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ABSTRAK 

 Program Pejuang Muda merupakan bagian dari program Kampus Merdeka 

yang melibatkan mahasiswa di setiap kampus dari berbagai latar belakang pendidikan 

untuk mengimplementasikan program Kampus Merdeka melalui magang yang akan 

membahas materi teknis dan nonteknis terkait usaha pengentasan kemiskinan dan 

penyelesaian masalah sosial khususnya pengembangan program bantuan sosial, 

pemberdayaan fakir miskin dan lanjut usia, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan, 

fasilitas untuk kepentingan umum, dan social entrepreneurship (pahlawan ekonomi) di 

Indonesia. Program Pejuang Muda dirancang untuk melahirkan mahasiswa terampil 

pada pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial dalam memenuhi 

agenda percepatan pengurangan kemiskinan, juga memberikan kontribusi sebagai agen 

perubahan sosial bagi pengembangan laboratorium sosial di Indonesia.  

Program Pejuang Muda akan membahas gambaran umum pengentasan 

kemiskian dan penyelesaian masalah sosial, cara memfasilitasi inisiatif analisis 

masalah sosial, melaksanakan perencanaan dan manajemen program sosial,, serta 

menumbuhkan kesadaran belajar dari pengalaman. Program Pejuang Muda juga akan 

membahas sisi non-teknis pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial di 

Indonesia melalui penyusunan dokumen proyek yang mencakup aspek legal, aspek 

ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.  

Kata Kunci : Pejuang Muda Angkatan I, Kampus Merdeka, Bantuan Sosial, 

Kemiskinan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pejuang Muda merupakan kegiatan atau program Kegiatan Magang 

yang diwujudkan dalam Program Pejuang Muda Kementerian Sosial yang tidak 

terlepas dari apa yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2: “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, 

keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, 

dan keberlanjutan. Asas partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut adalah dalam 

setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh 

komponen masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan mandat Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin 

dapat dilakukan oleh perorangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2. 

Program Pejuang Muda Kementerian Sosial hadir sebagai kegiatan Magang 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka dimana mahasiswa merupakan aktor utama dalam 

memecahkan masalah sosial secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman. 
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 Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, 

budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa 

harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match 

kompetensi dunia pendidikaan saat ini tidak saja hanya dengan kompetensi 

dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan kebutuhan kompetensi 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai masa depan yang terus berkembang 

dengan cepat. Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dan Program 

Pejuang Muda yang digagas oleh Kemensos ini adalah salah satu substansi 

rangkaian kegiatan Magang yang bersinergi Kemendikbudristek dalam 

mencipatakan sistem konversi 20 SKS (satu semester perkuliahan). Program 

Pejuang muda adalah laboratorium sosial bagi para mahasiswa 

mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberi dampak sosial 

secara nyata. Mahasiswa akan ditantang untuk belajar dari masyarakat 

sekaligus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, pemuka masyarakat, tokoh 

agama setempat, seluruh stakeholder penggerak sosial. Nantinya, mahasiswa 

akan terjun langsung ke wilayah Indonesia yang memiliki kategori daerah 

pasca-bencana, daerah kantong kemiskinan, komunitas adat terpencil, dan 

kelompok masyarakat umum. Kemudian, mahasiswa akan mengidentifikasi 

dan memetakan masalah sosial khususnya kemiskinan yang terjadi di wilayah 

tersebut. Setelah itu, bersama Kemensos mahasiswa akan merancang program 

yang paling tepat untuk daerah yang dipilih, diantaranya program 

pengembangan bantuan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan lanjut usia, pola 



3 

 

hidup sehat dan kesehatan lingkungan, fasilitas untuk kepentingan umum, dan 

social entrepeneurship (pahlawan ekonomi). Mahasiswa juga akan merancang 

digital campaign sebagai bentuk dukungan program sosial yang sedang 

dilakukan. 

