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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan kualitas SDM ternyata bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan, 

karena banyak kendala, baik di sektor pendidikan, kesehatan, gizi, dan lain-lain yang 

dihadapi.  Todaro (2004:21) menjelaskan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai 

suatu proses multidimensional. Pembangunan membuat penyesuaian sistem sosial secara 

keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan untuk bergerak 

maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia adalah 

faktor determinan utama bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya modal 

manusia dalam proses pembangunan di negara berkembang telah dibuktikan banyak studi 

(Todaro, 2003:405). Bahkan, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan daya saing suatu bangsa 

di era modern ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Pandangan ini didukung oleh 

Kunandar (2007:10) yang menegaskan bahwa manusia adalah pelopor pembangunan dan 

karenanya investasi dalam SDM merupakan suatu keharusan dalam pembangunan. Investasi 

SDM adalah segala upaya yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas 

SDM. Kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan, 

pembangunan vital dan merupakan input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai 

input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi (Todaro, 2003: 485). 

Untuk itu, PBB mendeklarasikan Tujuan Pembangunan Milenium atau ―Millennium 

Development Goals‖ (MDGs). MDGs adalah deklarasi millennium, hasil kesepakatan kepala 

negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta 

ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi 
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Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. MDGs berupa 

delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 dengan target tercapai kesejahteraan 

rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.  Pemerintah Indonesia menghadiri 

Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium 

tersebut. Delapan butir tujuan MDGs merupakan satu paket tujuan yang terukur untuk 

pembangunan dan pengentasan kemiskinan dan merupakan delapan tujuan yang disusun 

sebagai tanggapan atas permasalahan perkembangan global, khususnya yang berkaitan 

dengan kualitas SDM yang ditargetkan tercapai pada tahun 2015 (lihat tabel 1). 
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Tabel I.1. Tujuan dan Target MDGs 

 

Tujuan Target 

 

1. Memberantas kemiskinan 

ekstrim dan kelaparan. 

 

1.Menurunkan proporsi penduduk yang memiliki tingkat 

pendapatan dibawah $1 PPP per hari menjadi setengah 

antara 1990 – 2015. 

2.Menurunkan proporsi penduduk yang menderita 

kelaparan menjadi setengah antara 1990-2015. 

2. Dicapainya pendidikan 

tingkat dasar yang merata 

dan universal.  

3.Pada 2015, dipastikan semua anak-anak, laki-laki dan 

perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan 

dasar. 

3. Memajukan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan 

perempuan 

4.Menghilangkan ketimpangan gender Pada 2005 di 

tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, serta disemua 

jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. 

4. Mengurangi tingkat 

mortalitas anak. 

5.Menurunkan dua pertiga tingkat mortalitas balita, antara 

1990 dan 2015. 

5. Memperbaiki kualitas 

kesehatan ibu hamil. 

6.Menurunkan tiga perempat tingkat mortalitas ibu 

(melahirkan) antara 1990 – 2015. 

6. Memerangi HIV/AIDS, 

malaria dan penyakit lain. 

7.Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan 

jumlah kasus baru pada 2015. 

8.Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunkan 

jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015. 

7. Menjamin kelestarian 

lingkungan. 

9. Sinkronisasi antara prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional 

serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang 

hilang. 

10. Menurunkan separuh proporsi penduduk tanpa akses 

terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan 

serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015. 

11.Mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan 

penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020. 

8. Dan menjalin kemitraan 

global bagi perkembangan 

kesejahteraan. 

12. Melakukan pembangunan lebih lanjut melalui sistem 

keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis 

peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif. 

13. Penanggulangan masalah pinjaman luar negeri melalui 

upaya nasional dan internasional dalam rangka 

pengelolaan pinjaman luar negeri yang berkesinambungan 

dalam jangka panjang. 

14.Bekerjasama dengan negara-negara berkembang dalam 

mengembangkan dan menerapkan strategi untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif 

bagi penduduk usia muda. 

15.Bekerjasama dengan sektor swasta dalam 

memanfaatkan tekhnologi baru, utamanya tekhnologi 

informasi dan komunikasi. 

Sumber : TNP2K, 2015 (diolah) 
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Dari delapan tujuan MDG‘s di atas, tujuh diantaranya berkaitan langsung dengan 

aspek pembangunan manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan. 

