasikan di tingkat 
desa dan selanjutnya di tingkat kecarnatan. 

2.	 RamalaD terhadap kegialaa atau program PNPM-GSC baik 
terbadap sasaraD maupaD terhadap oatput terllbat haik. MeDunt 
uda? 

Untuk waktu mendatang program ini baik untuk tetap dilaksanakan 
tetapi pelaku program perlu diganti dan minimal pelaku program 
yangjujur dalarn menjaIankan progarn. 

3.	 ReJr.omeodui ato program daD sasaraD program saDgat 
meDyeDtulJ bOOtabaD mayarakat yaag dilkutkaD dalam program 
PNPM-MPd. MeaDnt aDda? 

Pelaku program harus lebih transparan dan lebih bertanggung 
jawab dan jujur agar program ini tepat sasaran. Keuangan 
sebaiknya Iangsung bisa ditangani oleh penerima manfaat. 

4.	 AdaDya pemaDlauaD daD evalosl secara berkaJa dari kegiatao 
ataa program PNPM-GSC. MeDant aDda? 

Ada evaluasi tiap bulan untuk membuat peroaikan dari peIaksanaan 
program. 
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Variabel PeDgeDtasanKemiskinan 
1.	 TerbatasDya keculmpan daD mutu panglln adalah peuyebab dari 

kemiskinaD. MeDurut anda? 
Makan harlan adalah apa adanya dengan terpenuhinya asupan gizi 
yang cukup baik. 

2.	 Terbatasnya akses dan rendabDya mutu JaysDaD kesehataD 
merapakan imbas dari kemillkiDBD. MeDura tanda? 

PMT membantu meningkatkan kesehatan balita dan sangat baik 
adanya bidan yang selalu ada di posyandu dan selalu memberikan 
penyuluban tentang cara hidup sehat. 

3.	 Terbatasnya akses layaDBn peramaban daD SBDitasi adaJah beDtuk 
ketidakberdayaan masyarakat daJam meDiDgkatkan taraf 
kesejabteraaD. Menurat anda? 

Akses sanitasi dan penunahan baik. MCK tersedia baik. 
4.	 Knalitas daD mutu air benib llebaga iDdikasi babwa 

ketidakmampuaD dalam meDgeloJa kesebataD. Menurat aDda? 
Kualitas air temp ada baik air milik desa yang diperoleh dari 
adanya program PNPM dan air POAM. 

S.	 Rendahnya aklles dan mntu peJayanaD peDdidikaR merupakan 
beDtuk konkrit dari rendabDya upaya meDiDgkatkan 
kesejabteraaD. Menurat aDda? 

Tergantung dari orangtua yang memberikan motivasi kepada anak 
bahwa pendidikan itu penting untuk masa yang akan datang. 

A.3.	 Nama IDformau :BKG 
No.RespoDden :MK3 
A1amat : Mokantarak RT 02 RW 01 
JeDisKeJamiD :Laki-Jaki 
Usia : 48 tabnn 
PeDdidikaDTerakbir :SD 
Pekerjaan	 : PetRDi 

Variabel KomnDikasi 
1.	 Apakab mennrat BapaklIbnlSaudaraII implementor PNPM-GSC 

dibekali dengau dokumeD yaDg relevaD deDgaD kebijakan? 
Dolrumen yang ada selama ini adalah data ibu hamil, Balita dan 

anak sekolah usia SO sampai SMP. 

2.	 Implemeutor dapat mengkomnDlkaslkan dengau balk llebagai 
peJaku kebijakaD daJam kegiatan PNPM-GSC. MeDuratADda? 

Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program dan 
member pemahaman kepada kami jika isi program belum kami 

pahami secara baik. 
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3.	 Penggunaan pengetabnan yang relevan dengan kebljakan 88ngat 
mempengarabl berbasil atan tidaknya program PNPM-GSC. 
Menurot anda? 

Sangat berpengaruh tenrtama daIam menjawabi kebutuhan 
masyarakJlt desa Mokantarak yang masih berada daIam lingkaran 
kerniskinan. 

Variabel Sumberdaya 
1.	 Staf yang dlpakal sebagai implementor daJam prognm PNPM

GSC memiliki jumlab dan mutu yang biss dlandalkan. Menurat 
anda? 

Stafyang dipakai cocok dan pas dalam program ini. 
2.	 Para pel'llOnU yang turou dalam program PNPM-GSC dlbekall 

dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasl 
penjelasan pada _ran prognm. Menurat anda? 

Menunrt saya para pegawai PNPM-GSC dibekali dengan infonnasi 
yang memadai. Mereka mendekati kami untuk menjelaskan 
program PNPM-GSC dari nunah ke nunah. 

3.	 KeweungBn staf atau sumberdaya dalam prognm PNPM-GSC 
memlliki keweungan yang cnkup gnu melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab. Menurnt anda? 

Mereka mempunyai tanggung jawab yang bagus dalam mengelola 
program PNPM-GSC. 

4.	 Se\aln snmberdaya manusia sumberdaya \aln bernpa fasllitas yang 
memadai sesuai dellgan kebutuban dalam pelaksaoun program. 
Menurn tanda? 

PMT, imunisasi gratis dan adanya kader posyandu yang selalu ada 
setiap waktu di posyandu. 

Variabel Djsposisi 
1.	 Sikap dau komitmen dari aparat pemerintab setempat daJam 

pelaksaoun program terlibat 88ngat baik. Mennrn tanda? 
Aparat pemerintah pada prinsipnya mendukung program PNPM
GSC. 

2.	 Mental yang balk yang ditunjnkan oleb aparat dan pemerintab 
setempat sesuai dengan prosednr atan aturan yang 
berlaku.Menurn tanda? 

Aparat dan pemerintah selalu proaktif dalam menjawabi isi 
program PNPM-GSC lewat staf atau fasilitator desa yang ada di 
desa Mokantarak. 
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Variabel StraldurBlrokrasi 
1.	 Perumusau masalala dalam program PNPM-GSC enkap lug.. dau 

represeutattt Menarut auda? 
Cukup lugas karena melibatkan masyarakat dalam menjawabi dan 
menggali gagasan kebutuhan. 

2.	 Ramalan terbadap kegiatan atau program PNPM-GSC balk 
terbadap sasaran manpan terbadap outpnt tertibat balk. Menurut 
anda? 

Untuk masa yang akan datang semoga lebih baik dari saat sekarang 
walau dalam bentuk program lain. 

3.	 Rekomendasi atu program dan sasaran program sanpt 
meayentub kebntuban masyarakat yang dilkutkan dalam program 
PNPM-MPd.Menarutaada? 

Semoga program ini berkelanjutan. Untuk PMT kaIau biss 
datangkan bibit biM ditanam sendiri oleh pemanfaat sehingga 
pemanfaatannya bisa jangka pargang. 

4.	 Adanya pemaataun dan evalnsi secara berkala dari kegiatan 
ataa program PNPM-GSC. Menarut anda? 

Pemantauan dan evaluasi selalu dilakukan secara berkaIa antara 2 
atau 3 bulan sekali. 

vambel PengentasanKemlskinan 
1.	 Terbatunya kecnkupan dan mntu pangan adalab peayebab dari 

kemlskinan. Mennrut anda? 
Persediaan mahoan masih minim yang berakibat pada asupan gizi 
yang belum baik tetapi yang penting biss makan tiga kaIi sehari. 

2.	 Terbatuaya almes dan readahnya matu layanan kesebatu 
merupakan 1mb.. dari kemiskinan. Menaru tuda? 

Akses kesehatan dengan adanya program ini terlihat baik dan 
pelayanan di posyandu juga terkesan nonna\. 

3.	 Terbatunya almes Iayanan perumaban dan sanitui adalab 
bentnk ketidakberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf 
kesejabteraan. Mennrut anda? 

Perumaban masih sederhana dan MCK masih darurat 
4.	 Kualitu dan matu air benih sebaga indikasi bah",a 

ketidakmampuan dalam mengelola kesehatan. Menarut anda? 
Kualitas air bersih dengan air desa alas bantuan PNPM. 

5.	 Rendabaya almes dan mata pelayanan pendidikan merupakan 
bentuk konkrit dari rendahnya npaya meniagkatkan 
kesejahteraan. Menurut anda? 

Berpengaruh karena lergantung faktor ekonomi keluarga dalam 
merencanakan pendidikan untuk anak. 
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A.4	 Nama Informao :AHG 
No.Respoodeo :MK4 
A1amat : Mokaotarak RT 04 RW 03 
JeoisKeiamio : Perempoao 
Usia : 45 tabuo 
PeodidlkaoTerakhir : SPG 
Pekerjaao	 : Guru 

Variabel Komuoikasi 
1.	 Apakab meount BapaklIbolSaudaraII Implemeotor PNPM-GSC 

dibekaJi delllao dokumeo yaog relevao dengao kebijakao? 
Implementor dibekali dengan dokumen yang memuat data sasaran 

tiap RT dan RW yang meliputi ibu hamil, bayi dan balita serta 
anale usia sekolah dari SD sampai SMP. 

2.	 Implemeotor dapat meogkomuoikasikao deogao balk sebagai 
pelaku kebljakao dalam kegiatao PNPM-GSC. MeoontAoda? 

Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik isi program 
PNPMGSC. 

3.	 PeogguDaao peogetabuao yaog relevao deogau kebijakao saogat 
mempeoganbi berbuil atau tidakaya program PNPM-GSC. 
Meountaoda? 

Pengetahuan implementor dibekali dengan pelatihan KMPD dan 
cocok da1am membantu kelancaran pelaksanaan program PNPM
GSC. 

Variabel Sumberdaya 
1.	 Staf yaog dlpakai sebagai implemeotor dalam program PNPM

GSC memiUki jomlab dao mutu yaog b1sa dlaodalkao. Meoont 
aoda? 

Pelaku yang dijadikan staf pada prinsipnya sukarela tetapi ada 
pertimbangan kualitas dan semangat berkorban untuk masyarakat. 

2.	 Para persooU yaog tuno dalam program PNPM-GSC dibekaU 
deogao loformasi yaog memadai dalam memberikao ioformasi 
peojelasao pada sasarao program. Meount aoda? 

Personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali dengan 

informasi yang memadai guna menunjang proses pelaksanaan 
program. 

3.	 Keweuaogau staf atau somberdaya dalam program PNPM-GSC 
memiUki keweoaogao yaog cukup guoa melaksaoakao tugas dao 
taogguogjawab.Meountauda? 
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Kewenang staf tetap ada tetapi selalu ada koordinasi dengan 
pemerintah desa yang selalu dilibatkan da1am setiap kegiatan 
dalam program. 

4.	 Selaln 8umbenlaya manuia 8umbenlaya lain benpa fasiJitu 
yang memadai seauai dengan kebutuhan dalam pelaksanaau 
program. Menun tanda? 

Fasilitas fisik berbentuk posyandu dan perlengkapan o1ahraga di 
sekolah. Fasilitas lain yang diberikan dalam program ini berupa 
PMT, transportasi gratis bagi ibu hamil yang berisiko melahirkan. 

Varlabel Disposisi 
1.	 Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah sctempat dalam 

pelaksanaan program terlihat 88ugat baJk. Menuru tanda? 
Sikap dan komitmen aparat pemerintah selalu mendukung program 
dan isi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan 
masyarakat. 

2.	 Mental yaog baik yang ditunjukan oleh aparat dan pemerintah 
sctempat seauai dengan prosedur atau aturau yang berlaku. 
Menun tanda? 

Mental proaktif ditunjukan oleh aparat pemerintah dengan selalu 
turun ke dusun-dusun da1am mensosialisasikan isi program. 

Varlabel StnkturBirokrasl 
1.	 Perumusan masalah dalam program PNPM-GSC cUkup lugas dan 

representatlf. Mennmt anda? 
Perumusan masalah dimulai dengan menggali gagasan oleh semua 
masyarakat dan selanjutnya penentuan prioritas sebagai 
keterwakilan kebutuhan. 

2.	 Ramalan terhadap keg\atan atau program PNPM-GSC baik 
terhadap _ran maupuu terhadap output terlihat balk. Menunt 
anda? 

Program tepat sasaran dan untuk waktu mendatang memberikan 
yang terl>aik. 

3.	 Rekomendasi atu program dan sasaRn program 88ngat 
menyentuh kebntuhan masyarakat yang diikutkan dalam program 
PNPM-MPd.Menurutanda? 

Semoga program ini berkelanjutan untuk waktu-waktu yang akan 
datang baik dari isi maupun kebijakan program yang pro rakyat. 

4.	 Adanya pemantauan dan evalui sec:ara berkala dari kegiatan atau 
program PNPM-GSC. Menumt anda? 

Evaluasi berk:ala selalu dibuat dan harapan semoga program tetap 
berjalan baik. 
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Variabel Peogentapuu.miskinan 
1.	 Terbatunya keenknpan dan mutn pangan adalah penyebab dari 

kemlsklnan. Mennrat anda? 
Pola konsumsi pangan cukup baik. Secara keseluruhan desa 
Mokantarak mayoritas petani dan nelayan jadi pencapain kadar gizi 
diditentukan oleh kebutuhan dan daya beli masing-masing. 

2.	 Terbatunya akses dan rendabnya mutn layanan kesebatan 
merupakan imbas dari kemlsklnan. Menurn tanda? 

Akses terhadap kesehatan semenjak adanya program PNPM-GSC 
terlihata C\Jko,Jp baik dan ditunjang dengan pelayanan yang baik. 

3.	 Terbatunya akses layanan peramaban dan sanltul adalab 
bentnk ketidakberdayaan masyarakat dalam menlngkatkan taraf 
kesejabteraan. Menurat anda? 

Rumah tempat tinggal saat ini layak huni dan begitu juga dengan 
sanitasi sepeni MCK ada dan layak. 

4.	 Knalitas dan mntn air berslb sebaga indikasl babwa 
ketidakmampuan dalam mengelola kesebatan. Mennrat anda? 

Sumber air bisa dikatakan sehat yang terdiri dari air desa sebagai 
bagian bantuan dari PNPM dan air PDAM. 

