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TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH ^

Pengaruhi Indeks Pem bangunan M asyarakat
PURBALINGGA (KR) - Rendahnya ting

kat pendidikan masyarakat sangat mempe
ngaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat 
(IPM) Kabupaten Purbalingga. Hanya sekitar 
26 persen warga Purbalingga yang setelah lu
lus SMA dan sederajat melanjutkan ke pergu
ruan tinggi.

“Tugas kami meningkatkan kecerdasan 
masyarakat Purbalingga dengan mendorong 
lulusan SMA agar melanjutkan ke perguruan 
tinggi,” tutur Bupati Purbalingga Tasdi, saat 
menghadiri Purbalingga Campus Fair (PCF) 
di Gedung Mahesa Jenar, Minggu (22/1).

Tasdi menambahkan warga Purbalingga 
rata-rata hanya menempuh pendidikan sela
ma 7,6 tahun. Padahal dalam program Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 
ditetapkan 9 tahun. Angka itu menunjukkan 
banyaknya warga yang tidak tuntas dalam 
pelaksanaan Wajar Dikdas.

“Kondisi ini tentu menjadi sebuah per
soalan tersendiri dan harus segera dicari so
lusinya,” ujarnya. Saat ini IPM Kabupaten 
Purbalingga berada pada peringkat 27 dari 35 
kabupaten dan kota di Jateng. Untuk mem
perbaiki IPM, diperlukan kualitas pen
didikan yang memadai.

Karenanya warga harus mengenyam pen
didikan minimal sesuai dengan program Wajar 
Dikdas. Jumlah lulusan SMA yang melan

jutkan ke perguruan tinggi juga harus diting
katkan.

Ketua pelaksana PCF Raihan Taqy Fa- 
tullah, menuturkan PCF 2017 mengambil 
tema Purbalingga is Our Home. Tema terse
but untuk mengingatkan agar para maha
siswa Purbalingga yang telah selesai melak
sanakan studinya bersedia kembali ke kam
pung halamannya untuk membangun 
Purbalingga.

PCF yang diprakarsai oleh Gerakan Maha
siswa Purbalingga (Gemalingga) berlangsung 
selama tiga hari dan diikuti 22 kampus dari 
Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, Solo, Ban
dung, Bogor, Surabaya dan sejumlah kota lain.

Kampus yang mengikuti kegiatan itu an
tara lain UGM, UPN Veteran, UIN Sunan 
Kalijaga, Undip, Unsoed, UNY, Unnes, Un
pad, UMP, UMY, Politeknik Eelektronika 
Surabaya, Unibraw, STIS, Poltekkes, Telkom 
University, UII, ST3 Telkom, STIE BPD Ja
teng, Untid Magelang, STKS, STIKES 
Harapan Bangsa dan IPB.

Selama acara berlangsung juga digelar aksi 
donor darah, sumbang buku, talkshow, art 
gallery, ruang baca, pentas drama, musik 
akustik dan pembacaan ikrar pemuda per
wira. Diharapkan kegiatan ini bisa memacu 
kreativitas generasi muda di bidang pen
didikan. (Rus)-k


