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KATA PENGANTAR 
 

Pendidikan adalah hak dasar  rakyat. Demikian ditegaskan dalam pasal 28C ayat 1 Undang Undang 
Dasar  1945.  Secara  lengkap  pasal  ini  berbunyi  bahwa  setiap  orang  berhak mengembangkan  diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat 
dari  ilmu pengetahuan dan  tehnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 
demi  kesejahteraan umat manusia.  Jadi,pasal   yang  sama  ini menunjukkan  kewajiban pemerintah 
untuk menyediakan pendidikan. 

Amanat  konstitusi  ini  belum  terwujud.  Pendidikan  masih  bersifat  elitis.  Materi  dan  metode 
pendidikan tidak responsif terhadap kebutuhan ekspresi diri dan upaya peningkatan kreativitas dan 
kecerdasan  rakyat.  Bahkan  lebih  jauh  dari  itu,  kegiatan  pendidikan  tidak  jarang  hanya membalut 
rapih  kepentingan  komersial  yang  meredusir  rakyat  sebagai  subyek  pendidikan  menjadi  obyek  
pemenuhan kepentingan penyelenggara semata. 

Karena  kebijakan  pembangunan  nasional  belum  berhasil  mencerdaskan  bangsa  seperti  yang 
diamanatkan  konsitusi, maka  reformasi  kebijakan  bidang  pendidikan,  terutama  ruang  pendidikan 
bagi rakyat, harus menjadi arus utama kebijakan pembangunan ke depan.  Intinya  jelas, pendidikan 
haruslah memungkinkan rakyat berekpresi diri secara kreatif, kritis dan cerdas. 

Ini  artinya,  muatan  pendidikan  harus  berpijak  pada  realitas  kehidupan  rakyat  yang  pada 
kenyataannya mayoritas masih memenuhi wilayah  perdesaan. Mengikuti  pandangan  Paulo  Freire 
jika  pendekatan  kita mengambil  jarak  dengan  kenyataan  kehidupan  rakyat  desa  sebagai  sebuah 
totalitas, bahkanmenjelaskannya menjadi bagian bagian, memikirkan  secara sepihak cara cara yang 
paling efisien untuk memecahkan kesulitan  rakyat desa, dan kemudian mendiktekan  strategi atau 
kebijakan,  maka  kita  telah  memarjinalkan  mereka.  Memarginalkan  rakyat  desa  dengan  hanya 
menjabarkannya semata mata kedalam serpihan serpihan dimensi yang dapat diperbuat sesuka kita, 
seakan akan hanya seonggok bongkahan masalah yang harus dipecahkan. 

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karenanya Program Nasonal Pemberdayaan 
Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perdesaan memberikan  akses di bidang pendidikan bagi  rakyat desa 
melalui program  ini. Namun demikian  jenis‐jenis kegiatan pendidikan yang  selama  ini muncul dari 
proses penggalian gagasan dari setiap dusun pada akhirnya banyak yang terpinggirkan dan tidak bisa 
didanai sebagai akibat pendidikan kurang dianggap penting sebagai kebutuhan dasar dan hak rakyat. 

2

PNPM  Mandiri  Perdesaan  bertekad  kuat  berpartisipasi  memenuhi  panggilan  konstitusi  untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui kegiatan pendidikan yang berpihak kepada kepentingan 
rakyat. Suatu proses pendidikan yang melibatkan rakyat sendiri dalam menggugat dan membongkar 
kesadaran palsu yang sudah diinternalisasikan dan menggugah kesadaran kritisnya. Pendidikan harus 
memungkinkan mereka menjaga  keharmonisan  dengan  alam  dan  berbagai  kekuatan  sosial  yang 
melingkupi dan menopang  kehidupannya. Yakyat harus menjadi  subyek dan bukannya obyek dari 
sejarah dirinya. 
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Buku  ini  merupakan  bagian  dari  serial  modul  pelatihan  bagi  masyarakat.  Buku  buku  pegangan 
pelatih  lainya  akan  disusun  secara  bertahap  untuk  dapat  mendukung  kegiatan  program  di 
kecamatan  dan  desa.  Besar  harapan  kami  penerbitan  buku  ini  akan  meningkatkan  kualitas 
pelaksanan  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  serta  mampu  memberikan  andil  yang  berarti  dalam 
menjawab persoalan yang ada di masyarakat . 

 

 

Jakarta, Januari 2011 

PNPM Perdesaan. 
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CARA MENGGUNAKAN BUKU INI 
 

Siapa yang dapat menggunakan buku ini? 

Buku ini dapat digunakan oleh fasilitator atau pelatih yang berada di kabupaten atau di kecamatan, 
yang memiliki tugas untuk memfasilitasi pelaku‐pelaku di tingkat kecamatan dan desa. Jadi buku ini 
dapat digunakan oleh Tenaga Pelatih Masyarakat dan fasilitator atau pendamping lokal. 

Siapa sasaran dari modul pelatihan ini? 

Modul  ini  didesain  untuk  memberikan  perspektif  bagi  semua  pelaku  PNPM  Mandiri  Perdesaan 
bahwa Pendidikan merupakan salah satu hak dasar warganegara yang seharusnya menjadi prioritas. 
Oleh karenanya, kelompok yang ingin disasar melalui modul ini terutama adalah :  

• Fasilitator Kabupaten; 

• Fasilitator Kecamatan; 

• KPMD; 

• Kelompok Perempuan; 

• Pemerhati Pendidikan Tingkat Kecamatan; 

• Tim Penulis Usulan;  

• Tim Verifikasi;  

• Tim Penyusun RPJM Desa 

• Anggota BPD bidang sosial budaya 

Bagaimana cara menggunakan buku ini? 

Modul  pelatihan  ini  dirancang  untuk  menyediakan  beberapa  kebutuhan  peningkatan  kapasitas 
masyarakat dan pelaku program dalam melaksanakan kegiatan  infrastruktur. Pokok bahasan yang 
disediakan  bukan  disusun menurut  urutan  proses  pelatihan. Masing‐masing modul  dapat  berdiri 
sendiri dan dapat digunakan secara terpisah sesuai kebutuhan peserta pelatihan.  