S.	 Rendabnya akses dan mntn pelayanan pendldikan merapakan 
bentnk konkrit dari rendabnya npaya meningkatkan 
kesejabteraan.Menuratanda? 

Sangat berpengaruh dan saat ini dibarapkan tingkat kesadaran 
masyarakat bisa meningkat tentang arti pentingnya pendidikan bagi 
kesejahteraan di masa depan. 

A.S	 Nama Informan :AWK 
No.Responden :MKS 
Alamat : Mokantarak RT OS RW 03 
JenisKelamin : Pria 
Usia : 34 tabun 
PendldikanTerakblr : SMA 
Pekerjaan	 : Soplr 

Variabel Knmnaikasl 
1.	 Apakab menurat BapaklIbalSandaraII implementor PNPM-GSC 

dibekali dengan doknmen yang relevan dengan kebijakan? 
Implementor dibekali dengan data tentang ibu hamil, bayi balita 
dan anak usia SD-SMP. 

2.	 Implemeutor dapat mengkomuuikasikan dengan baik sebagai 
pelakn kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenuratAnda? 
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Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program sesuai 
dengan petunjuk teknis (JUKNIS) dalarn program PNPM-GSC. 

3.	 Pengguaaan pengetabuan yang relevan dengan kebljakan saopt 
mempenganbi berbasU atau tidaknya program PNPM-GSC. 
Menurut anda? 

Berpengaruh karena pengetahuan yang relevan dapat memberikan 
pemahaman yang sama tentang tujuan akhir dari program yang 
dijabartan dalam isi program. 

Variabel Sumberdaya 
1.	 Staf yang dipakai IIebagai implementor dalam program PNPM-GSC 

memUiki jumlab dan mutu yang bisa diandalkan. Menunt aDda? 
Mutu dan jumlah star bisa dianda1kan dan bisa dikatakan mampu 
untuk menjalankan program PNPM-GSC. 

2.	 Para penonU yang turnn dalam program PNPM-GSC dibekali 
dengan iDformasi yang memadal dalam memberikan iDformasl 
penjelasan pada _ran program. Menurut anda? 

Informasi yang dimiliki para personil sangat memadai sehingga 
memudahkan mereka menjalankan implementasi kebijakan PNPM
GSC. 

3.	 Kewenangan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC 
memlliki ke'WenaDgan yang cukup guna melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab. Menurnt anda? 

Kewenangan dan tanggung jawab tetap ada yang dibuktikan 
dengan laporan pertanggungjawaban dari program yang dilakukan. 

4.	 Selaln sumberdaya manuia sumberdaya Iafn bernpa fasilltas 
yaug memadal sesuBi dengan kebutuban dalam pelaksanaan 
program. Menurn tanda? 

PM[ dan Imunisasi serta posyandu. 

Vat'abel Dj'posjsi 
1.	 Sikap dan komitmen dari aparat pemerintab setempat dalam 

pelaksaaaan program terUbat saopt balk. Menun tanda? 
Sikap dan komitmen aparat pemerintah selalu mendukung dan 
terlihat proaktif dalam setiap pertemuan-pertemuan yang 
membahas perkembangan program. 

2.	 Mental yang baik yang ditunjnkan oleb aparat dau pemerintab 
sctempat sesUBI dengan prosedur atau aturan yaDg berlaku. 
Meuuru tanda? 
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Mental yang baik ditunjukan dengan sikap proaktif turon ke 
nunah-nunah penduduk dan tunrt serta mengambil bagian da1am 
kegiatan-kegiatan program PNPM-GSC. 

yadabel StrpktprQlmkmj 

1.	 Perumll8lln masalab dalam program PNPM-GSC cUkup lugas dan 
repre!lentatif. Mennrut uda? 

Penunusan masalah dimulai dari dusun dan menentukan prioritas 
masalah yang menjawabi kebutuhan. 

2.	 Ramalan terbadap kegiatan atau program PNPM-GSC baik 
terbadap SURran manpun terbadap output terlibat baik. Mennrut 
anda? 

Bisa beJ:ialan dengan baik dan dapat mendatangkan manfaat yang 
lebih banyak. 

3.	 Rekomendasi atu program dan SURran program lIBngat 
menyentub kebntuban masyarakat yang diikntkan dalam 
program PNPM-MPd. Meuurut anda? 

Semoga program ini tetap beJ:ialan dan berk:elanjutan walau 
dananya keeil tapi cukup membantu dalam bidang kesehatan dan 
pendidikan. 

4.	 Adanya pemantaun dan evalusl sec:ara berkala dari kegiatan 
atau program PNPM-Gsc. Menurat anda? 

Sela1u ada evaluasi tiap tahun, semester, trlwuIan dan tiap bulan. 

Variabel Pengentall8nKemiskinan 
1.	 Terbatunya kec:ukupan dan mntn pangan adalab penyebab dari 

kemiskinan. Menurut anda? 
Ketersediaan mutu pangan untuk sementara cukup dengan asupan 
gizi yang cukup. 

2.	 Terbatunya akses dan reudabnya mutu Iayauan kesebatan 
merupakan imbas dari kemiskinan. Menuru tanda? 

Dengan adanya prioritas pada kesehatan maka dapat dikatalr.an 
sampai saat ini pelayanan kesehatan baik sekali. 

3.	 Terbatunya akses Iayanan perumaban dan lIBnltui adalab bentuk 
ketldakbenlayaan masyarakat dalam menlagkatkan taraf 
kesejabteraan. Mennrut anda? 

Rumah dan sanitasi baik dan memenuhi syarat kesehatan. 
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4.	 KuaJitas dau muta air benih llebaga iadlkasi babwa 
ketidakmampuau dalam meagelola kellebatau. Meuurat aada? 

Kualitas air yang dipakai saat ini adalah air desa berkat bantuan 
PNPM pada program sebelumnya. 

5.	 Reudabuya akles dau muta pelayauau peudidikau merapakau 
beutuk koukrlt dari reudabuya upaya meulDgkatkau 
kellejabteraau. Meuurat auda? 

Sangat berpengaruh. Hal ini dapat terlihat dengan rendahnya 
tingkat dropout anak-anak usia sekolah terutama pada tingkat 

SMP. 

A.6	 Nama Informau : MPH 
No.Respoudeu :MK6 
A1amat : Mokautarak RT 06 RW 03 
JeuisKelamiu : Prla 
Usia : 39 tabuu 
PeudidikauTerakbir : SMA 
Pekerjaau	 : Peugrajiu Meubel 

Variabel Komuuikasi 
1.	 Apakab meuorut BapaklIbDlSaudaraII Implemeutor PNPM-GSC 

dibekaJi deugau dokumeu yaug relevau deugau kebijakaD? 
lya. Implementor dibekali dengan data dan infonnasi tentang 

penduduk di setiap RT dan RW. Infonnasi itu meliputi ibu 

hamil, bayi dan balita dan anak usia SD-SMP. 
2.	 Implemeutor dapat meugkomuuikaslkau deugaa balk llebagai 

pelaku kebijakau dalam kegiatau PNPM-GSC. MeuuratAada? 
Implementor sebelum turon ke lapangan dibekali dengan 
bimbingan teknis (BIMTEK). Implementor 

mengkomunikasikan isi kebijakan dari dusun dan dilanjutkan 

didesa. 

3.	 Peagguuaau peugetabuau yaug relevau deugau kebijakau l8ugat 
mempeugarabi berbasil atau tldakaya program PNPM-GSC. 
Meuuratauda? 

Biasanya informasi datang dari kecamatan tenIs dilanjutkan ke 
desa. Dari desa informasi kemudian dilanjutkan kepada 
kelompok sasaran melalui implementor yang telah 
memperoleh bimbingan teknis. 
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Variabe! Sambenlava 

I.	 Star yaag dipakai scbagai implementor dalam program PNPM
GSC memiliki jamlab dan matu yug bis! dlucblkln. Meaarat 
aada? 

Koordinator terdiri dari 2 orang. TPK 3 orang dan tim 
permusyawaratan desa sebanyak 6 orang. Para pelaku atau 

implementor ini selalu bekeJja sama dalam 
meingiplementasikan isi kebijakan program. 

2.	 Para pel'llOail yaag taraa dalam program PNPM-GSC dibekali 
deagaa iarormasi yang memadal dalam memberikaD larormasi 
penjelasaa pada lIlISllrII.D program. Menarat aada? 

Informasi biasanya datang dari kecarnatan dan kemudian 

disosialisasikan di tingkat desa dan dusun serta RT dan RW. 
Bila teJjadi kesulitan dalam informasi maka dikembalikan ke 

desa dan selanjutnya ke kecamatan untuk tindak Ianjut. 

3.	 KewenaDgaa ltar ataa lambenlaya dalam program PNPM-GSC 
memillki keweaangan yang eukap gana melaksanakaa togas dan 
tanggangjawab. Menarat anda? 

Kewenangan para star selalu ada sebagai bagian tanggung 

jawab dalam program di lapangan. 

4.	 Selaln lambenlaya manula lambenlaya lain berapa rasllitas 
yang memadai SClaai dengan kebatuhan dalam pelaksanaan 
program. Meaara taada? 

Untuk balita bempa makanan tambahan, untuk murid SD-SMP 

bempa sepatu, seragam sekolah dan uang transportasi. Untuk 
bayi berupa imunisasi sebanyak 2 kali. 

Variabel Disoosisi 
I.	 Sikap du komitmea dari aparat pemeriDtab sctempat dalam 

pelaksanaan program terUhat saagat balk. Menara taada? 
Sikap dan komitmen aparat pemerintah tetap mendukung 
program sehingga dalam pengawasan program tidak ditemukan 
masalah. 

2.	 Meatal yang balk yaag dituajakaa oleh aparat daa pemeriatab 
sctempat SClaai dengu prosedar ataa aturan yaag 
berlaku.Meaara tll.Dda? 

Mental yang ditunjukan adalah mendukung program. Hal ini 
dibuktikan dengan anak-anak bisa sekolah sesui keinginan. 
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V.riabel Stn!rtur Blrokrasi 
1.	 PerumUllUl masalab dalam program PNPM-GSC cokop Illgas 

dao represeotatif. Meoont .oda? 
Ada dan cukup lugas perumusan masaIah seperti kebutuhan 

seragarn sekolah, buku tulis, mantel dan payung serta uang 
transport. 

2.	 Ram.lao terb.dap kegi.tao .tao program PNPM-GSC balk 
terh.dap IIlISIIrao m.opoo terhadap outpot terlihat balk. 
Meoorot aoda? 

Yakin lebih baik walaupun pada awal-awal program dana yang 
ditunmkan jumlahnya cukup besar dibandingkan dengan tahun 
sekarang. Walaupun demikian mood yang duduk di SMP 

masih bisa terbantu dari program ini. 
3.	 Rekomeodasl atas program dan IIlISIIran program sangat 

meoyentub kebntuhan masyarakat y.ng dUkntkan dalam 
program PNPM-MPd. Mennrut aoda? 

Berkelanjutan dan ada program-program yang lebih inovatif 

dalam menjawabi kebutuhan masyarakat. 

4.	 Adanya. pemantanan dan evalusl seeara berkala darl kegiatan 
atao program PNPM-GSC.	 Meoont anda? 

Ada evaluasi seperti di sekolah ada absensi untuk mood yang 
mendapat manfilat dari program PNPM GSC, di tingkat RT 

dan RW dan di desa. Kadang-kadang implementor datang 
langsung ke rumab. 

yariabel PeogeotasaoJ(eml.ldnan 
1.	 Terhatasoya keeokopao dao motu paopo adalab peoyebab dari 

kemiskioan. Meoont auda? 
Gizi belum sempuma karena penghasilan sehari masih sangat 

kecil untuk meningkatkan nilai gizi pangan. 

2.	 Terbatasnya akses dan rendahnya mntu Iayanan kesehatan 
menpakan imbas dari kemiskln.o. Menon tanda? 

Ya. Tetapi dengan adanya program PNPM-GSC ada 

peningkatan kesehatan karena ada pelayanan imunisasi gratis, 
pemeriksaan ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. 

3.	 Terbatasoya akses Iayanan penmahan dan sanitasi adalab 
bentuk ketidakbenlayaau masyarakat dalam meningkatkan 
taraCkesejabteraan. Mennnt uda? 

Perumahan dan sanitasi sudah tennasuk baik dan layak pakai 
dan dapat dihuni. 
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4. Kaalitas daa mutu air benlh sebaga ladlkui bahwa 
ketldakmampoaa dalam meagelola kesebataa. Meaarat lUIda? 

Kualitas dan mutu air baik karena berasal dari mata air sendiri 
dan lewat bantuan program PNPM sebelumnya telah dibuat 
jaringan sampai di desa Mokantarak. Seisin itu untuk 
menjamin keberlangsungan mutu air maka tiap bulan ada iuran 
sebesar Rp 1.000. 

~.	 Readahaya akses daa mutu pelayaaaa peadidikaa merapakaa 
beatuk koakrlt dar! readahaya apaya mealagkatkaa 
kesejahteraaa.Meaurataada? 

Iya. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan maka 
semakin baik juga tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini dilihat 
dari hasil nilai ujian. 

A.7 Nama Iaformaa : HIll.. 
No.Respoadea :MK7 
Alamat : Mokaatarak RT 07 RW 03 
JeaisKelamia : Pria 
Usia : 4Ci tabua 
PeadidikaaTerakbir :SD 
Pekerjaaa	 : Petaol 

Varlabel Komuaikui 
1.	 Apakah meaarat BapaklIbolSaudaraII Implemeator PNPM

GSC dibekali deagaa dokamea yaag relev8l! deagag kebijakaa? 
Implementor dibekali dengan informasi tentang pendidikan 
kelompok sasaran seperti ibu hami!, balita dan anak-anak yang 
mengenyam pendidikan di SD-SMP. 