 

Dalam Program Pejuang Muda ini mahasiswa akan memperoleh 

dukungan dana, yaitu dana operasional, transportasi, biaya proyek sosial, serta 

dana pertemuan. Pada pelaksanaan di tahun 2021, Program Kampus Merdeka-

Merdeka Belajar Pejuang Muda ini akan dilaksanakan di 514 kabupaten/kota 

dengan 10 titik lokasi pelaksanaan di setiap kabupaten/kota dengan melibatkan 

5.140 orang mahasiswa. 

B. Tujuan 

1. Program Pejuang Muda adalah kesempatan emas bagi mahasiswa untuk 

membuat perubahan nyata di masyarakat. 

2. Menteri Sosial mengkomunikasikan Program Pejuang Muda di channel 

digital yang relevan dengan konsumsi mahasiswa saat ini. 

3. Kementerian Sosial diperkuat Brand Ambassador untuk mempromosikan 

program ini melalui konsep influencer yang berprestasi dan memberi 

dampak perubahan sosial melalui cerita mengenai program Pejuang Muda 

di media sosial mereka. 

4. Program Pejuang Muda berpegang pada nilai yang relevan untuk 

perkembangan mahasiswa dan perubahan sosial di masyarakat. 
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BAB II  

ANALISIS SITUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM 

A. Analisis Situasi 

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrim 

sebagai bagian dari mandat dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap 

Sustainable Development Goals (SDG’s). Hal ini sejalan dengan Visi 

Pemerintahan Jokowi dalam Nawacita yang memiliki ciri utama: Negara Hadir, 

Membangun dari Pinggiran dan Revolusi Mental. Hal ini menjadi dasar 

pentingnya negara hadir dalam memberikan layanan terbaik bagi warga 

negaranya, khususnya bagi kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan 

dasarnya. Salah satunya dengan mengatasi masalah pemenuhan pangan pokok 

penduduk miskin, pemerintah melalui program perlindungan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan menyelenggarakan program bantuan beras bagi 

keluarga miskin (Raskin). Mulai 2016 program ini berubah nama menjadi Beras 

Sejahtera (Rastra), dan kemudian bertransformasi menjadi Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017, dengan berbagai pembenahan mekanisme 

penyaluran. Sejak tahun 2020 program ini dikembangkan menjadi Program 

Sembako dengan menambah indeks bantuan menjadi Rp 150.000 dan perluasan 

penerima sampai dengan angka 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Tahun 2021 ada kenaikan indeks bantuan menjadi Rp 200.000, menyasar 

hingga 18,8 juta penerima. 



5 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis 

Kemiskinan (GK). Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi 

penurunan angka kemiskinan. Adanya program Sembako akan mengurangi 

beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat 

memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi 

lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan 

mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini 

sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting. 

Sejumlah upaya pengentasan kemiskinan sejatinya telah dirancang 

sedemikan rupa oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun dalam 

pelaksanaanya ternyata masih meninggalkan banyak permasalahan. Otonomi 

daerah yang sejatinya dapat memudahkan dalam implementasi penyaluran 

bansos ternyata menjadi pusat permasalahan. Penyalahgunaan wewenang 

hingga tingginya ego antar organisasi perangkat daerah berimbas pada 

penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Berangkat dari permasalahan 

tersebut, Mahasiswa yang tergabung pada Pejuang Muda akan bertugas sebagai 

verifikator skema penyaluran bantuan sosial. 

B. Rencana Program dan Kegiatan 

Melalui program Pejuang Muda ini, mahasiswa memiliki kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab dalam membantu pemetaan permasalahan sosial, 

membantu adaptasi teknologi, membantu memverifikasi serta validasi data 
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penerima bantuan sosial, dan melakukan pengembangan sebuah proyek sosial. 

Adapun penjelasannya dari masing – masing kegiatan tersebut, yakni sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan Pemetaan Sosial 

a. Mampu mengidentifikasi kondisi umum permasalahan sosial, peluang 

dan tantangan. 

b. Mampu merumuskan prinsip-prinsip dan teknik dasar pemetaan 

masalah sosial 

c. Mampu merencanakan pemetaan sosial. 

d. Membuat perencanaan pemetaan sosial. 