Modul yang disediakan dalam buku ini meliputi: 

MODUL 1: Pendidikan Sebagai Hak 

MODUL 2: Pendidikan Partisipatif 

MODUL 3: Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Mutu Pendidikan 
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MODUL 4: Penggalian Gagasan 
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MODUL 1: Pendidikan Sebagai Hak Rakyat 

Materi  pengantar  memuat  beberapa  pokok  bahasan  yang  diharapkan  mampu  memberikan 
kesadaran  baru  bahwa  sesungguhnya  pendidikan merupakan  hak  dasar warganegara  yang  tidak 
boleh dikesampingkan.  

 
MODUL 2: Pendidikan Partisipatif 

Materi  pengantar  memuat  beberapa  pokok  bahasan  yang  diharapkan  mampu  memberikan 
kesadaran baru bahwa tentang perlunya pendidikan partisipatif dalam memenuhi kebutuhan rakyat 
desa sesuai dengan karakteristik dan lokalitasnya. Sehingga diperlukan pendidikan berbasis local dan 
cultural serta pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan karakteristik permasalahannya.  

 
MODUL 3: Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Mutu Pendidikan 

Modul  ini  disiapkan  untuk  membantu  peserta  latih  untuk  bisa  melakukan  analisa  persoalan 
pendidikan. Meski  kegiatan pendidikan  sudah dilakukan, namun masih dijumpai mutu pendidikan 
masih  tetap  sangat  rendah,  tingkat  anak  putus  sekolah  masih  sangat  tinggi,  serta  akses 
mendapatklan layanan pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. 
Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Mutu Pendidikan diharapkan dapat membantu para pelaku 
PNPM Mandiri  Perdesaan memetakan  persoalan  pendidikan  secara  lebih  sistemik  dan  dikaitkan 
dengan potensi desa agar proses pendidikan juga bisa diterapkan di tingkat desa itu sendiri. 

 
MODUL 4: Penggalian Gagasan 

Modul  ini bertujuan memberikan pemahaman pada peserta  latih bahwa pendidikan  tidak  terbatas 
dalam  pendidikan  formal,  namun  juga  bisa  dilakukan  di  masyarakat.  Pendidikan  di  masyarakat 
diharapkan  mampu  menjawab  seluruh  persoalan  yang  ada  di masyarakat  itu  sebab  pendidikan 
dimaksud berbasis pada potensi yang ada di desa itu sendiri. Bahwa bidang pendidikan yang selama 
ini  tergarap masih berkutat pada pendidikan  formal, padahal  terdapat empat  jenis kegiatan dalam 
bidang  pendidikan  yaitu  beasiswa,  peningkatan  pelayanan  pendidikan,  pelatihan  ketrampilan 
masyarakat dan pengembangan wawasan dan kepedulian. 
 
Langkah Penyusunan Proses Pelatihan 

Sebelum menggunakan modul  ini perlu dilakukan  identifikasi kebutuhan pelatihan. Cara  termudah 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: 
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• Apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya?  
• Tugas apa yang tidak dapat dikerjakan dengan baik atau kualitasnya tidak memuaskan? 

 

Setelah  teridentifikasi kebutuhan pelatihan,  lakukan pemilihan pokok bahasan yang sesuai dengan 
kebutuhan.  Lihat  pada matrik  kurikulum  sebagai  lembar  ringkasan modul.  Dari matrik  ini  dapat 
dengan mudah memilih pokok bahasan  yang  tepat. Cermati  tujuan  yang  ada dalam  setiap pokok 
bahasan.  Sandingkan  dengan  kebutuhan  pelatihan  untuk memastikan  bahwa  tujuan  pada  pokok 
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bahasan  tersebut  dapat  menjawab  kebutuhan  pelatihan.    Ketika  tujuan  tersebut  menjawab 
kebutuhan pelatihan, masukkan pokok bahasan tersebut dalam daftar materi pelatihan.  

Setelah daftar materi pelatihan tersusun, lakukan penyusunan urutan proses pelatihan. Berdasarkan 
urutan proses pelatihan tersebut buatlah daftar acara pelatihan. 



MATRIK KURIKULUM 
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No  Pokok Bahasan  Tujuan Pembelajaran  Metode  Bahan dan Media  Durasi 

1  PENDIDIKAN SEBAGAI HAK RAKYAT 

1a  Hak Rakyat Terhadap 
Layanan Pendidikan 

• Peserta mampu memahami pentingnya 
pendidikan sebagai investasi masa depan 

• Peserta mampu menjelaskan pendidikan 
sebagai hak setiap warganegara  
 

• Ceramah 
• Curah Pendapat  
• Diskusi Kelompok 

• Bahan Bacaan : Hak‐Hak Rakyat Terhadap 
Layanan Pendidikan 
 

120’ 

1b  Advokasi Pendidikan • Peserta mampu memahami pentingnya 
advokasi pendidikan sebagai sarana untuk 
mendapatkan haknya 

• Peserta mampu menjelaskan pentingnya 
advokasi pendidikan sebagai upaya 
memperkuat kerja jaringan antar 
kelembagaan masyarakat 
 

• Ceramah 
• Curah Pendapat  
• Diskusi Kelompok 

• Bahan Bacaan : Advokasi Pendidikan untuk 
Masyarakat Pedesaan, Salah Siapa Anak Tidak 
Sekolah 
 

120’ 

2  PENDIDIKAN PARTISIPATIF 

2a  Pendidikan Berbasis Lokal 
dan Kultural 

• Peserta mampu memahami pentingnya 
pendidikan partisipatif. 

• Peserta mampu menjelaskan azas, tujuan, 
prinsip & pendekatan pendidikan 
partisipatif. 

• Peserta mampu menjelaskan pentingnya 
pendidikan partisipatif berbasis local dan 
cultural. 