2.	 Implemeator dapat meagkomaaikuikaa deagaa balk sebagai 
pelaku kebijakaa dalam keglataa PNPM-GSC. MeaaratAada? 

Baik dan penuh tanggung jawab 

3.	 Peaggaaaaa peagetahaaa yaag relevaa deagaa kebljakaa saagat 
mempeagarahi berhasil ataa tidakaya program PNPM-GSC. 
Meaurutaada? 

Iya dan saya poor para implementor yang diturunkan ke 
kelompok sasaran sudah dilengkapi dengan petunjuk teknis. 
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Valiabel Sumbenlaya 
I.	 Staf yaug dipakai lebagai implemeutor dalam program PNPM· 

GSC memiliki jumlab dau mutu yang biM diandaJkan. Mennnt 
anda? 

Staf yang dipakai sebagai implementor memiliki jumlah dan 
mutu yang dapat diandalkan karena sudah dibekali dengan 
pedoman juknis. 

2.	 Para penonU yang tunn dalam program PNPM-GSC dibekali 
dengan informasi yang memadai dalam memberikan informasi 
penjelasan pada s:uaraD program. Menunt anda? 

Informasi cukup jelas karena sebelumnya sudah ada pemetaan 
kelompok sasaran dari tingkat RTIRW, dusun dan desa. 

3.	 Keweuaugan staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC 
memiliki kewenaugan yang cnkup guna melaksauakan tugII8 dan 
tanuung jawab. Meannt anda? 

Cukup baik dan cukup bijak dalam menganalisis isi program. 
4.	 Selain sumberdaya manusia sumbenlaya lain benpa fasilitas 

yang memadai sesuai dengan kebutuban dalam pe"ksaD88n 
program. Mennn tanda? 

Posyandu dan fasilitas pendidikan anak seperti sepatu, seragam 
sekolah dan payung dan mantel hujan. 

Variabel Disposisl 
I.	 Sikap dan komitmen dari aparat pemerintab setempat dalam 

pelaksanun program terlibat sangat baik. Menun tanda? 
Ada peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program 
beropa kesediaan aparat pemerintah dalam mensosialisasikan 
isi program. 

2.	 Mental yaug balk yang ditDnjukan oleb aparat dan pemerintab 
setempat sesuai deugau prosedur atau aturan yang berlaku. 
Meuuru taada? 

Pada prinsipnya baik dan mengikuti prosedur dan aturan yang 
berlaku. Untuk mengawasi bantuan di bidang pendidikan, 
apaM dan pemerintah menegur anak-anak yang tidak sekolah. 

\'an.beI StrgktnrBimkmi 

I.	 Penmu8llll masalab dalam program PNPM-GSC cUkup logas 
dau repnseatatif. Meaunt anda? 

Saya menilai peromusan masalah dalam program ini cocok 
untuk dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 
desa Mokantarak. 
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2.	 Ramalan ternadap kegiatan atau program PNPM-GSC balk 
terhadap _ran maupun terhadap output terlihat balk. 
Menurut anda? 

Saya melihat ada peningkatan program ini dari tahlDl ke tahlDl 
semenjak tahun 2007. Untuk ke depannya program ini cocok 
dan bagus dilanjutkan. 

3.	 Rekomendasl atas program dan _ran program I8ngat 
menyentuh kebutahan masyarakat yang diikutkan dalam 
program PNPM·MPd. Mennrut anda? 

Program PNPM-GSC sangat menyentuh kebutuhan 
masyarakat. 

4.	 Adanya pemantaDBn dan evalusi 8eCllra berksla dari kegiatan 
atau program PNPM-GSC. Mennrat anda? 

Pemantauan dan evaluasi ada setiap 3 bulan sekali. EVBlusi 
bertujuan IDltuk mengetahui adanya peningkatan program dari 
tahlDl ke tahun. 

Vari'bel PcgugtaupKemjakjo'p 
1.	 Terbatasnya keenkupan dan muta pangan adalah penyebab dari 

kemillkiun. Menurut anda? 
Kecukupan mutu pangan sejauh ini bisa diatasi walBU nilDi gizi 
apa adanya akibat dari banyaknya kebutuhan dalam rumah dan 
penghasilan yang kecil. 

2. Terbatasnya akses dan rendahnya muta Iayanan kesehatan 
merupakan imbas dari kemillkinan. Menuru tanda? 

Menunrt saya, saya setuju. Setelah adanya program ini Iayanan 
kesehatan mulai terasa menjadi kebutuhan utama seperti 
imunisasi. TMf untuk balita dan kontrol kesehatan IDltuk ibu 
hamil. 

3.	 Terbatasnya akses Iayaun perumahan dan I8Ditasi adalah 
bentak ketidakberdayaan masyarakat dalam menlngkatkan 
taraf kesejahteraan. Menurut anda? 

Perumahan dan sanitasi (MCK) balk dan layak huni dan layak 
dipakai. 

4.	 KuaUtas dan muta air benlh sebaga indikasi bahwa 
ketidakmampuBB dalam mengelola kesehataa. Meaurut anda? 

Mutu air bersih tidak menjadi masalah karena ada air desa 
yang pada tahlDl sebelumnya mendapat bantuan dari PNPM. 

s.	 Rendahnya akses dan mum pelayanan pendidikau merupakan 
bentuk konkrit dari rendahnya upaya menlngkatkan 
kesejahteraaa. Menurut anda? 
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Ada peningkatan dalam pendidikan apalagi ditunjang dengan 
uang transpor1asi. 

A.8	 Nama Inrorman :AUH 
No.Responden :MK8 
A1amat : Mokantarak RT 08 RW 04 
JenisKelamin : Pria 
Usia : 42 tabnn 
PendidlkanTerakbir : SMA 
Pekerjaan	 : Petanl 

V,riabcl Komgplk." 
1.	 Apakab mennrot BapaklIbulSandaraII Implementor PNPM

GSC dibekali dengan doknmen yang relevan dengan 
kebijakan? 

implementor mengambil data penduduk di desa. setelah 
dari desa implementor mengunjungi rumah-rumah yang 
telah direkomendasiklln pemerintah desa untuk dijadikan 
SlISlITaD dalam program ini. 

2.	 Implementor dapat mengkomanlkaslkan dengan baik sebagai 
pelaka kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MennrotAnda? 

Pada umumnya mereka datang menceritakan maksud dan 
tujuan dari program PNPM-GSC. setelah itu mereka 
meminta tanggapan atas program dan menawarkan untuk 
mengikuti program ini. 

3.	 Pengganaan pengetabuan yang relevan dengan kebljakan 
saagat mempengarobi berbasil ataa tidaknya program PNPM
GSC. Menarot anda? 

Iya. Walau mereka dibekali dengan pengetahuan tetapi 
diSllllt mereka berbadapan seperti kami yang petani ini 
mereka menggunakan bahasa yang sederhana sehingga 
memudahkan kami untuk mengerti dan memahami isi 
program ini. 

"'daMI 50mbcnlAya 

1.	 Staryang dlpakal sebagai implementor daJam program PNPM
GSC memiliki jnmlab dan mntu yang bisa dlandalkan. 
Menarotanda? 

Jumlah star ada 4 orang dan bisa diandalkan dan mereka 
tinggai di desa Mokantarak. 
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2.	 Para penoDil yug tann dalam program PNPM-GSC dibekall 
dengaD Informasi yaog memada! dalam memberikan laformasl 
penjelasan pada sua..... program. Menurat anda? 

lya dan ito terbukti apa yang mereka sampaikao dengao 
kondisi yang ada dalam program ini. 

3.	 KeweoangBn staf atau sumbenlaya dalam program PNPM
GSC memiliki kewenangan yang eukup gona metaksanakan 
tugas dan taDggung jawab. Mennnt anda? 

Melalui pemerintab desa program ini dijelaskan dengao 
balk dan selanjutnya mereka diberikan kewenangan untuk 
turon langsung ke lapangao untuk menyerahkan bantuan. 

4.	 Selaln sumbenlaya manuia sumbenlaya lala benpa fasliltas 
yang memadai seaua! dengan kebutuban dalam pelaksaoaan 
program. Mennra tanda? 

Pembangunan posyandu, uang transportasi untuk anak SD
SMP, TMT untuk anak baJita dan pelayanan rutin di 
posyandu. 

Yarfabel Pia""",; 
1.	 Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah setempat dalam 

pelaksaoaan program terUhat 88ngat baik. Menun tauda? 
Ada dukungao dalam bentuk komitmen dari pemerintab 
setempat. 

2.	 Mental yang balk yang ditunjnkan oleh aparat dan pemerintah 
setempat seaua! dengBn prosedur atau aturan yug berlaku. 
Mennra tanda? 

Ada dalam bentuk delegasi wewenang yang diberikan 
kepada stafalau pegawai PNPM. 

Varlabel StrokturBlrokrasi 
1.	 Peramosan masalah dalam program PNPM-GSC c:ukup logas 

dan representatit Menunt anda? 
Iya. StafPNPM yang sudah mendapatkan data dari desa dan 
mereka tabu kebutuhan kami. Jadi disaat mereka datang ke 
rumah mereka sudah mengaotongi apa saja kekurangan 
kami sehingga bisa diilrutkan dalam program PNPM-GSC. 

2.	 Ramalan terhadap kegiatan atan program PNPM-GSC baik 
terhadap sasaran maupnn terhadap output terlihat baik. 
Menurat anda? 

Lebih balk dan semoga anak karoi dapat bantuan lagi dari 
program ini. 
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3.	 Rekomenwi atu program dan _ran program IIlUlgat 
menyentah kebutaun muyarakat yang dlikutkan dalam 
program PNPM-MPd. Menurat anda? 

Untuk ke depannya semoga program ini dapat menjawabi 
kebutuhan kami khususnya pendidikan anak. 

4.	 Adanya pemantauan dan evalusi seeara berkala dart keglatan 
atau program PNPM-GSC. Menumt auda? 

Evaluasi diadakan di balai desa dan pemantauan selalu dari 
jauh. Tidak ada staryang datang ke l1IJtIah setelah program 
ini beJjalan. 

Variabel PengeutasanKemiskinan 
1.	 Terbatunya kecukupan dan muta pangan adalah penyebab 

dari kemlskiuan. Menumt anda? 
Mutu pangan kadang tidak baik. Kadang makan tidak 
sampai 3 kati dalam sehari. 

2.	 TerbatasDya ak5es dan rendahnya mnta layanan kesehatan 
merupakan imbas dari kemiskinan. Menum tanda? 

Iya. Setelah ada program ini saya merasa terbantu. Anak 
saya mendapat pelayanan kesehatan seperli TMT melalui 
kartu SKTM dan IPS. 

3.	 Terbatuuya akses layanan perumahan dan saultasi adalah 
bentuk ketidakberdayaan muyarakat dalam menlngkatkan 
tarafkesejahteraan. Menurat anda? 

Akses layanan peI1IItIahan dan sanitasi balk. 
4.	 Kualitu dan mutu air benih lIebaga indikasi bahwa 

ketidakmampuan dalam mengelola kelIehatan. Menurat anda? 
Kualitas air balk karena air desa yang dibantu juga dari 
program PNPM sebelumnya. 

5.	 Rendahnya akses dan mutu pe!ayanan pendidlkan merapakan 
bentak konkrit dari rendahnya upaya meningkatkan 
kellejahteraan. Menurat anda? 

Sangat membantu kami dan diharapkan untuk ke depan 
PNPM-GSC tetap ada di desa kami. 
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A.9	 Nama Iaforman :MLH 
No.Responden :MK9 
A1amat : Mokantarak RT 09 RW OS 
JenlaKeiamin : Perempuan 
Usia : 44 tahun 
PendidikanTerakbir :SMP 
Pekerjaan	 : Ibu Rumah Tangga 

",riabel Kgmupi'pj 
1.	 Apakah menunt BapaklIbulSaudaraII implementor PNPM

GSC dibekaU dengan dokumen yang relevan dengan 
kebljakan? 

Dokumen yang dibawa implementor berupa informasi 
tentang pendidikan kelompok sasaran seperti ibu hami~ 

balita dan anak-anak yang mengenyam pendidikan di SO
SMP. 

2.	 Implementor dapat mengkomunikasikan dengan balk sebagal 
pelaku kebljakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenantAnda? 

Baik karena sebelumnya sudah dibekali dengan petunjuk 
teknis pelaksanaan program baik di tingkat desa maupun di 
tingkat kecamatan. 

3.	 Pengganaan pengetahuan yang relevan dengan kebljakan 
88ngat mempenganhi berltasil atan tidabya program PNPM
GSC. Mennnt anda? 

Rata-rata implementor yang diturunkan mempunyai 
pengetahuan yang relevan dan sudah tabu kondisi rill di RT 
atau RW dimana mereka akan mengunjungi data sasaran. 

Valiabel Sumberdaya 
I.	 Staf yang dipakai sebagal implementor dalam program PNPM

GSC memilikl jumlah clan mutu yang bisa diandalkan. Menunt 
anda? 

Jumlah star semuanya ada 14 orang yang telah diangkat dan dipilih 
serta disetujui dalam rapat atau musyawah desa. Jadi secara 
sederha.."IlI mereka dapat diandalkan. 

2.	 Para penonil yang tunn dalam program PNPM-GSC dibekali 
dengau Infonuasl yang memadai dalam memberikan informasi 
penjelasan pada _ran program. Menunt anda? 

Yang pasti iya karena tanpa informasi yang memadai mereka tidak 
akan tabu kelompok sasaran yang akan mereka kunjungi. Data 
sasaran itu meliputi; kepala keluarga yang mempunya ibu hamil, 
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anak balita dan anak-anak yang sedang mengenyam pendidibn di 
SD dan SMP. 

3.	 Kewenanpn ltar atan Inmberdaya dalam program PNPM-GSC 
memllild kewenugan yang cukup guna melaklanakan tagas dan 
tanggung jawab. Menunt anda? 

