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The purpose of this study is to describe the program management 
Provision of School Children Food Supplement (PMT-AS) in the District II 
SDN Dersono Pringkuku Pacitan. This research is qualitative. This study 
used an ethnographic approach. Place of execution of this study is on the 
SDN Dersono II Pringkuku Pacitan. Interviewees in this study include the 
Principal, Head of Village Dersono, Chairman of the Committee, UKS 
Teacher, and the Chairman of the Village Dersono PKK. Collecting data 
using observations, interviews and documentation. The validity of the data 
was tested by using triangulation. Data analysis techniques by means of 
data reduction, data and drawing conclusions and verification. The results 
showed that: (1) Planning PMT-AS program began with a meeting in 
coordination; socialization; formation of the executive committee at the 
school level. Training activities carried out to improve the quality of 
management of the PMT-AS; Provision cookware; (2) Implementation of 
the PMT-AS runs from January to December 2012. The number of students 
who received PMT-AS is 50 children. Supplementary feeding was given 5 
times a week . Supplementary feeding in the form of snack food made at 
the time of the first break. The use of local raw materials was little, and (3) 
Community participation in the PMT-AS program in the form of giving 
ideas, constructive criticism, support, and implementation.  
 
Keywords: management, food additives, school children 
 
 

PENDAHULUAN 

Persoalan kemiskinan di desa maupun kota, menempatkan semakin 

rentannya masalah kesehatan anak untuk mampu mengkonsumsi makanan yang 

sehat, sehingga kebutuhan gizi menjadi terjamin. Sejalan dengan pandangan ini, 

maka upaya peningkatan ketahanan fisik siswa Sekolah Dasar sebagai bagian dari 

upaya perbaikan gizi dan kesehatan sehingga mendorong minat dan kemampuan 

belajar siswa untuk meningkatkan prestasi guna keperluan tujuan tersebut maka 

dibentuklah program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 

sejak 1991/1992. 
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Pemilihan jenis makanan disusun oleh orang tua murid dan PKK Petunjuk 

tekhnisnya diberikan oleh petugas gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan 

Puskesmas. Pada uji coba tersebut setiap anak mendapat bantuan makanan paling 

sedikit 3 hari perminggu selama 9 bulan dalam 1 tahun ajaran. Selain makanan, 

kepada mereka diberikan obat cacing 2 kali dalam satu tahun. Uji coba ini disebut 

dengan Pemberin Makanan Bagi Anak Sekolah. Hasil uji coba tersebut cukup 

menggembirakan, antara lain dibuktikan oleh jumlah siswa yang absen sekolah 

menurun, dan minat belajar disekolah meningkat. Hal ini ada kaitannya dengan 

meningkatnya konsumsi kalori dan protein anak. Serta makin berkurangnya 

penyakit cacing, sehingga ketahanan fisik anak membaik (Pedoman Umum PMT-

AS Tahun 2012).  

Hasil penelitian Prasetyo dan Tontowi (2008) menyebutkan peningkatan 

ketahanan fisik melalui program PMT-AS pada gilirannya meningkatkan prestasi 

belajar anak. Selain itu uji coba tersebut juga disambut baik oleh orang tua murid 

dan PKK, yang tercermin dari peningkatan peran serta mereka dalam 

pelaksanaannya. Belajar dari hasil coba tersebut, pemerintah menetapkan untuk 

memperluas uji coba tersebut menjadi program Penyediaan Makanan Tambahan 

Anak Sekolah (PMT-AS) yang menjangkau semua SD dan MI negeri maupun 

swasta di daerah miskin. Sehingga pada tahun 1996/1997 PMT-AS mulai 

dilaksanakan di SD/MI negeri maupun swasta diseluruh desa tertinggal di Luar 

Jawa dan Bali dengan sumber pembiayaan dari dana Inpres Sarana Kesehatan.  

Program ini masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. 

Kendala yang dialami antara lain manajemen penyelenggaraan yang belum sesuai 

dengan petunjuk teknis PMT-AS, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pedoman 

PMT-AS, dan makanan kudapan yang belum memenuhi persyaratan gizi. 

Hambatan tersebut berpengaruh terhadap tercapainya keberhasilan pelaksanaan 

program makanan tambahan anak sekolah. 