• Peserta mampu melaksanakan pendidikan 
partisipatif berbasis local dan cultural. 
 

• Ceramah 
• Curah Pendapat  
• Diskusi Kelompok 

• Bahan Bacaan :Pendidikan Partisipasi 
Berbasis Lokal dan Kultural 
 

120’ 

2b  Pendidikan Kecakapan 
Hidup 

• Peserta mampu memahami pentingnya 
pendidikan kecakapan hidup. 

• Ceramah 
• Curah Pendapat  

• Bahan Bacaan : Life Skills 
 

120’ 
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• Peserta mampu menjelaskan pengertian, 
misi, tujuan, sasaran & pendekatan 
pendidikan kecakapan hidup. 

• Peserta mampu melaksanakan pendidikan 
kecakapan hidup 
 

• Diskusi Kelompok 

3  PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN MUTU PENDIDIKAN 

3  Peningkatan Pelayanan 
Pendidikan dan Mutu 
Pendidikan Dukungan 
PNPM Perdesaan 
 

• Peserta mampu menjelaskan substansi 
bidang pendidikan baik dalam pelayanan 
maupun mutu pendidikan 

• Peserta mampu menjelaskan pelayan dan 
mutu pendidikan yang dapat didukung oleh 
PNPM Perdesaan 
 

• Ceramah 
• Curah Pendapat 
 

• Bahan Bacaan : Pelaksanaan Pendidikan 
Manajemen Berbasis Sekolah, Panduan 
Teknis Kelas Layanan Khusus untuk Anak 
Usia Wajib Belajar 9 Tahun 

• PTO PNPM Perdesaan (Penjelasan IV) 

90’ 

4  PENGGALIAN GAGASAN 

4  Teknik Penggalian 
Gagasan Bidang 
Pendidikan 

• Peserta dapat menjelaskan pentingnya 
pendidikan bagi masyarakat  

• Peserta dapat menjelaskan tentang 
pendidikan versi open menu dalam 
PNPM Perdesaan 

• Peserta mampu melakukan penggalian 
gagasan bidang pendidikan 

 

• Ceramah  
• Curah Pendapat 
• Diskusi Kelompok 
 

• Bahan Bacaan : Teknik Penggalian Gagasan 
Pendidikan, Pelaksanaan Penjajakan 
Kebutuhan Pendidikan beserta form 
pengumpulan data 

• PTO PNPM Perdesaan  

180’ 

 

 

 

 

 



MODUL  I :   PENDIDIKAN SEBAGAI HAK RAKYAT 

 

POKOK BAHASAN  :  1.A. HAK RAKYAT TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN 

TUJUAN  :  • Peserta mampu memahami pentingnya pendidikan sebagai 
investasi masa depan 

• Peserta mampu menjelaskan pendidikan sebagai hak setiap 
warganegara 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan : Hak‐Hak Rakyat Terhadap Layanan Pendidikan 

 

PENGANTAR: 

Materi  pengantar  memuat  beberapa  pokok  bahasan  yang  diharapkan  mampu  memberikan 
kesadaran  baru  bahwa  sesungguhnya  pendidikan merupakan  hak  dasar warganegara  yang  tidak 
boleh dikesampingkan.  

PANDUAN FASILITASI: 

1. Penjelasan : 
Penjelasan tentang  landasan  legal formal pendidikan di Indonesia (UUD 1945 dan UU Sisdiknas). 
Lanjutkan dengan penjelasan  tentang Pendidikan dan  target pencapaian MDGs.  Lakukan  tanya 
jawab untuk mengetahui pemahaman peserta 

2. Diskusi Kelompok  : 
Minta peserta untuk berkelompok (4‐5 orang ) untuk mendiskusikan: 
a. Kemiskinan dan Pendidikan 
b. Manfaat pendidikan 
c. Layanan pendidikan dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan 
‐ Bagaimanakah kondisi/potret pendidikan di wilayah anda? 
‐ Bagaimanakah  layanan pendidikan diwilayah anda? Mudahkan diakses bagi  seluruh warga 

diwilayah tersebut? 
‐ Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  dinas  pendidikan  diwilayah  anda  untuk mengatasi 

persoalan layanan dan akses pendidikan yang sulit bagi warga di wilayah anda? 
3. Presentasi: 
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Masing‐masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok yang  lainnya 
diperkenankan untuk menyanggah, memberi masukan dan mengamati point‐point penting yang 
dihasilkan oleh kelompok presentasi. Ajak peserta untuk membuat rumusan dari pokok bahasan 
diatas  dan  membuat  rumusan  strategi  dalam  mendorong  pemenuhan  hak  rakyat  dalam 
pendidikan 

4. Penegasan: 
a. Tayangkan  power  point  tentang  Hak‐Hak  Rakyat  Terhadap  Layanan  Pendidikan.  Kaitkan 

PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah instrumen untuk mencapai target pencapaian MDGs 
dan pemenuhan hak‐hak rakyat.  

b. MDGs merupakan  kesepakatan  dunia  untuk menanggulangi  atau mengurangi  kemiskinan, 
kelaparan,  kematian  ibu  dan  anak,  penyakit,  buta  aksara,  diskriminasi  perempuan, 
penurunan kualitas  lingkungan hidup serta kurangnya kerjasama dunia bagi pembangunan. 
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Indonesia sebagai salah 1 negara yang menyepakati MDGs memiliki  tanggung  jawab untuk 
memenuhinya. Bidang pendidikan menjadi salah satu fokus bidang dalam target pencapaian 
MDGs.  Dukungan  PNPM  Perdesaan  dalam  bidang  pendidikan  di  implementasikan  dalam 
kegiatan open menu bidang pendidikan 
 

PENJELASAN MATERI: 
 