Melihat pentingnya makna dari MDG‘s, maka pemerintah meratifikasi MDG‘s sejak tahun 

2000 dan menjadikannya sebagai salah satu platform yang mendasari formulasi 

kebijakan/program, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai MDG‘s, 

adalah mengimplementasikan sebuah program yang bersifat community conditional cash 

transfer (bantuan tunai bersyarat pada masyarakat) pada pertengahan tahun 2007, yaitu 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM 

GSC/PNPM Generasi). PNPM Generasi Sehat Cerdas adalah salah satu bentuk dari PNPM 

yang memiliki spesifikasi tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak-anak 

balita serta meningkatkan derajat pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah 

Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs). Sasaran dari program ini 

adalah: seluruh ibu yang sedang hamil, ibu menyusui, ibu yang memiliki bayi, anak-anak 

balita, anak-anak usia sekolah dasar, dan anak-anak usia sekolah menengah pertama. Melalui 

pelaksanaan PNPM Generasi tersebut diharapkan akan mampu mengurangi angka 

kemiskinan dan mendorong terciptanya generasi yang sehat dan cerdas di Indonesia. Program 

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas merupakan fasilitasi masyarakat dalam rangka 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, 

serta peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. Program ini merupakan program 

percontohan (pilot program) yang melekat pada PNPM Mandiri Pedesaan. Dalam 

pelaksanaannya, PNPM Generasi ini mengadopsi sepenuhnya prinsip dan prosedur PNPM 

Mandiri Perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan mengedepankan 

partisipasi masyarakat (bottom up/society participation). PNPM Generasi sangat menjanjikan 
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sebagai panggung penyampaian program yang berkelanjutan karena mencakup 

pemberdayaan masyarakat.  

Dari sisi pengelolaan, PNPM Generasi dikelola oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri. PNPM Generasi didanai oleh Pemerintah 

Indonesia maupun anggota-anggota PNPM Support Facility seperti AusAid, Danida, United 

Kingdom Department of International Development (DFID), Kedutaan Besar Belanda, Uni 

Eropa, USAID dan dikelola oleh Bank Dunia. 

Tabel I.2. Pendanaan Program PNPM Generasi 

Tahun 
Kontribusi Pemerintah 

Indonesia 

Hibah dari PNPM Support 

Facility 

2010 US$ 22.152.777,80 

US$ 10, 2 juta yang mendanai 

perluasan program ke 

provinsi Nusa Tenggara Barat 

2011 US$ 15.000.000,00 US$ 28,1 juta yang mendanai 

perluasan lain di provinsi 

yang sudah ada dan perluasan 

ke Maluku Utara dan 

Sulawesi Barat 

2012 US$ 44.280.555,60 

 Sumber: World Bank, 2012 

Sebagai pilot program, PNPM Generasi tidak diterapkan di seluruh provinsi di 

Indonesia. Cakupan lokasi PNPM Generasi Tahun Anggaran 2014 yaitu berada di 8 provinsi, 

yang sebelumnya hanya 5 provinsi, 290 kecamatan, dan 2892 desa pada tahun Anggaran 

2012. Delapan provinsi tersebut yaitu: 

1. Maluku (3 Kabupaten, 24 Kecamatan) 

2. NTT (9 Kabupaten, 78 Kecamatan) 

3. NTB (8 Kabupaten, 64 Kecamatan) 

4. Jawa Timur (5 Kabupaten, 50 Kecamatan) 

5. Jawa Barat (7 Kabupaten, 84 Kecamatan) 

6. Gorontalo (4 Kabupaten, 22 Kecamatan) 

7. Sulawesi Utara (3 Kabupaten, 25 Kecamatan) 
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8. Sulawesi Barat (3 Kabupaten, 22 Kecamatan) 

Seperti yang ditunjukkan dalam daftar di atas, Provinsi Jawa Timur adalah salah satu 

provinsi yang menjadi salah satu kawasan implementasi PNPM Generasi. PNPM Generasi 

diimplementasikan di 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu : 

1. Kabupaten Malang 

2. Kabupaten Pamekasan 

3. Kabupaten Trenggalek 

4. Kabupaten Nganjuk 

5. Kabupaten Magetan 

Setelah diimplementasikan sejak tahun 2007, kabupaten/kota di atas memiliki capaian 

yang berbeda-beda. Berikut ini ditujukkan data tentang capaian PNPM Generasi tingkat 

kabupaten/kota di Jawa Timur.  