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012, pada tahun 2012 

Kabupaten Pacitan menyelenggarakan PMT-AS di 12 kecamatan dengan jumlah 

sasaran anak usia sekolah dasar sebesar 860 anak. Salah satu sekolah yang 

ditunjuk sebagai penyelenggara PMT–AS di Kecamatan Pringkuku adalah SDN 
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Dersono II. Karakteristik siswa SDN Dersono II dalam hal sosial ekonomi 

termasuk golongan menengah ke bawah. Persamaan karakteristik dimiliki oleh 

siswa SDN Dersono I dan SDN Dersono III yang juga terletak pada wilayah yang 

sama, namun SDN Dersono I dan SDN Dersono III tidak ditunjuk sebagai 

penyelenggara PMT-AS. Pelaksanaan PMT-AS tahun 2012 berbeda dari 

pelaksanaan sebelumnya. Pada pelaksanaan sebelumnya, PMT-AS dilaksanakan 

selama 108 hari sesuai buku pedoman, tetapi pelaksanaan PMT–AS tahun 2012 

berlangsung selama 50 hari. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan program 

Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di SDN Dersono II 

Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Moleong (2007: 7) 

menyatakan penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek proses daripada 

sekedar hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Studi etnografi 

(ethnographic studies) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, 

kelompok sosial atau sistem. Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi 

etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual 

dan cara-cara hidup (Sukmadinata, 2006: 62). 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SDN Dersono II Pringkuku 

Pacitan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

tersruktur, observasi dan dokumentasi. 

Manurut Patton (Moleong, 2007: 280), teknik analisis data adalah proses 

kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti 

yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan 

di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(conclutions). 
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Denzin (Moleong, 2007: 330) membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan program meliputi kegiatan pemerintah kabupaten Pacitan 

melalui Bupati menetapkan jumlah sasaran dan lokasi. Tim pengelola PMT-AS 

Kecamatan menghimpun jumlah sasaran dan lokasi di kecamatannya dan 

mengusulkannya kepada Forum Koordinasi PMT-AS Kabupaten/Kota sebagai 

bahan perencanaan. Tim Pengelola PMT-AS Desa/Kelurahan merencanakan dan 

menetapkan menu makanan kudapan. Tim Pelaksana di tingkat sekolah 

mengusulkan jumlah siswa sasaran PMT-AS ke Tim Pengelola PMT-AS 

Kecamatan. 

Perencanaan program PMT-AS dijalankan oleh tim pelaksana. Tim 

pelaksana merupakan tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanan PMT-AS di 

SDN Dersono II Pringkuku Pacitan. Tim pelaksana memiliki tugas 

mengkoordinasikan pembagian PMT-AS kepada peserta didik. Kepala Sekolah 

sebagai penanggung jawab tim pelaksana PMT-AS sekolah. Keanggotaan tim 

pelaksana di tingkat sekolah terdiri atas komite sekolah, pendidik, Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan tokoh masyarakat. Rapat 

Koordinasi PMT-AS dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan pelaksanaan 

program dan kegiatan PMT-AS, memperoleh informasi program PMT-AS tahun 

sebelumnya di daerah; memperoleh informasi mengenai kendala-kendala dalam 

pelaksanaan PMT-AS tahun sebelumnya di daerah, memperoleh data lembaga dan 

nama siswa penerima PMT-AS tahun 2012, meningkatkan pemahaman dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan PMT-AS. 

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan Taras 

(2005) langkah pertama dalam mengembangkan pelayanan makanan sekolah 
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adalah program, kebijakan dan pengembangan kurikulum tentang gizi dan dalam 

membimbing orang tua anak usia sekolah. Komite Koordinasi Nasional tentang 

Sekolah Kesehatan dan Keselamatan Kerja terdiri dari wakil-wakil dari beberapa 

departemen dan lembaga swadaya masyarakat bekerja untuk mengembangkan dan 

meningkatkan koordinasi program kesehatan sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Arop dan kawan-katam (2000) 

menunjukkan sebagian besar sekolah mengikuti pedoman yang disediakan oleh 

Departemen Pendidikan untuk pemilihan anak yang memenuhi syarat. Kualitas 

makanan disiapkan oleh dikontrak (anggota masyarakat setempat) dan sukarela 

(guru) operator. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat 

dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, usaha 

melakukan peremcanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik 

dari proses pencapaian tujuan organisasi.  

Menurut Hasibuan (2009: 6) suatu usaha atau upaya untuk merencanakan 

kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam bentuk konsep atau suatu program 

kerja. Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau 

manajemen tergantung atau terletak pada perencanaanya.  

menurut  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pelaksanaan PMT-

AS di SDN Dersono II meliputi kegiatan pelaksanaan PMT-AS menjadi tanggung 

jawab Kepala SDN Dersono II, Guru UKS, Komite Sekolah, dan Kader PKK 

desa/kelurahan, dengan pengawasan dari Tim PMT-AS Kabupaten. Pemberian 

kudapan PMT-AS sebanyak 50 kali penyajian yang dilaksanakan paling sedikit 

tiga kali dalam seminggu selama tahun 2012.  