2. Membantu Adaptasi Teknologi 

a. Mampu mengidentifikasi kebutuhan proyek filantropi/kemanusiaan 

untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. 

b. Mampu merencanakan proyek filantropi/kemanusiaan di era 

digitalisasi. 

c. Mampu mengidentifikasi peran ASN dan pelaku agen sosial di 

masyarakat 

d. Menjadi mediator pelatihan penggunaan aplikasi SAGIS Mobile kepada 

para Pekerja Sosial di Kota Kendari 

e. Membantu ASN dalam mengolah informasi dan melakukan sosialisai 

mengenai skema bantuan sosial. 

f. Membantu ASN dan masyarakat agar melek teknologi. 
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3. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial 

a. Melakukan verifikasi dan validasi data 1000 Penerima Bantuan Sosial 

menggunakan aplikasi SAGIS Mobile. 

b. Membantu Dinas Sosial dalam melakukan pemetaan kondis penerima 

bantuan sosial. 
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BAB III 

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL  

A. Persiapan 

Pelaksanaan Program Pejuang Muda Angkatan I terdiri dari kegiatan 

persiapan yang dilakukan mulai dari Pembekalan, Penerjunan, Observasi, dan 

Perencanaan Program. 

1. Pembekalan 

Pembekalan dilakukan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing 

untuk memberikan pengetahuan minimal yang diperlukan dalam kegiatan 

Pejuang Muda. Materi Pembekalan meliputi: 

a) Pemetaan Masalah Sosial 

b) Komunikasi 

c) Perencanaan Proyek 

d) Aplikasi SAGIS Mobile dan Monev Pejuang Muda 

e) Perencanaan Proyek 

f) Manajemen Sumber Daya 

g) Kewirausahaan Sosial 

h) Pemahaman Manajemen Risiko 

i) Mitigasi dan Pengawasan 

2. Penerjunan 
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Awal dari Program ini yakni melakukan koordinasi dengan Dinas 

Sosial Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan program. Langkah koordinasi 

meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a) Mahasiswa menjalin komunikasi awal dengan Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota. 

b) Mahasiswa melakukan lapor diri dan menyerahkan Surat Tugas 

Belmawa dan Surat Tugas dari Perguruan Tinggi ke Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota. 

c) Dinas Sosial membuatkan Surat Tugas untuk mahasiswa ke sekolah 

sasaran. 

d) Mahasiswa mengunggah foto kegiatan di Portal Pejuang Muda sebagai 

bukti lapor diri mahasiswa kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. 

e) Koordinasi mahasiswa dengan melakukan lapor diri kepada 

Pendamping PKH, Pihak Kecamatan dan Kelurahan serta menyerahkan 

Surat Tugas dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Salinan Surat Tugas 

dari Direktorat Belmawa dan Surat Tugas dari Perguruan Tinggi. 

3. Observasi 

a. Observasi permasalahan sosial, meliputi: 

1) Identifikasi permasalahan sosial 

2) Administrasi Penerimaan Bantuan Sosial 

3) Organisasi Dinas Sosial 

b. Meneliti baseline DTKS yang diterima dari Pusdatin Kesos. 
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4. Perencanaan Program 

Dalam melaksanakan kegiatan ini, dilakukan penyusunan 

rancangan kegiatan, yakni sebagai berikut: 

a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain 

pendamping teknis program Kemensos, Dinas Sosial, dan aparat 

pemerintahan setempat,. 

b. Membuat rencana kegiatan yang meliputi antara lain: Jenis kegiatan, 

waktu pelaksanaan, pihak yang terlibat, dan hasil yang akan dicapai. 

c. Membuat catatan kegiatan harian (logbook). 