Mereka diberikan wewenang dari desa untuk melaksanakan dan 
bertanggungjawab alas basil pelaksanaan program PNPM-GSC. 

4. Selain sumberdaya manuia lumbenlaya lain benpa fasilitu yang 
memadai sesuai dellpn kebutuban dalam pelaklanun program. 
Menun tanda? 

Di posyandu berupa buku KMS yang diberikan secara gratis. Kalau 
dalam pendidibn terutama anak-anak SD-SMP diberikan uang 
transport, seragam dan sepatu sekolah. 

Vanabel Disposisi 
1.	 Sikap dan komitmeD dart aparat pemertntab setempat dalam 

pelsklanun program teriibat sanpt balk. Menun tanda? 
Sikap dan komitmen dari aparat pemerintah terlibat ada dalam 
bentuk tanggung jawab seperti kepala dusun dilibatkan daIam tim 
TPK. 

2.	 Mental yang balk yang ditunjnkan oleb aparat dan pemerintab 
setempat sesuai dengan prosedur atan aturan yang beriakn. 
Menun tanda? 

Iya. Ada keJja sama dan tanggung jawab sesuai wewenang dan 

delegasi yang diberikan kepada masing-masing staf yang 
menjalankan program PNPM-GSC. 

Variabel StnkturBlroknsi 
1.	 Penmusan masalab dalam program PNPM-GSC cnkup lugas 

dan representatif. Menunt anda? 
Rumusan masaIah bisa menjawabi kebutuhan masyarakat. 

2.	 Ramalan terlladap kegiatan atau program PNPM-GSC baik 
terbadap _ran maupnn terbadap ontput teriibat baiL Menunt 
auda? 

Untuk ke depan pendataan sasaran dari RT dan selanjutnya ke desa 
dan kecamatan dan harapan semoga lebih baik dan ada peran lebih 
aktif Iagi baik kelompok sasaran maupun pelaku program. 

3.	 Rekomendasi atu program dan _ran program sangat 
menyentub kebutuban masyarakat yang dlikutkan dalam 
program PNPM-MPd. MeDunt anda? 

Program ini sangat menyentuh terutama bagi KK miskin karena itu 
perlu ada diskusi untuk menentukan KK yang mengikuti program 
PNPM-GSC. 
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4.	 AdaDya pemaDtauD daD evalui Rellra berkala dari kegiataD 
ataD Pl'OIraID PNPM-GSC. MeDDnt uda? 

Selalu ada baik di \cantor desa maupun di posyandu. Evaluasi 

biasanya dilakukan 3 buJan atau sebulan sekali dan biasanya ada 

peningkatan setelah ada evaluasi. 

Vartabel PeageDta"oKemlsklDao 
1.	 TerbatuDya kecDkDpao dao mDtD paogao adalah penyebab dari 

kemisldllllll. MeoDnt aDda? 
Belum memenuhi gizi untuk waktu jangka panjang karena 

kebutuhan yang banyak semen1ara pendapatan tiap hari tidak 
mencukupi kebutuhan mutu pangan. 

2.	 Terbatuoya ak!es daD reodahDya motu layaDaD kesehataD 
menpakaD iJnbu dart kemiskiuo.Meouro taDda? 

Dulu dapat jamkesmas dan selwang tidak. Menunrt saya 
ketidakmampuan dalam merawat kesehatan adalah bagian dari 
ketidakmampuan secara ekonomi. 

3.	 Terbatuoyll ak!es Iayauo penmahaD daD !IllDltasi adaIah beotok 
ketidakberdayaaD masyarakat dalam meDiDgkatkao tarar 
kesejahteraaD. MeDont aoda? 

Penunahan dan sanitasi di romah saya baik adanya tetapi kalau 
dilihat secara Iingkungan maka boleh dikatakan masih ada KK 

yang belum mempunyai romah yang layan dan sanitasi yang 
kurang sehat 

4.	 KDalitu daD mutu air benih sebllga iDdikasl bah"'a ketidak
mampuo dalam meogelola kesehatao. MeDont aDda? 

Mutu air bersih secara keseluruhan di desa Mokantarak adalah 
bersih karena desa merniliki mata air sendiri. 

5.	 ReDdahDya ak!es daD mutu pelayaDao peDdidikaD menpakao 
beDtDk koomt dari reDdahoya Dpaya meDlDgkatkaD 
kesejahteraau. MeDunt aoda? 

Sangat membantu demi mengurangi beban perekonomian da1am 
romah. Terus terang kalau tidak ada program PNPM-GSC maka 
sulit dibayangkan bagaimana meningkatkan pendidikan anak 
karena pendidikan anak penting untuk masa depan yang lebih baik. 
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A.IO	 Nama IDrorman :ALK 
No.Responden :MKIO 
A1amat : Mokantarak RT 11 RW 6 
JenisKelamin : Perempnan 
Usia : 48 tabun 
PendldikanTerakbir :SMP 
Pekerjaan	 : Ibu Rumab Tangga 

Variabel Komnnlkasi 
1.	 Apakab meDurut BapaklIbulSaudaraII implemeDtor PNPM-GSC 

dibekaU deDgau dokumeD yaDg relevaD dengaD kebiJakaD? 
Implementor rnempunyai data tentang ibu hami~ anak balita, 
anak usia SD dan SMP yang diperoleh dari kantor desa. 

2.	 ImplemeDtor dapat meDgkomuDlkaslkaD deDgu balk sebagai 
pelaku kebljakaD daJam kegiataD PNPM-GSC. MeDurulAnda? 

Bagi saya tidak masalah karena implementor rnenjelaskan 
dengan baik dan sederhana sehingga saya rnudah memaharni. 

3.	 PeDggDDaaD pengetabuaD yaDg relevaD deDgaD kebljakaD saDgat 
mempeagarubi berbasil atau tidakaya program PNPM-GSC. 
MeDurutaDda? 

Iya cukup pengetahuan yang dirniliki oleh para star PNPM· 
GSC. 

Varlabel Sumbenlaya 
1.	 Star yug dlpakal sebagai impiemeDtor dalam program PNPM

GSC memiliki jumlah daD mutn yaDg bisa dlaDdalkaa. MeDurut 
anda? 

Jurnlahnya sekitar 14 orang dan mereka bisa diandaIkan. 
2.	 Para persoDll yug taruD dalam program PNPM-GSC dlbekall 

deagan iaformasi yaDg memadai dalam memberlkan iarormasl 
peujelasaD pada sasaraD program. MeDurut aDda? 

Mereka yang turun ke rurnah saya bercerita sangat detail 
tentang isi dan rnaksud program dari PNPM-GSC. 

3.	 KewenaDgaD star atau sDmberdaya dalam program PNPM-GSC 
memUiki kewenangan yaDg eukDp gUDa melaksaaakan taps daD 
tangguDg jawab. Menurut anda? 

Ada tanggung jawab dan program tepat sasaran. 
4.	 Selain sumberdaya maDusla sDmberdaya laiD berupa rasUitas 

yaDg memadai sesuai dengaD kebutahaD dalam pelaksanaan 
program. MeDuru taDda? 
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Ada seragam, sepatu dan mantel hujan. Untuk anak balita di 
posyandu disediakan TMT. 

Variabel DIsPOSisl 
1.	 Slkap daD komitmeD darl aparat pemeriDtall setempat dalam 

pelaksaDaan program terlihat saDgat balk. MenDn taDda! 
Mendukung program ini bahkan kami dihimbau ootuk sebaik 
moogkin menggunakaD program ini. 

2.	 MeDtaI yaDg balk yaDg dituDJDkaD olell aparat daD pemerlDtah 
setempat sesDai deDgaD proseder ataD atDran yaDg berlakD. 
MeDun taDda? 

Ada keJja sarna antara petugas PNPM-GSC dengan stafdcsa. 

Variabei StnkturBlrokrui 
1.	 PenmDsaD mualab dalam program PNPM-GSC eukDp lugu 

daD represeDtatif. MenDnt aDda? 
Iya program ini tepat sasaran dengan masalah yang dihadapi 
oleh desa Mokantarak. 

2.	 RamalaD terlladap keglataD ataa program PNPM-GSC balk 
terbadap sasaraD maDpDD terhadap ODtpDt terlihat balk. 
MeDDntaDda? 

Iya itu terbukti dengan adanya posyandu, dan renovasi 
gedoog TICK dan SD. Semoga ootuk taboo-taboo selanjutnya 
lebih baik lagi. 

3.	 RekomeDdasi atu program daD sasaraD program saDgat 
meDyeDtab kebatauD masyarakat yaDg diikatkaD dalam 
program PNPM-MPd. MeDDnt aDda? 

Program ini sangat menyentuh masyaralcat dan masyaralcat 
merasa sangat terbantu dengan program ini. 

4.	 AdaDya pemaDtaDaD dan evaiDsi seeara berkala darl keglataD 
ataD program PNPM-GSC. MeDant aDda? 

Ada setiap bulllll. tiga bulan dan enam bulan evaluasi di kantor 
desa dan selalu ada peningkatan pelayanan. 

Variabel PeDgeDtasaDKemlskiDaD 
1.	 TerbatuDya kee.kapaa daD mata paDgaD adalab peDyebab darl 

kemlskIDaD. MeDDnt anda? 
5001 makan jujumya tidak cukup apalagi mutu makanan. 
Semua ini teJjadi karena belum bisa mencukupi kebutuhan 
yang lain sehingga sulit ootuk memperoleh makanan yang 
gizi. 
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2.	 Terbatuuya allies dau reudahuya matu layauu kesehataa 
merapakau Imbas dari kemlskiDau. Meuara tauda? 

Iya benar sekali. DaIam program ini telah disiapkan bidan 
dan transportasi yang siap melayani ibu hamil dengan tingkat 
resiko yang tinggi. 

3.	 Terbatuuya akses layauu peramahau dau saultuI adalah lIeutuk 
ketidakherdayaan mayarakat dalam meulagkatkaa taraf 
kesejahteraau.Meuaratauda? 

Rumah masih sederhana. Sanitasi sudah agak baik untuk 
dipakai. 

4.	 KuaJitas dau mutu air IIenih sebaga iudikasi bah,..a 
ketidakmampuau datam meagelota kesellatao. Meaarat auda? 

Mutu air dari air desa yang dibantu juga oleh PNPM tahun 
sebelumnya. luran air setiap bulan Rp ) .000. 

5.	 Reudahuya akses daD mutu petayauau peudidlkau merapakau 
lIeutuk koukrit dari reudahuya upaya meDiDgkatkaD 
kesejahteraau. MeDurat auda? 

Benar sekali karena bagaimana mungkin pendidikan yang 
rendah dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu 
diharapkan program ini tetap ada di lingkungan karoi 
khususnya KK saya. 
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B. Keluraban Ekasapta 

8.1 Nama Informan :ALK 
No.Responden : ES 1 
Alamat : Ekasapta RT 1 RW 1 
JenlsKelamin : Perempuan 
Usia : 37 tahun 
PendidlkanTerakhlr : SMA 
Pekerjun : Ibu Rumah Tangga 

Variabel Komnnikasi 
1.	 Apakab mennnt BapaklIbufSaudaraII Implementor PNPM-GSC 

dibekali denpll doknmen yang relevan dengan kebijakan? 
Biasanya implementor sudah memiliki data benJpa ibu hami\, 
balita dan usia anak sekolah. 

2.	 Implementor dapat mengkomnnikaslkau deagaa balk sebagal 
pelaku kebijakan dalam keglatan PNPM-GSC. MenuntAada? 

Implementor rata-rata orang di kelurahan Ekasapta jadi 
komunikasi yang mereu berikan kepada kami juga baik dan 
penjelasan yang mereu berikanjuga memadai. 

3.	 PenggDnaaD pengetabuu yaag relevu dengag kebijakaa sangat 
mempenganhi berhasU atau tldakaya program PNPM-GSC. 
Meaunt uda? 

Pengetahuan yang didapat berupa pelatihan KPMD dan TPMD 
yang berguna dan relevan untuk pe1aksanaan program ini. 

Variabei Snmberdaya 
1.	 Staf yaag dipakal sebagaj implemeator dalam program PNPM

GSC memiliki jumlah dau matu yaag bisa dlandalkaa. Menant 
anda? 

Jwnlah dan mutu memang memadai. Ada 10 orang pelaku di 
kelurahan dan I FK. Mereu semua mampu setelah dibekali dengao 
petunjuk teknis pelaksaan program. 

2.	 Para personil yaag tunn dalam program PNPM-GSC dlbekali 
dengag Informasi yang memadai dalam memberikan informasl 
penjelasan pada sasaraa program. Menant anda? 

Iya informasi memadai karena Mereu juga berusaha mencari data 
sasaran yang pasti. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



138 

3.	 KeweDangaD star atan lamberdaya dalam program PNPM-GSC 
memlliki kewenupn yang cnknp gaDa melaklanaku tupI dan 
taaggang jawab. Mennnt anda? 

Kewenangan diberikan penuh kepada staf yang menjalsDkan 

program dan selaJu ada tanggung jawab. 

4.	 Selaln lamberdaya mannlla lamberdaya lain benpa fasliltas 
yang memadai _ ..i dengan kebataban dalam pelaklanaan 
program. Meann tanda? 

PMT, imunisasi ibu hami\, posyandll, pemberian uang ujian UN 
dna US di SD dan SMP 

Variabel Disposisi 
1.	 Sikap dan komltmen dari aparat pemerintab aetempat dalam 

pelaklanaan program terDbat langat baik. Meaan tanda? 
Iya mereka proaktif dan mendukung kegiatan PNPM-GSC 

l.	 Mental yang baik yang ditaajakan oleb aparat daa pemeriatab 
aetempat _aai deagaa proaednr atan ataraa yaag beriako. 
Meaan taada? 

Iya mereka turon bersama fasilitator untuk memfilsilitasi 
masyarakat daIarn pelaksanaan program ini. 