Pemberian kudapan PMT-AS dilakukan pada waktu istirahat pertama, 

sehingga tidak mengganggu jam pelajaran: 1) Bimbingan teknis pelaksanaan 

PMT-AS dilakukan melalui koordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan peran 

dan tugas masing-masing; 2) Penyelenggaraan kegiatan PMT-AS didukung dan 

diperkaya dengan materi mpendidikan agama, pendidikan gizi dan kesehatan 

pribadi; 1) Sebelum dan sesudah makan kudapan setiap peserta didik diharuskan 
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untuk mencuci tangan yang bersih dengan sabun, dan berdoa; 2) Sebelum dan 

sesudah makan kudapan setiap peserta didik minum air minum yang aman dan 

cukup; 3) Pengolahan kudapan dilakukan oleh Komite Sekolah dan Kader PKK; 

4) Pembagian kudapan kepada peserta didik di kelas dilaksanakan oleh guru.  

Proses tersebut sejalan dengan Terry (2009: 9) yang menjelaskan kegiatan 

meliputi penetapan struktur, tugas dan kewajiban, fungsi pekerjaan dan hubungan 

antar fungsi. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang 

atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi 

merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan 

mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota 

organisasi agar tujuan organisasi dapat tecapai.  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh Program 

PMT-AS makanan yang diberikan kepada anak sekolah harus memenuhi kriteria 

dalam meningkatkan gizi dan ketahanan fisik. Bahan utama kudapan terutama 

mengandung sumber karbohidrat seperti ubi jalar, ubi kayu, talas, sukun, sagu, 

beras, jagung, dan sebagainya; dan buah-buahan seperti pisang, dan sebagainya. 

Untuk meningkatkan mutu gizinya bahan pangan tersebut perlu ditambahkan atau 

dikonsumsi dengan pangan lainnya, terutama pangan sumber protein. Misalnya 

kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kedelai, kedelai hitam, tempe, tahu, 

oncom, telor, daging, susu, ikan dan sebagainya yang diproduksi oleh usaha 

pertanian setempat.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shariff dan 

kawan-kawan (2008) sekolah dapat menjadi media yang efektif dan efisien untuk 

mempengaruhi kesehatan anak-anak sekolah. Sistem sekolah dapat memiliki 

tingkat penetrasi yang tinggi karena jumlah anak yang menghadiri sesi, 

memberikan lingkungan formal dan informal untuk belajar dan menggunakan 

pendekatan pengajaran di kelas yang lebih mudah untuk diimplementasikan.  

Shah (2011) dalam penelitian mengungkapkan bahwa semua penerima 

manfaat diidentifikasi dan terdaftar dalam Program Nutrisi Tambahan. Program 

dilaksanakan dalam rentang lebih dari tiga bulan dari Agustus 2010 hingga 

Oktober 2010, di mana penerima manfaat yang terdaftar disuplai setiap hari 
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(kecuali hari minggu). Sebelum memulai program ini, penerima manfaat yang 

terdaftar secara klinis dievaluasi oleh dokter anak berkaitan dengan status 

kesehatan secara keseluruhan dan tim mencatat parameter antropometri esensial 

(yaitu berat dan tinggi badan). Parameter antropometri tersebut terutama 

digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi, seperti antropometri 

dianggap sebagai indikator yang sensitif untuk pertumbuhan, kesehatan dan 

perkembangan anak-anak. 

Program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang 

berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang 

sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu 

kebijakan. Penanggung jawab di sekolah adalah kepala sekolah. Pemberian 

makanan tambahan kepada siswa di kelas dilaksanakan oleh guru. Sebelum makan 

terlebih dahulu guru mengenalkan bahan makanan tambahan yang diberikan dan 

menjelaskan dengan singkat manfaatnya. Guru kelas juga bertugas untuk 

mengawasi para siswa dalam menghabiskan makanan jajanan yang diberikan agar 

tidak ada makanan jajanan yang dibawa pulang. Pemantauan pelaksanaan PMT–

AS oleh Dinas Kesehatan dilakukan setiap bulan sekali selama penyelenggaraan 

PMT – AS. Pemantauan oleh Dinas Kesehatan lebih bersifat administratif seperti 

penyaluran dana. Pengawasan penyediaan makanan tambahan juga dilakukan oleh 

tenaga pelaksana gizi puskesmas. Petugas puskesmas bertugas mengawasi 

makanan PMT–AS seperti cara pengolahan, nilai gizi dan kalori serta. 