• Landasan legal formal pendidikan di Indonesia 
‐ UUD 1945 
‐ UU Sisdiknas 
• Pendidikan sebagai Hak 
‐ Hukum HAM Internasional 
‐ Hukum HAM Nasional 
• Indikator Pemenuhan Hak atas  Pendidikan 
• Manfaat Pendidikan  
• Pendidikan dan Pencapaian MDGs 
• Kemiskinan dan Pendidikan 
• Layanan pendidikan dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan 
• Dukungan PNPM Mandiri Perdesaan untuk Pendidikan 
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MODUL  I :   PENDIDIKAN SEBAGAI HAK RAKYAT 

 

POKOK BAHASAN  :  1.B. ADVOKASI PENDIDIKAN 

TUJUAN  : 
• Peserta mampu memahami pentingnya advokasi pendidikan sebagai 
sarana untuk mendapatkan haknya 

• Peserta mampu menjelaskan pentingnya advokasi pendidikan sebagai 
upaya memperkuat kerja jaringan antar kelembagaan masyarakat

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan : Advokasi Pendidikan untuk Masyarakat Pedesaan, 
Salah Siapa Anak Tidak Sekolah, Advokasi Upaya Melakukan Perubahan 
Kebijakan 

 
PENGANTAR: 
 
Banyak  pengertian mengenai  advokasi,  salah  satunya  advokasi  sebagai  proses  perubahan  sosial 
yang ditujukan untuk membentuk partisipasi publik, kebijakan, dan program agar menguntungkan 
kaum yang terpinggirkan, mempertahankan hak asasi manusia, dan melindungi lingkungan hidup. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Galilah  pemahaman  peserta  tentang  konsep  advokasi.  Berikan  kesempatan  kepada  peserta 

untuk  mengungkapkan  pendapat,  gagasan,  dan  bertanya  tentang  hal‐hal  yang  belum 
dipahaminya. 

3. Jelaskan tentang rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di pedesaan. 
4. Curah pendapat tentang bagaimana (hal hal yang harus dilakukan) mengatasi rendahnya tingkat 

pendidikan melalui advokasi bidang pendidikan. 
5. Diskusi Kelompok  : 

Minta peserta untuk berkelompok (4‐5 orang ) untuk mendiskusikan: 
a. Kondisi pendidikan di masing masing tempat tinggalnya 
b. Bagaimana  (hal hal yang harus dilakukan) mengatasi rendahnya tingkat pendidikan melalui 

advokasi bidang pendidikan. 
c. Manfaat advokasi pendidikan 

6. Masing‐masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok yang lainnya 
diperkenankan untuk menyanggah, memberi masukan dan mengamati point‐point penting yang 
dihasilkan oleh kelompok presentasi. Ajak peserta untuk membuat rumusan dari pokok bahasan 
diatas dan membuat rumusan strategi dalam mendorong advokasi pendidikan 
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7. Berikan sekali  lagi kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan 
terkait hal hal yang telah dipresentasikan tadi. 

8. Tutup  sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan  tentang pentingnya 
advokasi  dan  peserta  berkomitmen  melakukan  advokasi  terutama  bidang  pendidikan  yang 
selama ini terabaikan. 

 
PENJELASAN MATERI: 
 
Berikut disampaikan beberapa definisi advokasi :   
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1. Menurut Ritu R. Sharna:  
a. Suatu  tindakan  yang  ditujukan  untuk mengubah  kebijakan,  kedudukan  atau  program 

dari segala jenis institusi  
b. Berbagai macam strategi yang diarahkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

pada tingkat organisasi, lokal, provinsi, nasional, dan internasional   
c. Proses  keikutsertaan  masyarakat  di  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang 

mempengaruhi kehidupan mereka   
2. Menurut Socoro Reyes  (1997): 

Aksi  strategis  yang  ditujukan  untuk menciptakan  kebijakan  publik  yang  bermanfaat  bagi 
masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat. 

3. Menurut The Center for Legislative Development (tanpa tahun): 
Aksi  kolektif  yang  terencana  untuk  mengubah  iklim  politik  yang  melibatkan  semua 
pengemban  kepentingan  (stake  holders)  yang  diarahkan  untuk  mengatasi  isu‐isu  dan 
problem‐problem spesifik melalui kebijakan publik ( 

4. Menurut IDEA (2003): 
Aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk 
memasukkan  suatu masalah  ke dalam  agenda  kebijakan, dan mengontrol para pengambil 
keputusan untuk mengupayakan  solusi bagi masalah  tersebut  sekaligus membangun basis 
bagi  penegakkan  dan  penerapan  kebijakan  publik  yang  dibuat  untuk mengatasi masalah 
tersebut. 

5. Menurut Margaret Schuler dalam Sheila Espine‐Villaluz et.al. (2004): 
Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat 
pada  suatu  isu,  dan  mengontrol  para  pengambil  kebijakan  untuk  mencari  solusinya. 
Advokasi itu juga berisi aktivitas‐aktivitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk 
dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas 
secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi. 

6. Menurut Valerie Miller dan Jane Covey: 
Advokasi  sebagai  proses  perubahan  sosial  yang  ditujukan  untuk  membentuk  partisipasi 
publik,  kebijakan,  dan  program  agar  menguntungkan  kaum  yang  terpinggirkan, 
mempertahankan hak asasi manusia, dan melindungi lingkungan hidup. 

 
Tingkat Pendidikan yang Rendah  
Fakta sosial yang tidak bisa dipungkiri, bahwa sebagian besar masyarakat perdesaan apabila dilihat 
dari sisi pendidikan menunjukkan populasi terbesar adalah pendidikan SD ; untuk SLTP diperkirakan 
10‐15 %  ;  sedang  tingkat SLA 5‐7 %  ;  sementara perguruan  tinggi 2‐3 % bahkan yang buta aksara 
umumnya  usia  dewasa  biasanya  mencapai  10‐20  %.  Angka‐angka  diatas,  bersifat  asumsi  tetapi 
apabila dilakukan kajian jumlah angka tersebut, masih significant atau sesuai dengan fakta yang ad di 
perdesaan. 
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MODUL  II :   PENDIDIKAN PARTISIPATIF 

 

POKOK BAHASAN  :  2.A. PENDIDIKAN BERBASIS LOKAL DAN KULTURAL 

TUJUAN  : 
• Peserta mampu memahami pentingnya pendidikan partisipatif. 
• Peserta mampu menjelaskan azas, tujuan, prinsip & pendekatan 
pendidikan partisipatif. 