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dan khususnya Kabupaten Nganjuk masih 

jauh dari target MDGS yaitu 359 dan 151,9 per 100.000 kelahiran hidup (lihat gambar 1). 

Target MDGS untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 102 per 100.000 

kelahiran hidup. AKI di Jawa Timur sudah melampaui target MDGS yaitu 97,43, namun 

hampir setengah dari kabupaten/kota di Jawa Timur belum mencapai target MDGS. Provinsi 

Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki Angka Kematian Ibu dan 

neonatal yang besar yaitu di provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di 

Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Analisis kematian ibu yang dilakukan 

Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait 

erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong 

tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian 

pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga 
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akan semakin menekan risiko kematian ibu. Lima penyebab kematian ibu terbesar adalah 

pendarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. 

Lebih dari 30% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 disebabkan oleh HDK. 

Gambar I.1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di   

Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Indonesia tahun 2012 

 

 
 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 (data diolah) 

 

  

Upaya peningkatan kesehatan anak ada beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka 

Kematian Bayi (AKB). Target MDGs untuk penurunan AKB di tahun 2015 yaitu sebesar 23 
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per 1000 kelahiran hidup. AKB Indonesia, provinsi Jawa Timur dan Nganjuk masih di atas 

target MDGS yaitu 32, 31 dan 28 (lihat gambar 2).  Peningkatan akses dan kualitas bagi bayi 

baru lahir patut menjadi prioritas, untuk menurunkan AKB.   

Gambar I.2. 

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur dan Indonesia tahun 2012 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (data diolah) 

 

 

 Kasus gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan masih sangat besar. Di 

Indonesia ditemukan setidaknya 42.702 kasus gizi buruk di tahun 2012. Provinsi Jawa Timur 

menyumbang sekitar 25,89% kasus gizi buruk yaitu sebanyak 11.056 kasus. Di Kabupaten 

Nganjuk sendiri ditemukan 203 kasus gizi buruk. Kasus gizi buruk sendiri ibarat gunung es, 
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diperkirakan kasus gizi buruk di lapangan yang belum dilaporkan masih banyak. Namun 

upaya dinas kesehatan dalam menjaring dan memberikan upaya penyuluhan semakin 

digencarkan.  

Tabel 1.3. 

Kasus Gizi Buruk di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Indonesia tahun 2012 

 

Daerah Jumlah Kasus Daerah Jumlah Kasus 

Indonesia 42702 Nganjuk 203 

Jawa Timur 11056 Lumajang 184 

Situbondo 1453 Malang 151 

Ngawi 1219 Sampang 148 

Tulungagung 1109 Kota Malang 136 

Banyuwangi 991 Pamekasan 112 

Probolinggo 919 Magetan 106 

Kota Surabaya 824 Blitar 100 

Lamongan 503 Kota Mojokerto 88 

Trenggalek  435 Pasuruan 85 

Bangkalan 382 Mojokerto 81 

Kediri 345 Kota Pasuruan 65 

Tuban 328 Kota Madiun 58 

Bojonegoro 300 Jombang 34 

Jember 292 Sidoarjo 32 

Ponorogo 279 Pacitan  25 

Bondowoso 269 Kota Blitar 17 

Kota Probolinggo 251 Kota Batu 17 

Madiun 247 Sumenep 13 

Gresik 242 Kota Kediri 13 

Sumber : Dinas Kesehatan  Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan, 2015, 

(data diolah) 

 

Pada tabel 4 dapat dilihat Angka Partisipasi Sekolah dalam hal pencapaian pendidikan 

dasar sudah cukup baik, namun belum banyak yang mencapai angka 100. Hanya tiga daerah 

yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan yang mencapai 100 dan 

hanya sampai tingkat SD (7-12 tahun), serta untuk tingkat SMP hanya Kota Kediri yang 

mencapai angka 100.  
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Tabel 1.4. 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan Indonesia 

Tahun 2012 

 