B. Pelaksanaan Program 

Dalam pelaksanaan program ini, saya dan rekan-rekan Pejuang Muda 1 

yang mengabdi di Dinas Sosial Kota Kendari. Merealisasikan segala rencana 

program kegiatan yang sudah kami rancang setelah observasi yang kami 

lakukan pada minggu pertama. Namun ada juga beberapa kegiatan yang bersifat 

insidental, sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Dinas Sosial.  Berikut 

merupakan beberapa pelaksanaan program kegiatan yang kami laksanakan 

meliputi: 

1. Verivfikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

a) Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan target rata-rata 20 

KPM/orang/hari (catatan perlu memperhitungkan kondisi kondisi 
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geografis lokasi penempatan peserta dan sebaran Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial/PPKS). 

b) Variabel data yang diperlukan mencakup: Nomor Induk Kependudukan 

(NIK), Nama, Alamat, Pekerjaan terbaru, Foto rumah (street view), 

Geo-tagging. 

c) Mengunggah seluruh data ke database yang disediakan. 

2. Membantu Adaptasi Teknologi 

a) Mengadakan pelatihan pengoperasian Aplikasi SAGIS pada para 

Pendamping PKH. 

b) Melatih ASN Dinas Sosial dalam menggunakan teknologi sebagai 

media pembelajaran yang interaktif dan menarik. 

c) Melatih pengoperasian fasilitas teknologi seperti  laptop, pemasangan 

LCD, serta sound dan mic. 

d) Melakukan pelatihan dalam penggunaan dan pembuatan desain grafis 

menggunakan aplikasi Figma. 

 

 

 

3. Penyusunan Proyek Sosial 

a) Membantu dalam menyusun Rencana Proyek Sosial yang berfokus pada 

pemberdayaan para penerima bantuan sosial dan pengadaan fasilitas 

umum berupa website untuk menujang kebutuhan tranparansi 

penyaluran Bantuan Sosial 
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b) Membantu dalam memetakan permasalan pemberdayaan sosial. 

c) Membantu dalam pencetusan inovasi pengolahan produk lokal. 

d) Menyiapkan presentasi dan untuk pitching program yang paling 

potensial dilaksanakan berdasarkan penilaian masing - masing tim. 

C. Analisis Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan 

1. Rekapitulasi Kegiatan 

a) Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial Menggunakan 

Aplikasi SAGIS (Social Affair Geographic Information System). 

Kegiatan dilakukan dalam rangka audit data penerima bantuan sosial 

agar tepat sasaran kepada mereka yang berhak mendapatkan bantuan 

sosial dari Kementerian Sosial dan menghasilkan verifikasi dan validasi 

1000 data penerima bantuan sosial. 

b) Perancangan Proyek Sosial dengan Fokus Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Talia dalam Memaksimalkan Potensi Pengolahan Kalandue 

untuk Meningkatkan Taraf Perekonomian Penduduk Kelurahan Talia 

Kecamatan Abeli Kota Kendari. Proposal berhasil masuk ke dalam 

daftar 45 Kabupaten/kota yang menerima dana hibah proyek sosial dari 

Kementerian Sosial dengan total dana sebesar 50 Juta Rupiah. 

c) Pelaksanaan Proyek Sosial Pejuang Muda Kota Kendari dengan Fokus 

Pengembangan Website Pengelola E-Warong dan Penyuluhan 

Kesehatan “Pentingnya Menjaga Kebersihan Area Kewanitaan”. Di 

tengah gempuran era yang dinamis, ternyata tidak banyak E-Warong 
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yang dapat berkembang secara maksimal. Akan tetapi, E-Warong yang 

terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu ternyata 

berkembang secara pesat. Melalui Kube Barakati Sejahtera, tercatat ada 

setidaknya 400 transaksi dari KPM yang mereka layani setiap bulan. 