• Peserta mampu menjelaskan pentingnya pendidikan partisipatif berbasis 
local dan cultural. 

• Peserta mampu melaksanakan pendidikan partisipatif berbasis local dan 
cultural.

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan : Pendidikan Partisipasi Berbasis Lokal dan Kultural 

 
PENGANTAR: 
 
Pendidikan di masyarakat diharapkan mampu menjawab seluruh persoalan yang ada di masyarakat 
itu sebab pendidikan dimaksud berbasis pada potensi yang ada di desa itu sendiri. 
Pendidikan Partisipasi adalah pembelajaran masyarakat yang memiliki dimensi pemberdayaan, atau 
empowerment artinya  : menurut Sastrapratedja power  to adalah  (1) daya untuk berbuat    ; power 
with (2) kekuatan bersama dan power within (3) kekuatan dari dalam. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan  tentang  latar  belakang, pengertian,  azas,  tujuan, prinsip dan pendekatan  pendidikan 

partisipatif. 
3. Curah  pendapat  tentang  latar  belakang,  pengertian,  azas,  tujuan,  prinsip  dan  pendekatan 

pendidikan partisipatif. 
4. Jelaskan dan tayangkan contoh pendidikan partisipatif. 
5. Curah pendapat tentang pendidikan partisipatif. 
6. Diskusi  Kelompok    :  minta  peserta  untuk  berkelompok  (4‐5  orang  )  untuk  mendiskusikan 

program  pendidikan  partisipatif  yang  mungkin  dilakukan  sesuai  dengan  permasalahan  dan 
karakteristik lokasi peserta berada. 

7. Masing‐masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok yang lainnya 
diperkenankan untuk menyanggah, memberi masukan dan mengamati point‐point penting yang 
dihasilkan oleh kelompok presentasi. Ajak peserta untuk membuat rumusan dari pokok bahasan 
diatas dan membuat rumusan strategi dalam mendorong diadakannya pendidikan partisipatif. 
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8. Berikan sekali  lagi kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan 
terkait hal hal yang telah dipresentasikan dan dirumuskan tadi. 

9. Tutup  sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan  tentang pentingnya 
pendidikan partisipatif dan peserta berkomitmen melakukan program pendidikan partisipatif. 

 
PENJELASAN MATERI: 
 
Pendidikan Partisipasi dapat dijabarkan menjadi tiga kekuatan, yaitu : 
o Power to adalah kekuatan kreatif yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu 
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o Power with membangun  solidaritas atas kekuatan bersama agar anak didik dapat membangun 
solidaritas atas dasar komitmen pada  tujuan yang sama guna memecahkan permasalahan yang 
dihadapi dan guna menciptakan kesejahteraan bersama. 

o Power within adalah kekuatan spiritual yang ada dalam anak didik guna membuat manusia lebih 
manusiawi  karena  disana  dibangun  harga  diri  manusia  dan  penghargaan  terhadap  martabat 
sekaligus nilai‐nilai yang mengalir dari martabat itu.   

 
Azas Pendidikan Partisipatif 
(1). Azas Kemerdekaan 

Diartikan disiplin pada diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu 
maupun  sebagai  anggota masyarakat.  Pemaknaan  kemerdekaan  adalah masyarakat memiliki 
disiplin yang kuat dan yang harus diperjuangkan, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi 
maupun golongan. 

(2). Azas Kodrat alam 
Diartikan hakekatnya manusia sebagai mahkluk adalah satu dengan kodrat alam. Manusia tidak 
lepas  dari  kehendaknya,  tetapi mengalami  kebagiaan  andaikan  bisa menyatukan  diri  dengan 
kodrat  alam  yang mengandung  kemajuan  tersebut.Oleh  karenanya  setiap mahkluk  sebaiknya 
berkembang dengan sewajarnya. 
Manusia harus menjaga alam dengan baik, jangan menjadikan alam dikeruk habis‐habisan tanpa 
memperhatikan nilai ekologisnya. 

(3). Azas Kebudayaan 
Sebagai  bangsa  yang  beradab  dan  berdaulat,  maka  bangsa  harus  hadir  dengan  budayanya. 
Budaya yang dimiliki harus menjadi pelestarian. Budaya yang heterogen harus bisa membawa 
kemajuan bangsa kemasa depan.    

(4). Azas Kebangsaan 
Seluruh  eleman bangsa  yang berbeda budaya,  ras dan  adat  istiadat harus  satu perjuangan di 
bawah NKRI, harus mengandung rasa kesatuan dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan 
duka, rasa satu dalam hendak menuju kebahagiaan hidup lahir dan batin. 

(5). Azas Kemanusiaan 
Tiap‐tiap manusia itu adalah mewujudkan kemanusiaan yang terlihat pada kesucian hatinya, dan 
adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makluk Tuhan seluruhnya. Misi 
kemanusiaan  adalah  membangun  suatu  bangunan  bangsa  yang  berbalut  nilai‐nilai  damai, 
perdamaian, ditengah perbedaan budaya, suku, agama dan adat istiadat. 

 
Tujuan 
Mengembangkan  proses  pembelajaran  masyarakat  yang  membawa  pada  arah  kesadaran 
masyarakat  terhadap  realitas  sosial  yang  dihadapi  sehari‐hari,  agar menjadi  kreatif  produktif  dan 
peduli  atas  perubahan  sosial  yang  terjadi,  untuk  menuju  pada  pencapaian  kesejahteraan 
masyarakat.   
 