Variabe! StnktarBirokraai 
1.	 Penmalan _lab dalam program PNPM-GSC cnkap !agaa daa 

repreaeatatif. Meaant aada? 
Rumusan masalah berangkat dari gagasan bersama dan dipilih 
gagasan yang tepa! sasaran dan bermanfilat di dalam lingkungan. 

l.	 Ramalaa terbadap kegiatan ataa program PNPM-GSC baik 
terbadap ....raa maapaa terbadap ontpat terlibat baik. Meaant 
anda? 

Jika masyarakat menerima dengan baik program ini maka ke 

depannya program ini beJjalan dengan baik dan sangat membantu. 

3.	 Rekomendasi atas program dan ....raa program 18ngat 
meayentab kebntaban maayarakat yang diikatkan dalam program 
PNPM-MPd. Mennnt aada? 

Semoga program ini berkelanjutan untuk waktu mendatang. 

4.	 Adanya pemantaaaa daa evalall aec:ara berkala dari kegiatan atan 
program PNPM-GSC. Menant anda?
 

Evalusi dilakukan secara bertahap sebulan sekati.
 

Variabe! PengepplanKemlskinan 
1.	 Terbatasnya kec:nknpan dan mata pangan adalab penyebab dari 

kemlskinan. Mennnt anda? 
Menunrt saya benar tetapi bagaimana cara menyajikan makanan 
biar ada nilai gizi. 
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2.	 TerbatuDya allies du reDdabDya mam layou kelebataD 
merupakaa imbas dari kemlskiuD. MeDaru taDda? 

Masyarakat sebaiknya segera sadar akan pola hidup sehat Karma 
itu sering-sering mengunjoogi l1IIIIlIh sakit atau posyandu ootuk 

mendapatnya pelanyanan kesehatan ootuk keluarga yang tidak 
mampu. 

3.	 TerbatuDya allies layanaD perumabaD daD samtui adalab beDtak 
ketidakberdayaaD masyarakat dalam meDIDgkatkaD taraf 
kesejabteraaa. MeDarut aDda? 

Perumahan masih belurn layak booi. Begitu juga dengan sanitasi. 

Rata-rata sekita setengah keluraban ini belum memiliki pel1IIIIlIhan 
dan sanitasi yang sehat 

4.	 Kaalitu daD mata air benib sehqa Iadlkasi babwa 
ketldakmampDaD dalam meagelola kelebataD. MeDDrut uda? 

Air PDAM dan sumur. 

S.	 ReDdabaya allies daD mDm pelayaDaD peDdidikaD merupakaD 
beDtak IroDkrit dari reDdabDya Dpayll meDiDgkatkaD 
kelejabteraaD.MeDurutaada? 

Menunrt saya pendidikan itu penting daIam mencerdaskan 
kehidupan anak di masa mendatang. Maka PNPM-GSC bagi saya 

sudah sangat menolong pendidikan aDak saya. 

B.2	 Nama InformaD :AHS 
No.RespoDdeD : ES2 
A1amat : Ekasapta RT 3 RW 2 
JemsKelamiD : PerempuaD 
Usia : 30 tabaD 
PeDdldlkaaTeraJdllr : SMP 
PekerjaaD : Ibu RDmab Taagga 

Variabel KomaDikasi 
1.	 Apakab meaarut BapaklIbalSaadaraII implemeDtor PNPM-GSC 

dibekali deDgaD dokDmeD yaDg relevaD deDgaa krbijakaD? 
Iya dalam bidang pendidikan biasanya dilengkapi dengan data 
pendidikan aDak dari taboo ke taboo ootuk tingkat SD dan SMP 

dan data ibu hamil dan jumlah anak baHta. 
2.	 Implemeator dapat meDgkomuDlkaslkaD deagaD baik sebagal 

pelaka kebljakaD dalam kegiataD PNPM-GSC. MeDurutAada? 
Ya bisa secara baik bercerita tentang maksud dan tujuan program. 
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3.	 PeaggauaD peDgetlllluD yaDI relevaD deDIIlD bbljabD ..ugat 
mempeoganlll berllasll ataD tidalmya program PNPM-GSC. 
MeRDnt aDda? 

Melalui pelatiban KPMD di tmgkat kelurahan sebagai pengetahuan 
dasar untuk mengelola program ini. 

Vanabel SDmberdaya 
1.	 Star yaDI dipakal sebagai ImplemeDtor dalam program PNPM

GSC memlliki jDmla1l daD mutD yaDI bisa eIIaDdalkaD. MeDunt 
aDda? 

Star terdiri dari KPMD 2 orang dan TPMD 8 orang yang sudah 
dibekali dengan pengetahuan tentang PNPM-GSC 

2.	 Para penoDii Ylal tanD dalam program PNPM-GSC dibebli 
deDgaD IDformasi yaDI memadai dalam memberikaD iDformasl 
peDjelasaD pada ....raa program. MeDunt udD? 

Iya tenrtama balita dan ibu hamil serta anak-anak yang masih di SO 
dan SMP. 

3.	 KeweDaDgaD staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC 
memlUki keweDaDIIlD yaDI cUkup IUDa melaksaDakaD togas daD 
taDggDDI jawah. MeDunt aDda? 

Iya mereka bisa bertanggung jawab dalam kegiatan. 
4.	 SelaID sumberdaya maDusia sumberdaya laiD benpa fasilltas 

yaDI memadaJ sesual deugaD kebutullaD dalam pelaksauaD 
program. MeDDn taoda? 

Posyandu, uang sekolah untuk murid SO dan SMP, imunisasi dan 
TMT untuk halita. 

Yanabel Disposlsi 
1.	 Sikap daD komitmeD darl aparat pemeriDtall setempat dalam 

pelaksauaD program terlillat ..ugat balk. MeDun tauda? 
Biasa-biasa saja selama mi. 

2.	 MeDtal yaog baik yug dituDjDkaD olell aparat daD pemeriDtall 
setempat sesuai deugaD prosedDr atau aturaD yaDI berlalm. 
Meuun taDda? 

Hanya bicara saja dan jarang turon bersama tim ke kelompok 
sasaran. 

Variabel StnktDrBlrokrui 
1.	 Penm...Dmasalall dalam program PNPM-GSC cDkup lugas dau 

represeDtatif. Meuunt aDda?
 
Masalah dinunuskan kemudian dibuat prioritas.
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2.	 Ramalan terhadap keglatan ataa program PNPM-GSC baik 
terhadap _ran manpnn tertuulap ontpnt terlihat baik. Menarat 
anda? 

Masih kurang terlihat antusias masyarakat. Masyarakat hanya ingin 
uang dulu bani mau ikut program. 

3.	 Rekomendaai atu program dan sauran program IIllJllllt 
menyentnh kebntnhan mayarakat yang dilkntkan dalam 
program PNPM-MPd. Mennrat anda? 

Lanjut tenIS selama masih ada anggaran. 

4.	 Adanya pemantanan dan evalasl seca..a berkala dari kegiatan 
ataa program PNPM-GSC. Menarat anda? 

Evaluasi selama sebulan sekali dengan pantauan Fasilitator 
Kecamatan. 

Variabel PenKenta...Kemlsldnan 
I.	 Terllatasnya kecukupan dan mutu pangan adalah penyebab dari 

kemiskinan. Menunrt anda? 
Tergantung naik turunnnya pendapatan dalam keluarga. Kalan 
pendapat baik mutu pangan diperhatikan. Kalau tidak maka 
sebaliknya. 

2.	 Terbatunya akses dan rendahnya matn layanan kesehatan 
merapakan Imbas dari kemialdnan. Menarn tanda? 

Iya benar sekali Icarena dapat terlihat dari semangat mereka 
masyarakat datang ke posyandu. Bahkan ada yang cuman musiman 
saja. 

3.	 Terbatuaya akses layanan peramahan daa IIllnitasi adalalt benlak 
ketidakberdaynan mayarakat dalam men1Bgkatkaa tarar 
kesejahteraan. Menarat anda? 

Sederhana dan apa adanya. 

4.	 KnaUtu dan mula al.. benib IIebaga IDdikui bahwa 
ketldakmampaan daIam mengeloia kesehatao. Menurat aada? 

Masih menggunakan air sumur. 
5.	 Reudahuya allies dan matn pelayanan peadidikau merapakaa 

bentnk koakrit dari rendaltnya upaya meuiJIgkatkau 
kesejahteraan. Menurat auda? 

Sekolah memang penting. Tetapi pengaruh lingkungan juga 
menyebabkan anak.-anak drop out dan susah untuk kembali sekolah 
lagi. 
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B.3	 Nama laform&n :ALK 
No.Responden : ES2 
Alamat : Ekasapta RT 7 RW 3 
JenlsKelamln : Perempaan 
Ulia : 53 taban 
PendldlkanTerakhlr :SD 
Pekerjun	 : Nelayao 

yariabe' Ko·Da'ke" 

1.	 Apakab menant BapaklIbulSaadaraII implementor PNPM-GSC 
dlbekali dengaa dokamen yang relevan dengaa kebijakan? 

Implementor datang dan menanyakan pekerjaan say&, status 

sekolah saya IIIllIk saya dan data keluarga saya. 
2.	 Implementor dapat meogkomanlkasikan deugaa baik sebapi 

pelaka kebljakan dalam keglatan PNPM-GSC.MenantAada? 
Komunikasi dilakukan deogan baik dan pende1calan kekeluargaan. 

3.	 Peagganun pengetabnan yang relevan dengaa kebljakan 18agat 
mempengarabi berbasU ataa tidakoya program PNPM-GSC 
Meaant anda? 

Va berpengaroh. 

¥anabel Spmberdayl 
1.	 Staf yang dipakai sebapl Implementor dalam program PNPM

GSC memlliki jamlab daD mato yang bisa dlandalkaa. Menant 
anda? 

Para personil rela berkorban, keJja keras, bisa bekeJja sama dan 
punya kepedulian. 

2.	 ..ara penoDil yang tonn dalam program PNPM-GSC dlbekali 
dengan iuformasi yang memadai dalam memberikan Informasi 
penjelasan pada _ran program. Menant anda? 

lnformasinya memadai. 
3.	 K_enangan ltaf ataa lamberdaya dalam program PNPM-GSC 

memUikl keweungan yug cakap gaua melakauakan togas dan 
taaggangjawab. Meaant anda? 

Kewenangan ada dan sangat bertanggungjawab. 
4.	 Selaia lamberdaya manasia lamberdaya lain benpa faslUtas yang 

memadal sesaal dengan kebutoban dalam pelakaulWl program. 
Meaantoda? 

Pemberian imunisasi secara gratis kepada bayj, PMT pada setiap 
minggu di posyandu bagi Balita. Selain itu fasilitas posyandu 
seperti timbangan bayi. Sedangkan di bidang pendidikan seperti 
nang UN dan nang transortasi. 
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variabe' ;Dian'; 
1.	 Sikap daD IwmitmeD dari aparat pemeriDtala setempat dalam 

peiaklaDUD program terlillat "Dpt baik. MeDun taDda?
 
Sangat mendukung dan proaktif.
 

2.	 MeDtal yug balk yaDg dituDJDkaD oleb aparat daD pemeriDtab 
setempat sesDai de.D pl'Olledur atau ataraD yaDg 
berlalw.MeDDru taDda? 

lya karni sering dihimbau, diperingati untuk bisa aktif daIam 
program ini. 

¥anabel StnktorBimkml 

1.	 PerumusaD m.....b datam program PNPM-GSC cDkDp IDps daD 
represeDtatif. MeDDnt aoda?
 

Sering dilibatkan untuk bisa menjawabi kebutuhan kami.
 
2.	 RamalaD terbadap keglataD ataD program PNPM-GSC balk 

terlaadap ....raD maDpDD terlaadap output terlilaat balk. MeDurut 
aDda? 

Program ini jangan sampai mandek karena kebutuhan masih 
banyak sehingga masyarakal dihimbau pengertian untuk 
memberikan data yang benar. 

3.	 RelwmeDdui atas program daD sasarao program saDpt 
meDyeDtob kebatoua mayarakat yaog cllikatkaD datam program 
PNPM-MPd.MeDarut aDda? 

Program ini bisa menjamah SMU dan para pe1aku program perlu 
diperbatikan. 

4.	 AdaDya pemaDtaaaD daD evall1l1l secara berkala dari keglataD 
ataa program PNPM-GSC MeDarut aada?
 

EvaIuasi selalu ada 3 bulan sekaIi.
 

y.rtabeJ PepgpgupKemjaldnap 
1.	 TerbatasDya kecDkopaD daD mata paDpD adalab peDyebab dari 

kembldaaD. MeDunt aDda? 
Dengan pekeIjaan sebagai nelayan hidup apa adanya yang penling 
kebutuhan bisa baik dan anak-anak bisa sekolah. Motu pangan apa 
adanya. 

2.	 TerbatasDya akses daD reDdabDya mutu layuaD keselaataD 
merupakaD imbas dari kemisldaaD.MeDaru taDda?
 

Iya. Tempi dalam program ini pelayanan baik dan normal.
 
3.	 Terbatasaya akses layaDaD peramabaD daD sanltasi adalah beDtak 

ketidakberdayaaD mayarakat dalam meDiagkatkaD taraf 
kesejabteraaD. MeDarut aDda? 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



144 

Belum pemah rasakan layanan kesehatan dalam program ini. 
4.	 Knalitlls daD mutu air benlh IIebaga iudilalsl bahwa 

kettdakmampuaD dalam meagelola kesehatau. MeDDrut aDda? 
Kualitas air belum tersedia dengan baik.selama ini menggunakan 
sumur ootuk MCK. 

5.	 HeDdahDya akses daD mutu pelayaDaD peDdidlkaD merupakau 
beDtuk koDkrit darl reDdahuya upaya meuiDgkatkaD 
kesejabteraaD. MeDurut aDda? 

ADak kami mampu tetapi ekonomi kami tidak cukup. Harapan 
program ini bisa sampai SMU. 