Berangkat dari kesadaran akan perlunya adaptasi teknologi, maka 

diupayakan untuk dilakukan sebuah pengadaan fasilitas umum berupa 

pengembangan website pengelolaan E-Warong 

2. Rekomendasi dan Usulan Perbaikan 

Rekomendasi dan usulan perbaikan untuk program masa yang akan 

datang bagi Program Pejuang Muda, yaitu: 

a) Sebelum melaksanakan program, sebaiknya diperlukan rencana dan 

persiapan yang matang (baik dari segi kepanitiaan, teknologi, dan 

administrasi keuangan) untuk keberhasilan program yang akan 

dilaksanakan pada masa yang akan datang. 

b) Pembagian DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) sebaiknya diberikan 

bimbingan khusus oleh pihak pelaksana sebelum kegiatan dilaksanakan 

agar jika mahasiswa memiliki kendala langsung mendapatkan umpan 

balik dari DPL tanpa menunggu informasi dari pusat. Jika hal tersebut 

direalisasikan maka program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai. 
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c) Pihak panitia pelaksana sebaiknya lebih tanggap dalam memberikan 

respon terhadap kendala yang dialami oleh mahasiswa dan pemberian 

informasi lebih terstruktur. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kegiatan persiapan program Pejuang Muda Angkatan I meliputi mengikuti 

pembekalan untuk memperoleh pengetahuan minimal yang diperlukan 

dalam mengidentifikasi permasalahan sosial, berkoordinasi dengan Dinas 

Sosial Kabupaten/Kota dan masyarakat tempat pelaksanaan program, 

mengamati kondisi sosial meliputi budaya, administrasi penyaluran bantuan 

sosial, organisasi Dinas Sosial, dan verifikasi dan validasi DTKS, 

menyusun rancangan kegiatan, mengkonsultasikan rancangan kegiatan 

dengan DPL, dan meminta persetujuan DPL mengenai rancangan kegiatan. 

2. Pelaksanaan program Pejuang Muda Angkatan I terdiri dari: 

a) Kegiatan pemetaan sosial.  

b) Membantu adaptasi teknologi seperti memberikan pelatihan 

penggunaan microsoft dan zoom pada ASN Dinas Sosial. 

c) Membantu Verifikasi dan Validasi 1000 Data Penerima Bantuan Sosial. 

3. Hasil analisis pelaksanaan program Pejuang Muda Angkatan I terdiri dari: 

a) Kegiatan Pemetaan Sosial : ditemukan banyak peluang pengelolaan 

hasil laut oleh warga setempat terutama ibu rumah tangga yang 

mayoritas tidak memiliki kegiatan menghasilkan uang. 

b) Membantu Adaptasi Teknologi : menunjang keahlian ASN dalam 

melakukan sosialisasi penyaluran bantuan sosial yang lebih bervariatif 
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menggunakan fasilitas teknologi yang baik. Serta mengembangkan 

aplikasi pengelolaan barang bagi penerima bantuan sosial. 

c) Membantu Verifikasi dan Validasi 1000 Data Penerima Bantuan Sosial: 

Pekerja Sosial merasa terbantu dalam Verifikasi dan Validasi 1000 Data 

Penerima Bantuan Sosial. 

4. Rekomendasi dan usulan perbaikan program  Pejuang Muda Angkatan I 

meliputi sebelum melaksanakan program sebaiknya diperlukan rencana dan 

persiapan yang matang, pembagian DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) 

sebaiknya diberikan bimbingan khusus oleh pihak pelaksana sebelum 

kegiatan dilaksanakan, dan pihak panitia pelaksana sebaiknya lebih tanggap 

dalam memberikan respon terhadap kendala yang dialami oleh mahasiswa 

dan pemberian informasi lebih terstruktur. 

B. Saran 

1. Melakukan analisis dari observasi sehingga diperoleh perencanaan yang 

tepat. 

2. Membuat sebuah grup yang berisi, DPL, panitia pelaksana, dan mahasiswa 

sehingga pemberian informasi lebih terstruktur dan lebih tanggap dalam 

memberikan respon terhadap kendala yang dialami oleh mahasiswa dan 

DPL.  
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