Sekolah dengan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam 

menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik. Sekolah 

dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, 

bukan saja dalam melakukan pembaharuan tetapi  juga dalam menerima berbagai 

konsekuensi dan dampaknya, serta mencari alternatif pemecahannya. Bentuk 

partisipasi PMT-AS jelas terlihat dari informan yang menjadi panitia PMT-AS 

tingkat sekolah. Dengan melibatkan diri sudah sebagai bentuk partisipasi aktif 

dalam kegiatan pelayanan PMT-AS. Dari temuan tersebut, dapat dilihat dan 

disimpulkan bahwa partisipasi tenaga memang dibutuhkan untuk menunjang 

keberhasilan suatu kegiatan. Dalam hal ini bentuk partisipasi tenaga tersebut 
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berasal dari para ibu yang menjadi kader PKK. Adanya tenaga dari kader  tersebut 

merupakan salah satu hal yang menunjang keberhasilan PMT-AS dimana mereka 

adalah motor penggerak dalam hal pemberian layanan kepada siswa. 

Hasil penelitian dapat dilihat bahwa semua informan terlibat dalam 

pelaksanaan program. Hal yang dilakukan oleh PKK dan komite sekolah 

merupakan bentuk keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program. Hal ini pula 

yang menjadi salah satu unsure keberhasilan program, di mana salah satu 

indikatornya dilihat dari segi jumlah kehadiran para ibu dan komite sekolah yang 

bertugas pada saat pembagian PMT-AS. 

Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Bagchi 

(1981) mengungkapkan telah ada banyak program lain yang dikembangkan dan 

dilaksanakan oleh Pemerintah, organisasi non-pemerintah, universitas tertentu dan 

semua program memiliki konsep keterlibatan dan partisipasi masyarakat melalui 

pendekatan terpadu. 

Arop dan kawan-kawan (2000) dalam penelitiannya menyebutkan  jenis 

partisipasi orang tua dalam penlitian tersebut didasarkan pada dikembalikan 

menyelesaikan kuesioner dikirim melalui anak-anak mereka pada hari sekolah 

berikutnya. Orang tua diminta mengisi latar belakang keluarga mereka dan 

pengetahuan umum mereka dan sikap mereka terhadap program pemberian 

makanan tambahan anak sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Shariff dan 

kawan-kawan (2008) menyebutkan para siswa berpartisipasi dalam penelitian 

setelah orang tua atau wali mereka diberitahu dan menyetujui untuk melibatkan 

anaknya berpartisipasi dalam pnelitian tersebut. 

Menurut Wicaksono (2001: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai 

keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi 

tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan 

dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan 

orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan 

tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi 

yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif 
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solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.  

Poerbakawatja (1981: 209) memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala 

demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari 

gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul 

tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. 

Partisipasi masyarakat dalam program PMT-AS merupakan 

keikutsertaannya dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan, dan 

pelaksanaan. Manfaat lain dari program PMT-AS ini bukan hanya meningkatkan 

gizi anak dan kemampuan belajar anak tetapi juga meningkatkan partisipasi 

masyarakat terhadap program pemerintah. 

 

SIMPULAN 

 Perencanaan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah 

(PMT-AS) di SDN Dersono II Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dimulai 

dengan rapat koordinasi PMT-AS yang dilaksanakan dengan tujuan 

mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan PMT-AS. Sosialisasi 

PMT-AS dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan maksud dan tujuan 

program PMT-AS. pembentukan panitia pelaksana di tingkat sekolah yang 

melibatkan guru, komite sekolah, Tim Penggerak PKK Desa dengan penanggung 

jawab program adalah kepala sekolah. Kegiatan pelatihan dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan PMT-AS. Penyediaan peralatan 

masak bagi yang memasak dan peralatan makan dan minum bagi peserta didik 

disiapkan sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai oleh sekolah. 

 Pelaksanaan PMT–AS di SDN Dersono II berlangsung mulai bulan 

Januari sampai Desember 2012. Jumlah siswa penerima PMT–AS adalah 50 anak. 

Pemberian makanan tambahan diberikan 5 kali dalam seminggu. Pemberian 

makanan tambahan berupa makanan jajanan dilakukan pada waktu istirahat 

pertama. Pemantauan pelaksanaan PMT-AS oleh Dinas Kesehatan dilakukan 

setiap bulan sekali selama penyelenggaraan PMT-AS. Partisipasi masyarakat 
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dalam program PMT-AS merupakan keikutsertaannya dalam memberikan 

gagasan, kritik membangun, dukungan, dan pelaksanaan.  
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