8.4	 Nama laformaD :SYD 
No.RespoDdeD :ES4 
A1amat : Ekasapta RT 19 RW 08 
JeDlsKelamlD : PerempuaD 
Usia : 42 tahDD 
PeDdldlkaDTerakblr : SMA 
Pekerjaau	 : IbD RDmah TaDgp 

Variabel Komuoikasi 
1.	 Apakab meDurut BapakllbulSaDdaraII implemeDtor PNPM-GSC 

dibekali deDgaD dokDmeD yang relevaD deogaD kebijakau? 
Implementor mempooyai data tentang bayi dan baHta, ibu hamil, 
menyusui, anak usia 5 taboo sampai dengan SMP 

2.	 ImplemeDtor dapat meDgkomUDikasikau deDgaD baik IIebagai 
petakD kebijakaD dalam kegiataD PNPM-GSC. MeuurutAoda? 

Implementor melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi 
secara balk dan mengkomunikasikan dengan balk isi program 
PNPM-GSC. 

3.	 PeDggBDUD peogetahuaD yaog relewo deDgaD kebijakaD saDgat 
mempeogaruhi berhasil atau tidakaya program PNPM-GSC. 
Meuurut aoda? 

Pelaku program dapat menjalankan program dengan balk dan selalu 
ada pergantian daIam pemberdayaan dan pelatihan. 

Variabel Sumberdaya 
1.	 stat yaug dlpakai IIebagal ImplemeDtor dum program PNPM

GSC memillki jumlah dan mutu yaug biss diaodalkao. MeDurut 
auda? 

Star yang dipakai dipilih dengan kriteria sukarela daIam 
menjalankan program tanpa meninggalkan kualitas pengetabuan 
yang dimiliki. 
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2.	 Para penoDU yang tarDD dalam program PNPM-GSC dibekali 
deDgaD lIlformasl yaDg memadal dalam memberikaD iDformasi 
peaJelasaD pada _ran program. MeDurut aDda? 

Personil yang tunm ke kelompok sasaran mempunyai sikap 
proaktif dan tunm menjangkau dusun-dusun untuk mencari 
infonnasi yang memadai. 

3.	 KeweDaDgaD staf atau sumberdaya dalam program PNPM-GSC 
memiliki !leweuDgaD yang eukup gDU melaksaDakaD tugas daD 
taDaguDg jawab. Menurut aDda? 

Staf yang dipak3i dalam program memilild wewenang penuh dan 
mempunyai tanggung jawab untuk memberi pemahaman kepada 
masyarakat yang belum sadar dan paham aka isi kebijakan daIam 
program PNPM-GSC. 

4.	 SeIaiD sumberdaya maDusla sumberdaya laiD berupa fasllitas 
yaDg memadal sesual dengaD kebutuhaD dalam pelaksaaaaD 
program. MeDuru taDda? 

Fasilitas lain berupa PMT, Imunisasi, posyandu dan seragam 
sekolah serta uang transportasi. 

Variabel Disposisi 
I.	 Slkap daD komltmeD dart aparat pemertDtab setempat dalam 

pelaksaaaaD program tertihat sangat baik. MeDuru taada? 
Sikap dan komitmen pemerintah setempat adalab mendukung dan 
antusias daIam menerima program PNPM-GSC. 

2.	 MeDtal yang balk yaDg dltuDJukaD oleb aparat dan pemertDtab 
setempat sesuai deugaD prosedur atau aturaD yaDg berlaku. 
MeDuru taDda? 

Proaktif dan sering terjun ke dusun-dusun untuk mendengarkan 
gagasan-gagasan yang menjadi kebutuhan sekaligus masalab di 
desa kelurahan. 

Varlabel StruktarBirokrasi 
1.	 PerumusaD m ..ala" dalam program PNPM-GSC eukup lugas daD 

represeDtatif. Meuurut aDda? 
Peromusan masalah dimulai dengan menggali gagasan dan 
membuat prioritas dari dusun kemudian disosialisasikan di tingkat 
desa dan selanjumya di tingkat kecamatan. 

2.	 Ramalan terbadap kegiataD atau program PNPM-GSC balk 
terbadap _raD maupuD terhadap output tertibat balk. MeDurut 
aDda? 

Yang jelas masyarakat pasti terbantu untuk waktu yang akan 
datang. 
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3. Rekomendasi atu prognm dan _ran program Mngat 
menyentnb kebutnbaa masyarakat yang dllkntkan dalam program 
P~~-~d.~ennrutanda? 

Semoga program ini tetap dijalankan untuk waktu yang akan 
datang. 

4.	 Adanya pemantaDBn dan evalul secara berkala dari kegiatan 
ataa program P~~-GSC. ~ennrut anda? 

Ada evaluasi tiap bulan untuk membuat perbaikan dari pelaksanaan 
program. 

Variabel Pengen....nKemlsldnan 
1.	 Terbatunya keenknpan dan mntn pangan adalab penyebab dari 

kemlskinan. ~enarut anda? 
Makan harlan adalah apa adanya dengan terpenuhinya gizi yang 
cukup baik. 

Z.	 Terbatunya akses daa rendabnya mata Iayanaa kesebataa 
merupakan Imbas dari kemlsldnan. ~ennru tanda? 

Akses kesebatan baik dan adanya keljasama dengan orang 
kesehatan. 

3.	 Terbatunya akses layaDBn pernmaban dan saoltul adalah bentak 
ketidakberdayaaa masyarakat dalam mealngkatkan taraf 
kesejabteraan. Mennrut aada? 

Akses sanitasi dan perumahan baik. MCK tersedia baik. Rumah 
kurnub semakin berkurang. 

4.	 Knalitu daa matn air benib lebaga Indikasl babwa 
ketidakmampun dalam mengelola kesebatan. ~eaarut anda? 

Kualitas air saat ini adalah air PDAM dan sumur. 
S. Rendabnya akses dan mata pelayaun pendidlkan merupakan 

bentak konkrit dari rendabnya npaya meaingkatkaa 
kesejabteraan.~ennrutanda? 

Tergantung dari pola hidup sehat dan pandangan pentingnya 
pendidikan untuk masa mendatang. 

D.S Nama Informan 
No.Responden 
A1Bmat 
JenlsKelamln 
Usia 
PendldlkanTerakhlr 
Pekerjaan 

: SKT 
:~S 

: Ekasapta RT 03 RW OS 
: Laid-laid 

: 40 taban 
:S~ 

: Serabatan 

Variabel Komanlkasi 
1. Apakab menarut BapaklIbalSaadaraII implementor P~~-GSC 

dlbekall dengan doknmen yang relevan dengan kebijakan? 
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Dokumen yang ada selama ini adaIah data ibu hami~ Balita dan 
anak sekolah usia SD sampai SMP. 

2.	 Implementor dapat meagkomnnlkaslkan denglln baik sebagal 
pelaku kebljakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MeanratAada? 

Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program dan 
member pemahaman kepada kami jika isi program belum kami 
pahami secara baik. Catatan pengaturannya lebih baik lagi dan 
pembayaran uang pendidikan Iangsung ker nnnah dan rincian ke 
orang tua. 

3.	 PenggnlWln pengetabnan yang relevan deagan kebljakan SIlIlgat 
mempenganbi berbasil atan tidalmya progl'lUll PNPM-GSC. 
Mennnt aada? 

Berpengaruh tenJtama daIam menjawabi kebutuhan masyarakat 
yang masih berada dalam lingkaran kemiskinan. 

Varlabel Sumberdava 
1.	 Star yaag dipakai sebagai implementor dalam program PNPM

GSC memUiki jumlah dan mutu yang blsa dlaadalkaD. Menunt 
anda? 

Staf yang dipakai cocok dan pas dalam program ini. 
2.	 Para persoDII yaag tunn dalam progl'lUll PNPM-GSC dibekali 

dellgaa inrormasi yaag memadai dalam memberlkaD IDrormasi 
penjelasan pada _ran program. Mennnt anda? 

Menunrt saya pegawai PNPM..<JSC dibekali dengan informasi 
yang memadai. 

3.	 KeweDanglln sta' atan snmberdaya dalam progl'lUll PNPM-GSC 
memiUld kewellllllgaa yang enkup guna melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab.Mennntanda? 

Mereu mempunyai tanggung jawab yang bagus dalam mengelola 
program PNPM..<JSC. 

4.	 SeIalD sumberdaya manusia sumberdaya lain berapa fasilitas yang 
memadai sesuai denglln kebntuhan dalam pelaksalWln progl'lUll. 
Menun tanda? 

PMT, imunisasi gratis dan adanya kader posyandu yang selalu ada 
setiap waktu di posyandu. 

Variabel DIsPOSisi 
1.	 Sikap dan komitmen darl aparat pemerlntah setempat dalam 

pelaksanaan program terllhat sangllt balk. Mennn taada? 
Aparat pemerintah pada prinsipnya mendukung program PNPM
GSC. 
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3.	 MeDtal Ylllll balk yaag dltuDJDkan oleb aparat dan pemertatab 
IIetempat lelIuai dengaD pl'Olledur atau atunn yaag 
OOriakD.Menuru taada? 

Aparat dan pemerintah selalu turun OOrsama star dan mengikuti 
prosedur. 

VamOOI StrukturBlrokrasi 
1.	 PerumusaD masalab dalam program PNPM-GSC cukup IDgas dan 

represeDtatif. MeDurut anda? 
Selama ini pemerintah kelurahan tidak dilibatkan dalam penunusan 
program atau memang tidak dilibatkan. 

2.	 RamalaD terlladap kegiatan atau program PNPM-GSC balk 
terbdap sasaran maupDD terbadap outpnt terllbat balk. MeDurut 
aDda? 

Untuk masa yang akan datang semoga lebih balk dari saat sekarang 
dan itu pun semua tergantung pengurus. 

3.	 RekomeDdesi atas program daD sasaran program I8Dgat 
meDyeDtub kebuRbaD masyarakat yaDg dlikutkaD dalam program 
PNPM-MPd.MeDurutaDda? 

Semoga program ini berkelanjutan khususnya bisa sampai SMU. 
4.	 AdaDya pemaDtauaD daD evalusl ICClIra OOrkala dart kegiataD 

ataD program PNPM-GSC. Menurut aDda? 
Pemantauan dan evaluasi selalu dilakukan secara berkala. 
Waktunya tidak dipastikan dengan balk. 

VamOOI PeDUD?'aaKemisIdnaD 
1.	 Terbatasuya kecukupaD daD mutu paDgsD adalab peDyebab dart 

kemlskiDaD. MeDurut aDda? 
Persediaan makanan masih minim karena tidak ada pekerjaan dan 
adanya OOban untuk anak. 

2.	 TerbatasDya akleS daD reDdabDya mutu layaDaD kesebataD 
merDpakaD imbas dart kemlskiDaD. MeDuru tauda? 

Akses kesehatan dengan adanya program ini terlihat balk dan 
pelayanan di posyandu juga terkesan normal. 

3.	 TerbatasDya akleS layanaD perumaban daD I8Dttasi adalab 
OOutuk ketidakberdayaaD masyarakat dalam meDiDgkatkaD taraf 
keseJabteraau. MeDurut aDda? 

Penunahan masih sederbana dan MCK OOlum ada. 
4.	 Kualitas daD mutu air OOnlb sebaga iDdikui babwa 

ketidakmampuau dalam meDgelola kesebatau. Meuurut aDda? 
Kualitas air bersih dengan air PAM dan air sumur 
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S.	 Readabaya alllles daB matu pe!ayaDaB peadldikaa menpakaB 
bentuk koakrit dari reada.aya apaya meDlngkatkaa 
keseja.teraaa.~eaarutanda? 

Berpengaruh kareoa tergantung faktor ekonomi keluarga daIam 
merencanakan pendidikan untuk anak. 

8.6	 Nama Informan :HB~ 

No.Responden : ES6 
Alamat : Ekasapta RT 10 RW OS 

JenisKeiamin : Lakl-Iakl 
Usia : 38 ta.nn 
PendldlkanTera~lr : SMA 
Pekerjnn : Tnkaag Ojek 

Variabel Komnnikasi 
1.	 Apaka. menarut BapaklIbnlSandaraII implementor PNP~-GSC 

dlbekall dengan dokBmen yang relevan dengan kebljakan? 
Implementor dibekali dengan dokumen yang memuat data sasaran 
tiap RT dan RW yang meliputi ibu hamil, bayi dan balita serta 
anak usia sekolah dari SO sampai SMP. 

2.	 Implemeator dapat mengkomllllikasikan dengan baik sebagai 
pelaka kebijakall dalam keglatan PNP~-Gsc. ~eaarutAnda? 

Implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik isi program 
PNPMGSC. 

3.	 Penggnnaaa peageta.WlII yallg relel'1ln dengan kebijakan saagat 
mempengan.1 ber1lasU ataa tldakaya program PNP~-GSC. 

~eallrut anda? 
Pengetahuan implementor dibekali dengan pelatihan KMPO dan 
cocok daIam membantu kelancaran pelaksanaan program PNPM
GSC. 

Varlabel SlImberdava 
1.	 Staf yang dlpakal sebagai implementor dalam program PNP~

GSC memillki jnmla. dan mntu y811g bisa dlandalkan. ~ennrut 

auda? 
Pelaku yang dijadikan staf bagus tetapi masih monoton dan kurang 
transparan. 

2.	 Para personU yang turun dalam program PNP~-GSC dlbekali 
dengan informasi yang memadai dalam memberikall informasi 
penjelasan pada sasaran program. ~ellllrut anda? 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41058.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



150 

Personil yang turon dalam program PNPM-GSC dibekaJi dengan 
infonnasi yang memadai guna menunjang proses pelaksanaan 
program. 

3.	 KewelUUlgaD star ataD IDmbeniaya daJam program PNPM-GSC 
memllild keweuDgaD yaDg cDkDp gDU melaksaDakaD togas daD 
taDBDog Jawab. MeDDnt aDda? 

Kewenang star tetap ada telapi rnasih ada pilih kasih dalam 
memberikan infonnasi. 