Prinsip 
• Pendidikan bersifat praktis berorientasi pada penciptaan lapangan kerja  
• Pendidikan didasarkan atas kebutuhan yang dirasakan ; bukan keinginan 

14

• Pendidikan dirumuskan secara terbuka 
• Pendidikan lingkage dengan pemenuhan user atau pemakai 
• Pendidikan berdasarkan pada kecapakan hidup (life skills) 
• Pendidikan berbasis lokal dan kultural  
• Pendidikan tidak diletakkan dalam kerangka komersialisasi 
• Pendidikan yang tidak membebani dan sulit dikerjakan masyarakat 
• Pendidikan didukung dengan adanya potensi lokal yang dimilki 
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MODUL  II :  PENDIDIKAN PARTISIPATIF 

 

POKOK BAHASAN  :  2.B. PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 

TUJUAN  : 
• Peserta mampu memahami pentingnya pendidikan kecakapan hidup. 
• Peserta mampu menjelaskan pengertian, misi, tujuan, sasaran & 
pendekatan pendidikan kecakapan hidup. 

• Peserta mampu melaksanakan pendidikan kecakapan hidup 

DURASI  :  120 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan : Life Skills 

 
PENGANTAR: 
 
Yaitu  pendidikan  yang memberikan  kecakapan  personal,  kecakapan  sosial,  kecakapan  intelektual 
dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan atau hidup mandiri. 
Orientasi Life Skills, membangun sikap kemandirian, untuk mendapatkan ketrampilan sebagai bekal 
untuk bekerja dan mengembangkan diri (skilled orientation). 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. 
2. Jelaskan tentang pengertian, misi, tujuan, sasaran & pendekatan pendidikan kecakapan hidup. 
3. Curah pendapat tentang pengertian, misi, tujuan, sasaran & pendekatan pendidikan kecakapan hidup. 
4. Jelaskan dan tayangkan contoh paket pendidikan life skills. 
5. Curah pendapat tentang pendidikan life skills. 
6. Diskusi  Kelompok    :  minta  peserta  untuk  berkelompok  (4‐5  orang  )  untuk  mendiskusikan 

program  pendidikan  life  skills  yang  mungkin  dilakukan  sesuai  dengan  permasalahan  dan 
karakteristik lokasi peserta berada. 

7. Masing‐masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok yang lainnya 
diperkenankan untuk menyanggah, memberi masukan dan mengamati point‐point penting yang 
dihasilkan oleh kelompok presentasi. Ajak peserta untuk membuat rumusan dari pokok bahasan 
diatas  dan membuat  rumusan  strategi  dalam mendorong  diadakannya  pendidikan  kecakapan 
hidup. 

8. Berikan sekali  lagi kesempatan pada pada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan 
terkait hal hal yang telah dipresentasikan dan dirumuskan tadi. 

9. Tutup  sesi pembahasan  ini dengan membuat pembulatan dan penegasan  tentang pentingnya 
pendidikan  partisipatif  dan  peserta  berkomitmen melakukan  program  pendidikan  kecakapan 
hidup. 
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PENJELASAN MATERI: 
 
Misi 
Meningkatkan kualitas ketrampilan, kecakapan hidup dan profesionalitas, bagi anggota masyarakat 
yang membutuhkan dalam  rangka meraih kesejahteraan  jasmani dan  rohani, dengan menerapkan 
prinsip belajar sepanjang hayat dan untuk meningkatkan daya saing bangsa di era global. 
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Tujuan 
Melaksanakan  program‐program  pendidikan  dan  pelatihan  yang  mampu  mengembangkan 
ketrampilan,  keahlian  dan  kecakapan  serta  nilai‐nilai  keprofesian  untuk mendorong  produktivitas 
sebagai tenaga kerja yang andal atau kemandirian berusaha. 
Memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengikuti  program  khusus  berbasis 
kompetensi, serta fasilitasi penempatan kerja pada dunia usaha/industri dan/atau berusaha mandiri.  
 
Sasaran 
Anggota masyarakat usia produktif usia 18 – 45 tahun, perempuan maupun  laki‐laki, putus sekolah 
dan belum memiliki pekerjaan, dengan kriteria : 
• Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja 
• Memiliki komitmen mengikuti kegiatan belajar  sampai dengan  selesai yang dibuktikan dengan 

surat pernyataan kesediaan kesanggupan belajar 
• Domisili warga masyarakat desa yang berada pada lingkup satu kecamatan 
 
Pendekatan 
Pendidikan  life  skills  dengan  cakupan  belajar  yang  relatif  luas,  maka  pendekatan  dalam 
pelaksanaannya diawali dengan langkah‐langkah sebagai berikut : 
• Analisis  kebutuhan  (need  assessment)  dengan  teknis mencari  informasi  peluang  usaha/kerja 

yang ada sesuai dengan jenis pembelajaran yang akan dilatihkan. 
• Analisis  kebutuhan  (need  assessment)  dengan  cara  mengembangkan  usaha  baru  dengan 

memberdayakan potensi sumber daya sekitar. 
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MODUL  III :  PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN 
DAN MUTU PENDIDIKAN  

 

POKOK BAHASAN  :  3.  PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN MUTU PENDIDIKAN 
DUKUNGAN PNPM PERDESAAN 

TUJUAN  :  • Peserta mampu menjelaskan substansi bidang pendidikan baik 
dalam pelayanan maupun mutu pendidikan 

• Peserta mampu menjelaskan pelayan dan mutu pendidikan yang 
dapat didukung oleh PNPM Perdesaan 

DURASI  :  90 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan : Pelaksanaan Pendidikan Manajemen Berbasis 
Sekolah, Panduan Teknis Kelas Layanan Khusus untuk Anak Usia 
Wajib Belajar 9 Tahun 

• PTO PNPM Perdesaan 

 
PENGANTAR: 
Meski kegiatan pendidikan  sudah dilakukan, namun masih dijumpai mutu pendidikan masih  tetap 
sangat rendah, tingkat anak putus sekolah masih sangat tinggi, serta akses mendapatklan  layanan 
pendidikan masih jauh dari yang diharapkan. 
Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Mutu Pendidikan diharapkan dapat membantu para pelaku 
PNPM Mandiri  Perdesaan memetakan  persoalan  pendidikan  secara  lebih  sistemik  dan  dikaitkan 
dengan potensi desa agar dapat mendukung proses pendidikan untuk diterapkan di tingkat desa itu 
sendiri. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
1. Jelaskan  tentang program‐program pengentasan pendiikan yang ada di wilayah  tinggal peserta. 