Daerah Usia 7-12 Tahun Usia 13-15 Tahun Usia 16-18 Tahun 

Kota Mojokerto 99,38 95,97 82,07 

Ngawi 99,17 94,78 80,35 

Kota Madiun 100 95,65 80,15 

Kota Pasuruan 99,38 94,18 80,08 

Madiun 100 99,24 79,14 

Sidoarjo 99,29 96,35 78,73 

Magetan 100 95,87 77,78 

Kota Malang 99,55 92,52 74,15 

Kota Kediri 99,38 100 73,36 

Kota Batu 98,65 96,02 71,97 

Gresik 99,43 97,41 70,81 

Kota Blitar 99,22 96,91 70,52 

Kota Surabaya 98,95 95,48 69,68 

Nganjuk 97,77 94,61 68,85 

Kota Probolinggo 98,03 93,31 68,55 

Jombang 98,99 91,91 68,5 

Lamongan 97,85 98,35 67,65 

Tuban 98,35 94,11 67,64 

Kediri 99,05 91,94 65,86 

Sumenep 98,05 90,55 65,71 

Mojokerto 98,93 92,69 64,17 

Trenggalek  97,52 94,53 64,14 

Blitar 98,49 93,48 63,83 

Jawa Timur 98,66 91,71 61,68 

Indonesia 98,02 89,76 61,49 

Bondowoso 96,01 92,01 61,21 

Pacitan  98,68 90,34 61,05 

Banyuwangi 99,18 93,26 58,98 

Lumajang 98,38 80,05 57,57 

Tulungagung 99,2 95,58 53,72 

Jember 98,7 83,77 50,03 

Malang 98,97 87,96 49,48 

Pasuruan 97,92 89,41 47,84 

Situbondo 97,16 85,35 47,59 

Probolinggo 98,02 87,73 47,42 

Bangkalan 97,9 84,87 42,86 

Sampang 97,49 82,14 38,61 

 Sumber :Badan Pusat Statistik, 2015 (data diolah) 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa PNPM Generasi diimplementasikan sejak 

tahun 2007, maka saat ini program ini telah berjalan lebih dari 5 tahun, dan secara teoritis, 

program ini tentu telah menimbulkan konsekuensi, karena itulah tujuan utama dari 

implementasi program sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (2011:88) yang menyatakan 

―pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (outputs), dan 

manfaat (benefit), serta dampak (impacts) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran 

(target group).‖ Kurun waktu ini dapat dipandang ideal untuk mengukur konsekuensi dari 

program PNPM Generasi, khususnya dampak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan 

Subarsono (2009:119), yang menyatakan bahwa ―untuk dapat mengetahui outcome, dan 

dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak 

kebijakan tersebut diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka 

outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak‖. Pernyataan Subarsono ini semakin 

menunjukkan bahwa saat ini penelitian dampak dari PNPM Generasi merupakan waktu yang 

tepat. 

Di samping itu, berdasarkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Generasi, 

ukuran keberhasilan cenderung menilai dari sisi output, tidak ada ukuran atau kriteria 

keberhasilan dari dampak. Sepengetahuan penulis, sudah ada penelitian tentang PNPM 

Generasi secara massif, namun karena pijakannya berdasarkan PTO yang diukur dari sisi 

output, maka penulis berkesimpulan bahwa penelitian massif yang dilakukan oleh Bank 

Dunia berbeda dengan penelitian ini dari sudut pandang efektivitas yang diteliti, output 

versus dampak. 

Selanjutnya, Subarsono (2009:122) mendefinisikan dampak/impact sebagai akibat lebih 

jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan‖. 

Selanjutnya, Wibawa (1994:121) mendefinisikan dampak sebagai ―akibat yang dihasilkan 

oleh suatu intervensi program kepada kelompok sasaran, baik akibat tersebut diharapkan oleh 
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intervensi program ataupun tidak, dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku 

baru pada kelompok sasaran.‖ Dari pendapat Subarsono dan Wibawa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dampak adalah konsekuensi jangka panjang dari implementasi sebuah 

kebijakan/program, dan dampak itu sendiri memiliki jenis, yaitu dampak yang diharapkan 

(intended impact) dan dampak yang tidak diharapkan (unintended impact). 