4.	 SelaiD lumbenlaya maDDlia IDmbeniaya laiD benpa fasllitas 
yaDg memadai sesul deDgaD kebDtuhaD daJam pelaksaD a8 D 
program; MeDun taDda? 

Fasilitas fisik berbentuk posyandu dan berupa PMT, transportasi 
uang transportasi untuk anak sekolah SD-SMP 

Varlallel D1sooslsl 

1.	 Sikap daa komitmeD dari aparat pemeriDtah setempat daJam 
pelaksaoaaD program terlibat "Dgat balk. MeDDn taDda? 

Sikap dan komitmen aparat pemerintah selalu mendukung program 
dan isi program untuk kebutuhan masyarakal 

2.	 MeDtal yaDg baik yaDg dltoDjDkaD oleh aparat daD pemeriotah 
setempat sesDai deDgaD prosectDr ataD atoraD yaDg beriakD. 
MeDun taDda? 

Mental proaktif ditunjukan oleh aparat pemerintah dengan selalu 
turon ke dusun-dusun dalam mensosialisasikan lsi program. 

Varlallel StnktorBirokrasi 
1.	 PenmD88D maMlah daJam program PNPM-GSC CokDp lugas daD 

repre8eDtatif. MeDDnt aDda? 
Penunusan masalah dimulai dengan menggall gagasan oleh semua 
masyarakat dan selanjutnya penentuan prioritas sebagai 
keterwakilan kebutuban. 

2.	 RamaJaD terhadap kegiataD ataD program PNPM-GSC baik 
terhadap _raD maDpDD terbadap QUtpDt terUbat balk. MeDDnt 
aDda? 

Program tepat sasaran dan untuk waktu mendatang memberikan 
yang terbaik. 

3.	 RekomeDdasi atas program daD _raD program saDgat 
meDyeDtuh kebDtuhaD masyarakat yaDg dlikDtkaD daJam program 
PNPM-MPd. MeDDnt aDda? 

Pelsku harus terbuka dan jangBD pilih kasih dan bantuan harus 
tepat sasaran dan bantuan dalam bentuk barang bukan uang. 
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4.	 Adanya pemantaaan dan evalnsl _n berkala dari keglataa ataa 
prognm PNPM-GSC. Menunt anda? 

Evaluasi berlcala selalu dibuat dan harapan semoga program tetap 

beljalan baik. 

Varlabel PengentasallKemJsldaan 
1.	 Terbatasnya keculmpan dan mntu pangan adalab penyebab dari 

kemlsldaan. Menunt aDda?
 
Pola konsumsi pangan cukup baik. Secara
 

2.	 Terbatasnya akles dan rendabnya mutu layanan kesebatan 
menpakan imbas dari kemlskinan. Mennn taada? 

Akses terhadap kesehalansemenjak adanya program PNPM-GSC 
terlihata cukup baik dan ditunjang dengan pelayanan yang baik. 

3.	 Terbatasnya akles layaDaD penmaban dan sanltasl adalab 
bentuk ketldakberdayaan masyankat dalam menlngkatkan tanf 
kesejabteraan. Mennnt anda? 

Rumah tempat tinggal saat ini layak huni dan begitu juga dengan 
sanitasi seperti MCK ada dan layak. 

4.	 KuaOtas dan mlltu air benlb sebaga indikasi bab....a 
ketldakmampuan dalam meugelola kesebatan. Menunt anda? 

Sumber air masih menggunakan air sumur. 
5.	 Rendabnya akles dau mutu pelayanau pendldikan menpakan 

bentuk konkrlt dari rendabnya apaya menlngkatkan 
kesejabteraan. Menunt anda? 

Sangat berpengaruh dan saat ini diharapkan ting!tat kesadaran 
masyarakat bisa meningkat tenlang arti pentingnya pendidikan bagi 
kesejahteraan di masa depan. 

B.7 Nama Informan : SUI 
No.Responden : ES 7 
Alamat : Ekasapta RT 17 RW 08 
JenisKeJamin : Perempnan 
Usia : 35 tabun 
PendidikanTerakbir :SD 
Pekerjaan	 : Penjual Ikan 

Varlabel KomunJkasi 
1.	 Apakab meaunt BapaklIbulSalldanII implementor PNPM-GSC 

dibekaU dengau dokumen yang relevan dengan kebljakau? 
Implementor dibekaJi dengan data tentang ibu hami~ bayi balita 
dan anak usia SD-SMP. 
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2.	 Implementor dapat meagkomnnikaslkan denpn baik lebegai 
pelakn kebljakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MennrntAada? 

Implementor mengkomunikasikan dengan baik isi program sesuai 
dengan petunjuk Ielcnis (JUKNIS) daIam program PNPM-GSC. 

3.	 Penggnnaan pengetabnan yang relevan dengan kebljakan lIllngat 
mempengarabi bertuwl atao tidaknya program PNPM-GSC. 
Menorot anda? 

Berpengaruh karena pengetahuan yang relevan dapal memberikan 
pemahaman yang sarna tentang tujuan akhir dati program yang 
dijabarkan dalam isi program. 

Variabel Snmberdava 
1.	 Stat yang dipakai lebagai Implementor dalam program PNPM

GSC memllild jnmlab d.. motu yang bisa diandalkan. Menornt 
anda? 

Mutu dan jumlah staf ada 5 orang dan ~ukarela. Mereka bisa 
dianda1kan dan bisa dikatakan mampu untuk menjalankan program 
PNPM-GSC. 

2.	 Para penonU yaog tunn dalam program PNPM-GSC dibekali 
dengan Informal yang memadal dalam membertkan Informasl 
penjelaun pada sasaran program. Menorat anda? 

Infonnasi yang dimiliki para personil sangal memadai sehingga 
memudahkan mereka menjalankan implementasi kebijakan PNPM
GSC. 

3.	 Kewenangan staf atan somberdllya da1am program PNPM-GSC 
meml6ld kewenangan yang coknp guna melakaaaakan tugas dan 
taoggongja1Wab.Mennrntanda? 

Kewenangan dan tanggung jawab letap ada yang dibuktikan 
dengan Iaporan pertanggungjawaban dari program yang dilakukan. 

4.	 Selain snmberdaya manuia somberdaya lain berapa fasUitas 
yang memadal saul dengan kebotub.. dalam pelakllllnaan 
program. Menora tanda? 

PMT dan Imunisasi serta posyandu. 
y,riabel DjlJ'!MiI; 
1.	 Sikap dan komitmen dart aparat pemerintah setempat dalam 

pelaksauaan program terlibat lIllngat balk. Mennra tanda? 
Sikap dan komibnen aparat pemerintah mendukung dan terlihat 
aktif dalam setiap pertemuan-pertemuan yang membahas 
perkembangan program. 
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1.	 MeDtai yaag baik y&ag ditaDjDkaD oleh aparat daD pemeriDtab 
setempat sesaal deagaa prosedur atau ataraD yug bertaku. 
MeDuru taDda? 

Mental yang baile ditunjukan dengan sikap selalu mengingatkan 
karoi akan pentingnya program. 

yadabel StnktprRjmkrui 

1.	 PerumusaD masalab dalam program PNPM-GSC eukup lugas dau 
repraeDtatiC. Meuurut auda? 

Pennnusan masalah dimulai dari dusun untuk mencari gagasan 
masa1ah. 

Z.	 RamalaD terhadap kegiataD atau program PNPM-GSC batk 
terhadap _rau maupDD terhadap output terlihat baik. MeDurut 
aDda? 

Bisa beJjalan dengan baik dan dapat mendatangkan manfaat yang 
lebih banyak. 

3.	 Rekomeadasi atu program du program sangat_rBD 
meayeDtuh keblltahaD muyarakat yaDg difkatkaa dalam 
program PNPM-MPd. Meaarut aDda? 

Semoga program ini tetap berjalan dan berkelanjutan walau 
dananya kecil tapi cukup membantu dalarn bidang kesehatan dan 
pendidikan. 

4.	 Adaaya pemaDtaua daD evalusi secara berkala dari keglataD 
ataa program PNPM-GSC. MeDarut aDda? 

Selalu ada evaluasi tiap taboo, semester, triwulen dan tisp bulen. 

Variabel PelluD""DKcmf!lklnaa 
1.	 TerbatuDy& keellkllpaa daD muta paDgaD adalah peayebab dari 

kemlskiuaD. Meaarut aDda?
 
Ketersediaen mutu pengan untuk sementara cukup terliedia.
 

Z.	 TerbatuDya akses daD reDdahaya mutu layaDaD blehataD 
merupakaD imbas dari kemiskiuD. Meauru tuda? 

Untuk kesehatan maka dapat dikatakan sampai saat ini pelayenen 
kesehatan baik sekali. 

3.	 TerhatuDya akses Iayaaaa perumahaa dau "Dltui adalah beDtak 
ketidakberdayaaD muyarakat dalam meulagkatkaa taraC 
kesejahteraaa. MeaDrut aDda? 

Rumah dan sanitasi baik dan memenuhi syarat kesehatan. 
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4.	 KuaUtas daa matu air benlh IIebaga IDdlkasl bahwa 
ketldakmampuaa dalam meagelola kellehataa. Muarat uda? 

Kualitas air yang dipakai saat ini adalah air PDAM dan surnur bor. 
5.	 Rendahnya abes daa mata pelayaaaa peadldlkan merapakaa 

bentuk konkrit dart rendahnya npaya mealDgkatkan 
kellejahtenan. Meaarat anda? 

Sangat berpengaruh. Hal ini dapat terlihat dengan rendahnya 
tingkat dropout anak-anak usia sekolah terutama pada tingkat 
SMP. 

8.8	 Nama IDformaa :ALT 
No.Responden :ES8 
A1amat : Ekasapta RT 10 RW 10 
JenisKelamin : Perempaan 
Usia : 38 tahaa 
PeadldlkanTerakhlr : SMA 
Pekerjaan	 : Ibu Rumah Tangga 

Variabel Komanikasl 
I.	 Apakah mennrat BapaklIbalSaadaraII implemeator PNPM-GSC 

dibekaU deagan dokumen yug relevan dengan kebijakan? 
Iya. Implementor dibekali dengan data dan infonnasi tentang 
penduduk di setiap RT dan RW. Informasi itu meliputi ibu 
hamil, bayi dan balita dan anak usia SD-SMP. 

1.	 Implementor dapat meDgkomnnikaslkan deDgaD balk IIebagai 
pelakn kebljakaa dalam keglatan PNPM-GSC. MmnrutAllda? 

Implementor sebelum turun ke lapangan dibekali dengan 
birnbingan teknis (BlMTEK). Implementor 
mengkomunikasikan isi kebijakan dari dusun dan dilanjutkan 
di kelurahan. 

3.	 Pengganaan peagetahaan yang relevan dengan kebljakan saagat 
mempengarahi berhasil ataa tldakaya program PNPM-GSC. 
Menurataada? 

Biasanya informasi datang dari kecamatan terus dilanjutkan ke 
kelurahan. Dari kelurahan informasi kemudian dilanjutkan 
kepada kelompok sasaran melalui irnplementor yang telah 
memperoleh birnbingan teknis. 
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Variabel Sumbenlava 

1.	 Star yalll d1pakal sebagal implemeotor dalam program PNPM
GSC memllild jomlah daD motu yaag blsa dlaodalkao. Meoorat 
aoda? 

Koordinator terdiri dari 2 orang. TPK 3 orang dan tim 
permusyawlU1ltlln desa sebanyak 6 orang. Para pelaku atau 
implementor IDI selalu bekerja sarna dalam 
meingiplementasikan isi kebijakan program. 

2.	 Para penooll yalll turao dalam program PNPM-GSC dibekali 
deogao iorormasi yaog memadal dalam memberikao lorormasi 
peojelasao pada sasarao program. Meoont aoda? 

Informasi biasanya datang dari kecamatan dan kemudian 
disosialisasikan di tingkat kelW'llhan dan dusun serta RT dan 
RW. 

3.	 Keweoaogaa 8tar atao 8umberdaya dalam program PNPM-GSC 
memUikI keweaaogao ya&g cukap guoa melaksaoakao togas dao 
taauuog jawab. Meount aoda? 

Kewenangan para star selalu ada sebagai bagian tanggung 
jawab dalam program di lapangan. 

4.	 Selalo 8umberdaya maoD81a 8umberdaya laiD berapa fasilitas 
yaog memadai leI...i deugao kebutuuo dalam pelaksaoaao 
program. Meuun taoda? 

Vntuk balita bernpa makanan tambahan, UDtuk murid SD-SMP 
bernpa sepatu, seragam sekolah dan uang transportasi. Votuk 
bayi bernpa imunisasi sebanyak 2 kali. 

Variabel D1sooslsi 
1.	 Slkap dao Iwmitmeo dari aparat pemeriDtah setempat dalam 

pelallsaoaau program tertillat 880gat balk. Meoura taBda? 
Sikap dan komitmeo aparat pernerintah tetap mendukung 
walaupun kadang-kadang bertolak belakang. 

2.	 Meotal yaol balk yalll ditooJukao oleh aparat dao pemeriotah 
setempat leI...i deogao prosedor atao aturao yaol 
berlako.Meoon taoda? 

Mental yang ditunjukan adalah berlebihan dan kadang 
meminta Iaporan. 
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Varlabel Str!ktur Birokrul 
1.	 Perumusaa mualah daIam program PNPM-GSC cakup lagas daa 

represeatatif. Meaarut aada?
 
Ada dan cukup lugas peromusan masalah
 

2.	 Ramalaa terbadap kegiataa atau program PNPM-GSC balk 
terbadap _raa maupua terbadap outpat terUbat balk. Meaurut 
aada? 

Yakin lebili baik dan yang terpenting adalah keJja sarna. 
3.	 Rekomeadasi atu program daa _raa program saagat 

meayeatub kebatubau masyarakat yaag diikatkaa dalal!l program 
PNPM-MPd.Meaurutaada? 