Program‐program apa saja yang memiliki sasaran dalam bidang pendidikan dan implementasinya 
dalam mendukung proses pendidikan diwilayah tersebut. Lanjutkan penjelasan tentang landasan 
formal keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan : 
• UU No.  32/2004  tentang  otonomi daerah,  Pemerintah Daerah  yang memiliki  tugas untuk 

menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SLTP)  
• UU  sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003, BAB XV  : Peran  serta masyarakat 

dalam pendidikan, pasal, 54,55, 56 menegaskan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah 
dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  menjadi  kewajiban  untuk  melibatkan 
masyarakat.  
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• Kepmendiknas Nomor  : 044/U/2002   yang bertujuan Mewadahi dan menyalurkan aspirasi 
dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan 
di  satuan  pendidikan.  Meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  masyarakat  dalam 
penyelenggaraan pendidikan.  

2. Kaitkan dengan  implementasi program PNPM Perdesaan yang sudah dilakukan selama  ini untuk 
mendukung proses pendidikan. 

3. Penjelasan tentang panduan manajemen berbasis sekolah 
4. Curah Pendapat  : 

Minta  peserta  membaca  Penjelasan  IV  PTO  PNPM  Perdesaan  tentang  ;  Kegiatan  Bidang 
Pelayanan  Pendidikan.  Lanjutkan  dengan  meminta  kepada  peserta    untuk  memaparkan 
pengalamannya dalam mengamati program‐program pengentasan kemiskinan yang sasarannya 
ikut serta dalam mendukung proses pendidikan. 
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Kaitkan  pendapat  peserta  dengan  implementasi  PNPM  Perdesaan  yang  selama  ini  telah 
dilaksanakan. Gunakan pertanyaan pemandu : 
a. apakah  implementasi/penerapan  program  PNPM  Perdesaan  dalam  bidang  pendidikan 

kurang tetap sasaran? (beri penjelasan) 
b. bagaimana  dengan  usulan  program  pendidikan,  apakah  masih  berorientasi  agar  dapat 

mengakses BLM? (beri penjelasan) 
c. apakah  selama  ini  masyarakat  juga  merasa  ikut  bertanggungjawab  dalam  mendukung 

program‐program pendidikan? Apa bentuknya?  
5. Penegasan: 

1. Implementasi program kurang tepat sasaran mengakibatkan sehingga sampai saat  ini profil 
pendidkan tiap wilayah belum ada perkembangan yang berarti. Masalah‐masalah pendidikan 
berkaitan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kualitas pendidikan masih terjadi. 

2. Usulan program pendidikan masih berorientasi untuk dapat mengakses  BLM 
3. Tanggungjawab bersama ( pemerintah dan masyarakat) dalam bidang pendidikan 
 

PENJELASAN MATERI : 
• Landasan legal formal keterlibatan masyarakat terhadap pendidikan 
• PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN MUTU PENDIDIKAN  

PNPM‐MP  dalam  konteks  pendidikan  telah  banyak  hal  yang  telah  dibuat  dan  dikerjakan, 
berbagai fasilitas pembangunan gedung sekolah, ruang perpustakaan, pengadaan meubelair, 
buku pelajaran, bahkan sampai dengan bea sisiwa. Perhatian PNPM‐MP dalam hal pengadaan 
phisik pendidikan telah banyak dilakukan, tetapi terkait dengan upaya peningkatan substansi 
pendidikan sebagai ha rakyat belum banyak dilakukan, tetapi realitas yang terjadi dilapangan 
sejak adanya dukungan PNPM Perdesaan untuk bidang pendidikan, masih    relative banyak 
dijumpai    persoalan‐persoalan  bidang  pendidikan  dibanyak  lokasi    penerima  PNPM  
Perdesaan  antara lain : 
(1) Mutu pendidikan yang rendah  
(2) Putus sekolah seluruh  jenjang pendidikan di  Indonesia empat tahun terakhir masih 

di atas satu juta siswa per tahun. Dari jumlah itu, sebagian besar (80 persen) adalah 
mereka yang masih duduk di jenjang pendidikan dasar (SD‐SMP) 

(3) Jumlah  anak  putus  sekolah  SD  setiap  tahun  rata‐rata  berjumlah  600.000  hingga 
700.000 siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya 
di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang. 

(4) Lokasi  yang  jauh,  hilangnya  tulang  punggung  ekonomi  keluarga,  serta  pandangan 
tentang  penting  atau  tidaknya  pendidikan  juga  menjadi  penyebab  anak  enggan 
berangkat hingga akhirnya putus sekolah. 

(5) Di wilayah‐wilayah yang secara geografis sangat  luas dan aksesnya  terbatas, seperti 
wilayah‐wilayah  pedalaman,  untuk  mencapai  sekolah  yang  berjarak  puluhan 
kilometer  

• Manajemen berbasis sekolah : 
1. Pengertian MBS 
2. Unsur‐Unsur MBS 
3. Praktek MBS dan Strategi Pemberdayaan Sekolah 
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4. Strategi Pelaksanaan MBS 
5. Kriteria Sekolah yang mendapat layanan (Underserved School ) 
6. Tujuan dan Penerapan MBS 
7. Kelompok Sasaran 
8. Ruang lingkup kegiatan 
9. Kerangka dana BLM 
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PENGGALIAN GAGASAN MODUL IV : 

 

POKOK BAHASAN  :  4. TEKNIK PENGGALIAN GAGASAN BIDANG PENDIDIKAN 

TUJUAN  :  • Peserta dapat menjelaskan pentingnya pendidikan bagi masyarakat 
• Peserta dapat menjelaskan tentang pendidikan versi open menu 
dalam PNPM Perdesaan 