Berkaitan dengan hal di atas, Wibawa (1994:29-30) menyatakan ―dampak yang 

diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah 

menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Di antara dampak-dampak 

yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tak diharapkan.‖ 

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa intended impact biasanya tercantum dalam 

tujuan kebijakan atau program tersebut. Adapun pola hubungan antara kebijakan/program 

dan dampak dikemukakan oleh Wibawa melalui bagan di bawah ini. 

Gambar I.3 

Pola Hubungan Antara Kebijakan/Program dan Dampak 

 

 

 

 

 

 

Diadaptasi dari Wibawa (1994:6) 

 

Implementasi 

Konsekuensi 

Intended Impact Unintended Impact 

Tujuan Program 
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Dari bagan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan akan menimbulkan 

konsekuensi, yaitu output (jangka pendek) dan dampak (jangka panjang). Dampak sebagai 

konsekuensi jangka panjang, setidaknya memerlukan waktu ideal untuk mengukur 

pencapaiannya (seperti yang dikemukakan Subarsono paling tidak 5 tahun sejak 

diimplementasikan). Atas dasar argument tersebut, peneliti menganggap bahwa saat ini 

adalah momentum yang tepat untuk melakukan penelitian tentang dampak PNPM Generasi.  

Penelitian untuk mengetahui dampak suatu program dilakukan dengan riset evaluasi. 

Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yang dikemukakan oleh Subarsono (2009:120-121) 

yang menyatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan, antara lain: 

 Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan;  

 Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan; 

 Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan; 

 Mengukur dampak suatu kebijakan; 

 Mengetahui apabila ada penyimpangan; 

 Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. 

Selain Subarsono, Wibawa (1994:9-10) juga menyebutkan beberapa aspek yang dapat 

diperoleh dari evaluasi kebijakan, yaitu ―evaluasi kiranya bermaksud untuk mengetahui 4 

aspek, yaitu (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konsekuensi 

kebijakan dan (4) efektifitas dampak kebijakan. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua 

tadi disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan 

keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.‖ Berdasarkan pendapat Subarsono dan Wibawa 

di atas, maka penelitian ini menggunakan perspektif riset evaluasi untuk mengetahui dan 

mengukur dampak PNPM Generasi terhadap status kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten 

Nganjuk. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis DAMPAK PNPM GENERASI TERHADAP STATUS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN 
DI KABUPATEN NGANJUK (DATA 2005 – 2014)

Wawan Setiawan



I-14 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk 

melakukan penelitian tentang dampak PNPM Generasi. Untuk itu, rumusan masalah yang 

diajukan adalah ―bagaimana dampak PNPM Generasi terhadap status kesehatan ibu anak dan 

pendidikan anak di Kabupaten Nganjuk? Rumusan masalah ini mengandung implikasi, antara 

lain sebagai berikut. 

1. Apakah ada dampak dari PNPM Generasi terhadap status kesehatan ibu dan anak 

di Kabupaten Nganjuk? 

2. Apakah ada dampak dari PNPM Generasi terhadap status pendidikan anak di 

Kabupaten Nganjuk  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mengukur dampak PNPM Generasi terhadap status kesehatan kesehatan ibu 

dan anak, dan status pendidikan anak di Kabupaten Nganjuk.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara akademik (teoritis dan metodologis) 

maupun secara praktis.  Secara akademik, manfaat penelitian ini mencakup: 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti 

baru dan memperdalam kajian teori yang dapat mendukung dalam pengembangan 

evaluasi kebijakan.. 

2. Bagi  peneliti  dapat  menambah  wawasan  dengan  menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh secara teori di lapangan   
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3. Bagi   peneliti   lain   dapat   dijadikan   sebagai   acuan   terhadap pengembangan 

teori dan metodologi dalam penelitian yang sama. 

 

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang evaluasi 

program/kebijakan, khususnya dari segi impact measurement.  

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan positif untuk 

meningkatkan kualitas kebijakan khususnya PNPM Generasi. 

3. Bagi studi kebijakan publik, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran (baik dari sisi konseptual, aplikasi teori maupun metodologi). 

4. Bagi kajian pemberdayaaan masyarakat, manfaat penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti studi kebijakan, 

khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan 

masyarakat pedesaan. 

5. Memberikan stimulus kepada mahasiswa agar lebih giat dalam meneliti 

perkembangan faktor sosial ekonomi dan kependudukan di Indonesia.  
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