Berkelanjulan dan ada program-program yang lebih inovatif 
da\am menjawabi kebutuhan masyarakat yang lebih 
membutuhkan. 

4.	 Adaaya pemaatauaa daa evalusi secara berka" dar! kegiataa 
atau program PNPM-GSC. Meaurut aada?
 

Ada evaluasi 2 bulan sekali.
 

Yarlabel PeogeatasanKemiskiaaa 
1.	 Terbatuaya Meukapaa daa mutu paagau adalab peayebab dari 

kemiskiaaa. Meaarut aada?
 
Gizi baik dan sangat memperbatikan kadar gizi.
 

2.	 Terbatuaya akses dan readabaya matu layaaaa kesebataa 
merupakaa imbas dar! kemisklaaa. Meanru taada? 

Va. Telapi dengan adanya program PNPM-GSC ada 
peningkatan kesebatan karena ada pelayanan imunisasi gratis, 
pemeriksaan ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. 

3.	 Terbatunya akses "yauan perumaban daa saaitasi adalab 
bentak ketldakberdayaaa masyarakat dalam meniagkatkaa taraf 
kesejabteraan. Menarut aada? 

Peromahan dan sanitasi sudah tennasuk: baik dan layak dipakai 
dan ditempati. 

4.	 Kualitu daa matu air bersib IICbaga iadikasl babwa 
ketidakmampaan dal8m meagelola kesebataa. Meaarut anda? 

Kualitas dan mutu air berasaI dari sumur kelurahan dan air 
PDAM. 

5.	 Readabaya akses daa mata pe"yaaaa peadidikan merupakan 
beatuk konkrit dari readabaya upaya meaiagkatkaa 
kesejabteraaa. Meanrut aada? 
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Iya. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan maka 
semakin baik juga tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini dilihat 
dari tingkat drop out di lingkungan kelurahan Ekasapta. 

8.9	 Nama Informan :FI'M 
No.Responden : ES9 
AIamat : Ekasapta RT 18 RW 09 
JenisKelamin : Perempuan 
Usia : 16 tahun 
PendidikanTerakhir :SD 
Pekerj88n	 : Ibu RumahTanggB 

Valiabel Komuuikasi 
1.	 Apakah meRurut BapaklIbulSaudaraII implementor PNPM

GSC dibekali dengan dokamen yang relevan dengaD kebijakan? 
Implementor dibekali dengan infOimasi tentang pendidikan 
kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita dan anak-anak yang 
mengenyam pendidikan di SD-SMP. 

2.	 Implementor dapat mengkomunikasikan dengan balk sebagai 
pelaka kebijakan dalam kegiatan PNPM-GSC. MenurutADda? 

Baik dan penuh tanggung jawab 
3.	 Penggun88n pengetahuan yang relevan dengan kebijakan angat 

mempengaruhi berhuil atau tidakaya program PNPM-Gsc. 
Menurut anda? 

Iya . implementor yang diturunkan ke kelompok Slisaran sudah 
dilengkapi dengan petunjuk teknis. 

Valiabel Snmberdaya 
1.	 Staf yang dipakai sebagai implementor daiam program PNPM

GSC memlliki jnmlah dan mntu yang bisa dlandaikan. Menurut 
anda? 

Staf yang dipakai sebagai implementor memiliki jumlah dan 
motu yang dapat dianda1kan karena sudah dibekali dengan 
pedoman juknis. 

1.	 Para personil yang turun dalam program PNPM-GSC dibekali 
dengan informui yang memadai dalam membelikan iDformui 
peuje!asan pada _ran program. Menurut oda? 

InfOlmasi cukup jelas karena sebelumnya sudah ada pemetaan 
kelompok sasaran dari tingkat RTIRW, dUSUD dan kelurahan. 
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J.	 KeweaaDpD stal atau sumberdaya dalam prognm PNPM-GSC 
memlliki keweDaDg.. yaDg cukup guDa melaksaDakaD tups daD 
taDUDDg jawabo MeDurut aDda'! 

Cukup baik dan cukup bijak dalam menganalisis isi program. 
4.	 SeJalD sDmberdaya maDusla sDmberdaya laiD berupa fuilitu 

yaDg memadal sesaal deDgau kebUtubaD dalam pelaksaaaaD 
program. MeDuru taDda'! 

Posyandu dan fasilitas pendidikan anak seperti sepatu, seragam 
sekolah dan uang ujian. 

Variabel Disposisi 

1.	 Sikap dau komitmeD dari aparat pemeriDtab setempat daJam 
pelaksaDaaD program tertibat IBDgat baik. MeDurD taDda'! 

Ada peranan dan tanggung jawab daIam pelaksanaan program 
beropa kesediaan aparat pemerintah dalam mensosialisasikan 
isi program. 

2.	 MeDtaI yaDg baik yaDg dltuDJDkaD oleb aparat daD pemeriDtab 
setempat sesaai deDgaD prosedur ataD atunD yaug berJakD. 
MeDuru taDda? 

Pada prinsipnya baik dan mengikuti prosedur dan aturan yang 
berlaku. Untuk mengawasi bantuan di bidang pendidikan, 
aparat dan pemerintah menegur anak-anak yang tidak sekolah. 

v,riabel StrpktgrWmkmj 

1.	 PerumDIBD masaJab daJam program PNPM-GSC cDkup lugas 
daD represeDtatif. MeDDrut aada? 

Perumusan masalah daIam program ini cocok untuk dijalankan 
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kelurahan 
Ekasapta. 

2.	 RamalaD terbadap kegJataD ataD program PNPM-GSC baik 
terbadap sasanD maupuD terbadap OUtpDt terlibat baik. 
MeDurut aDda? 

Untuk ke depannya program ini cocok dan bagus dilanjutkan. 
J.	 RekomeDdasi atu program daD sasaraD program sugat 

meDyeDtub kebutubaD masyarakat yang diikutkaD daJam 
program PNPM·MPd. MeDDrut aDda? 

Program PNPM-GSC sangat menyentuh kebutuhan 
masyarakat 

4.	 AdaDya pemaDtauaD daD evaiusl secara berkaia dari kegiataD 
atau program PNPM-GSC. MeDurut aDda? 
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Peman1lluan dan evaluasi ada setiap 3 bulan sekali dan 
bertujuan ootuk mengetahui peningkatan program. 

Vartabel PP-P"'KemI'Id,'p 
1.	 Terbatunya keenknpan dan mntu panpn adalah penyebab darl 

kemlskinan. Mennnt anda? 
Kecukupan mutu pangan sejauh ini bisa diatasi dengan 
memperhatikan niIai gizi pada makanan. 

2. Terbatunya akses dan rendahnya motu Iayanan kesebatan 
menpakan imbas dar! kemlsklnan. Mennn tanda? 

Menunrt saya, saya setuju. Sete1ah adanya program ini layanan 
kesehatan mulai terasa metUadi kebutuhan utama seperti 
imunisasi, TMT untuk balita dan kontrol kesehatan untuk ibu 
hamil. 

3.	 Terbatunya akses layanan penmahan dan sanitui adalah 
bentuk ketidakberdayaan muyarakat dalam meniogkatkan 
taraf kelcjahteraan. Mennnt anda? 

Penonahan dan sanitasi (MCK) baik dan layak hooi dan Iayak 
dipakai. 

4.	 Knalltu dan motu aJr benlh sehap lndlkasl bahwa 
ketidakmampnan dalam mengelola kelchatan. Mennnt anda? 

Mutu air bersih tiM menjadi masa1ah lcarena ada air desa 
yang pada taboo sebelumnya mendapat bantuan dari PNPM. 

5.	 Rendahnya akses dan motu pelayanan pendidikan menpakan 
bentnk konkrlt dar! rendahnya npaya meniogkatkan 
kesejahteraan. Mennnat anda? 

Ada penjngkatan dalam pendidikan apalagi ditunjang dengan 
uang tmnsportasi. 

B.I0 Nama lnforman : AMP 
No.Responden : ES 10 
AJamat : Ekasapta RT 10 RW 05 
JenisKelamin : Prla 
Usia : 42 tahon 
PendldikanTerakhir : SMA 
Pekerjaan : Petani 

YariabeJ Komupike'i 
1.	 Apakah menorot BapakJIbolSaodaraII implementor PNPM

GSC dibekali dengan dokomen yang relevan dengan kebijakan? 
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Implementor mengambil data penduduk di desa. setelah dari 
kelurahan implementor mengunjungi nunab-nunah sasaran 
dalam program ini. 

2.	 ImplemeDtor clapat meDgIromDDlkaslkaD deDglUl baik sebagai 
pelakD kebljwD dalam keglataD PNPM-GSC. MeDDntAllcla? 

Pada umumnya mereka datang menceritakan maksud dan 
tujuan dari program PNPM-GSC. setelab itu mereka 
meminta tanggapan atas program dan mengajak untuk 
mengikuti program ini. 

3.	 PeDggBDUD pengetabuau yaDg relevaD deDgaD kebijakaD 
saDgat mempeaganbi berbasil ataD ddalulya program PNPM
Gsc. MeDDnt ..cia? 

Iya. mereka menggunakan bahasa yang sederbana sehingga 
memudahkan kami untuk mengerti dan memahami isi 
program ini. 

""dIM Sumlpcnlm 
1.	 StafyaDg dipakai sebagai implemeDtor dalam program PNPM

GSC memiIiki jumlab daD mutu yaDg biss diaDdaikaD. 
MeDunt aDda? 

Jum lab staf ada 10 orang dan bisa diandalkan dan mereka 
tinggal di kelurahan Ekasapta. 

2.	 Para penoDiI y..g tunD dalam program PNPM-GSC dJbekail 
deDglUl iDformul yaag memadai clalam memberikaD Iuformui 
peDjelasaD pacla IIlISIIraD program. MeDunt aDda? 

Iya dan mereka sampaikan apa adanya dengan kondisi yang 
ada dalam program ini. 

3.	 KeweDBDgaD staf atau sDmberdaya dalam program PNPM
GSC memiliki keweDBDgaD yaDg eukup gaDa metaksaDakaD 
tuga dan taugguDg jawab. MeDunt ..cia? 

Sangat balk dan mempunyai tanggung jawab penuh 
terhadap program ini. 

4.	 SelalD sumberdaya maDula sumberdaya laIu benpa fumw 
yaDg memaclal sesuai deDgaD kebutubaD dalam pelaksaDUD 
program. MeDun taDda? 

Pembangunan posyandu, uang transportasi untuk anak SD· 
SMP, TMT untuk anak balita dan pelayanan rutin di 
posyandu. 

VldlMI Dpooeiai 
1.	 Sikap daD komltmeD dari aparat pemeriDtab setempat clalam 

pelaksaDUD program terlibat saDgat baik. MeDun taDda? 
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Ada dukungan daIarn bentuk komitmen dari pemerintab 
setempat telBpi terkesan pemerintab tidak terIalu respek 
terbadap program ini. 

2.	 Mental yang balk yang dltnnJnkan oleb aparat dan pemerintab 
setempat sesaai denpo prosedur atao ataran yang berlakn. 
Mennra tanda? 

Ada dalam benlUk delegasi wewenang yang diberikan 
kepada stafatau pegawai PNPM. 

Varjabel StrnktnrBlrokrasl 
I.	 PeramllSlln mualab dalam program PNPM-GSC enlmp Ingas 

dao representatlt Meanrat anda? 
lya. Staf PNPM yang sudah mendapatkan data dari 
kelurahan dan mereka tabu kebutuhan kami. Jadi disaat 
mereka datang ke romah mereka sudah mengantongi apa 
saja kekurangan kami sehingga bisa diikutkan dalam 
program PNPM.QSC. 

2.	 Ramalan terbadap kegiatan atan program PNPM-GSC baik 
terbadap suaran manpnn terbadap ontpnt terlibat balk. 
Mennrat anda? 

Lebih baik dan semoga anak kami dapat bantuan lagi dari 
program ini. 

3.	 Rekomendasi allis program dan 8U8ran program IIUIpt 
menyentab kebotaban masyarakat yang diikotkan dalam 
program PNPM-MPcL Mennrat anda? 

Untuk ke depannya semoga program ini dapat menjawabi 
kebutuhan kami khususnya pendidikan anak. 

4.	 Adanya pemantaun dan evalosi seara berkala dari kegiatan 
atao program PNPM-GSC. Mennrat aada? 

Evaluasi diadakan di balai desa dan pemantauan selalu dari 
jauh. Tidak ada staf yang datang ke romah setelah program 
ini betjalan. 

Variabel PengentasanKemlskinan 
I.	 Terbatasnya kec:okopan dan mota pangan adalab penyebab 

dari kemlskiun. Mennrat anda?
 
Mutu pangan kadang tidak baik.
 

2.	 Terbatasnya akses dan rendabnya mnta layanan kesebatan 
merapakan imbas dari kemiskinan. Menora tuda? 

Iya. Setelah ada program ini saya merasa terbantu. ADak 
saya mendapat pelayanan kesehatan seperti TMT dan 
penimbangan berat badan tiap bulan di posyandu. 
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3.	 Terbatasoya akses Iayauo peromabao ciao saoitul adalab 
beotuk keticlakberdayaao mayarakat cIalam melllogkatkao 
taraf kaejabteraaB. MeBurot aBcIa? 

Akses layanan perumahan dan sanitasi baik. 
4.	 K..Utas cIaB mBtu air benib sebaga iBdikui babwa 

ketidakmampuaB daIam meBgelo1a kesebatao. Meuorot aBcIa? 
Kualitas air baik karena air desa yang dibantu juga dari 
program PNPM sebelwnnya. 

5.	 Readaboya akses cIaB mutu pe!ayaoaa peadidlkaB meropakaa 
beatuk koakrit cIari reodabaya opaya meBiBgbtkao 
kaejabteraaa. Meaurot aBda? 

Sangat membantu kami dan diharapkan untuk ke depan 
PNPM-GSC tetap ada di kelurahan Ekasapta. 
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