• Peserta mampu melakukan penggalian gagasan bidang pendidikan 

DURASI  :  180 menit 

ALAT/BAHAN/MEDIA  :  • Bahan Bacaan :  Teknik Penggalian Gagasan Pendidikan, 
Pelaksanaan Penjajakan Kebutuhan Pendidikan beserta form 
pengumpulan data 

• PTO PNPM Perdesaan

 
PENGANTAR: 
 
Pendidikan  diharapkan mampu menjawab  seluruh  persoalan  yang  ada  di masyarakat  itu  sebab 
pendidikan disikapi sebagai hal yang sangat penting bukan hanya dari segi fisiknya saja. 
Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan untuk kegiatan bidang pendidikan baru disikapi 
pada  aspek  fisik,  kegiatan  yang  dominan  dalam  bentuk  fasilitasi  pembangunan  gedung  sekolah, 
ruang perpustakaan, pengadaaan meubelair, buku pelajaran, dan beasiswa. 
 
PANDUAN FASILITASI: 
 
1. Fasilitator membuka dengan salam kemudian menjelaskan tujuan dari pokok bahasan. 
2. Jelaskan  tentang  empat  jenis  kegiatan  dalam  bidang  pendidikan  (Beasiswa,  Peningkatan 

Pelayanan  Pendidikan,  Pelatihan  Ketrampilan  Masyarakat,  Pengembangan  Wawasan  dan 
Kepedulian). 

3. Dibagi dalam 4 kelompok, masing masing kelompok untuk membahas satu bidang dalam  jenis 
kegiatan pendidikan. 

4. Masing masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, 
fasilitator memberikan penegasan tiap bidang jenis kegiatan. 

5. Jelaskan  tentang  latar  belakang,  tujuan,  sasaran,  strategi  dan  output  Penggalian  Gagasan 
Pendidikan. 

6. Lakukan curah pendapat tentang latar belakang, tujuan, sasaran, strategi dan output Penggalian 
Gagasan Pendidikan. 

7. Jelaskan  dan  tayangkan  Pelaksanaan  Penjajakan  Kebutuhan  Pendidikan  beserta  form 
pengumpulan data pendidikan. 

8. Bagi peserta dalam dua kelompok,  satu kelompok bertindak  sebagai pewawancara  sedangkan 
kelompok  yang  lain  sebagai  nara  sumber.  Minta  tiap  tiap  anggota  kelompok  pewawancara 
mewawancarai satu orang kelompok narasumber. Satu orang mewawancarai satu orang. 

9. Minta dua orang sukarelawan maju ke depan untuk menganalisa hasil dari proses tadi. 
10. Lakukan  curah  pendapat  terkait  hal  hal  apa  saja  yang  perlu  diperbaiki  dan  disempurnakan 

terutama terkait dengan proses penggalian gagasan tadi. 
11. Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 
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PENJELASAN MATERI 
 
Terbatasnya  pilihan masyarakat dalam bidang pendidikan dipengaruhi beberapa variabel, yaitu : 
• Keterbatasan masyarakat dalam menumbuhkan kegiatan pendidikan di masyarakat. 
• Keterbatasan perangkat instrumen teknis dalam memperluas kegiatan pendidikan masyarakat. 
• Persepsi masyarakat terhadap PNPM‐MP identik dengan fasilitasi pembangunan phisik. 
• Belum adanya kebijakan dari PNPM‐MP yang  secara eksplisit mendorong program pendidikan 

masyarakat 
• Dari  sisi masyarakat  rendahnya  pemahaman  orang  tua  akan  haknya  sebagai  pengguna  jasa  

layanan pendidikan yang bermutu (client/demand)  serta kurangnya pemahaman orang tua akan 
hak –hak anak  (UU Perlindungan Anak No. 23/2002).   

 
TUJUAN UMUM 
Dengan  adanya  alat  penggalian  gagasan  tentang  pendidikan  akan memudahkan  bagi  para  pelaku 
PNPM‐MP  di  tingkat  perdesaan,  melakukan  penggalian  gagasan  pendidikan  yang  dibutuhkan 
masyarakat,  baik  dalam  hal  peningkatkan  mutu  pendidikan  formal  maupun  program‐program 
pendidikan  di  luar  sistem  persekolahan  yang  bertujuan  meningkatkan  kapasitas  rumah  tangga 
miskin. 
 
TUJUAN KHUSUS 
Pelaku PNPM‐MP di tingkat desa dapat melakukan fasilitasi kegiatan pendidikan yang lebih beragam 
dari sisi jenis,   program maupun pengembangan pendidikan, karena  itu, Teknik Fasilitasi yang perlu 
dikembangkan  meliputi  :  Teknis  fasilitasi  penggalian  gagasan  pendidikan,  baik  terkait  dengan 
pendidikan formal dan Nonformal, Informal.  
 
SASARAN 
Alat  Fasilitasi  pendidikan  ini,  ditujukan  kepada  pelaku  KPMD,  yang  akan  melakukan  penggalian 
gagasan program‐program pendidikan di tingkat masyarakat, baik di terkait dengan sekolah formal 
maupun kegiatan pendidikan yang ada di masyarakat. 
Para pelaku tersebut, dalam melakukan penggalian gagasan difokuskan kepada  sasaran : 
• Tokoh masyarakat 
• Guru dan kepala sekolah 
• RTM 
• Kelompok perempuan 
• Komite sekolah 
 
Dalam memperkuat TPM, dalam melakukan Pegas out put yang dihasilkan meliputi : 
• Adanya  draft    dokumen  strategi  pengembangan  pendidikan  yang  dapat  diakomodasi  dalam 

RPJMdes dan RPJMkab.  
• Terwujudnya pemetaan pendidikan dasar 
• Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan 
• Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 
• Terlembaganya  kerjasama  antara  TPM,  sekolah  dan  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat 

khususnya RTM. 
• Terwujudnya pelaksanaan program pengembangan pendidikan yang berbasis masyarakat 
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