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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai perangkat 

legal untuk memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam 

melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi. Instrumen stretegis ini, 

dengan sedikit perbaikan di dalamnya, member harapan sebagai landasan 

hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan 

membentuk suatu masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi dan sosial 

yang didasarkan pada kemauan dan kemampuan utama mereka sendiri. 

Harapan lebih jauh dari Undang-Undang Pemerintah Daerah ini adalah 

agar bisa berfungsi untuk tidak mengulang kelemahan di masa lalu, dimana 

pembangunan yang menjaga keseimbangan antar sektor dan antarwilayah 

menjadi sulit diwujudkan karena kecilnya kewenangan daerah dan sempitnya 

ruang partisipasi rakyat daerah. Dalam rangka menjawab krisis ekonomi 

tersebut, serta untuk merespon orientasi kebijakan pembangunan ekonomi 

kerakyatan tersebut akhirnya dilahirkan program yang saat itu populer dengan 

sebutan Program Jaringan Pengaman Sosial (Social Savety Net Program). 

 Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah jaringan pengaman 

atau penyelamatan masyarakat, keluarga dan perorangan yang sedang dalam 
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kesusahan. Program darurat ini bertujuan untuk menolong orang dari keluarga 

miskin melalui kerja dan upaya bersama antara instansi pemerintah, relawan 

dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (Schulte, 2002: 130). 

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. 

 PMT-AS berawal dari hasil uji coba pada tahun 1991/1992 untuk 

mengatasi masalah kesehatan, kekurangan gizi, dan cacingan pada anak-anak 

SD dan MI di beberapa daerah miskin misalnya di Aceh, Sumatra Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Caranya dengan memberikan 

bantuan dana untuk pembuatan makanan jajanan yang dibuat dari bahan 

makanan setempat, sehingga dapat memberikan tambahan 15-20 % dari 

kebutuhan gizi rata-rata anak perhari (Pedoman PMT-AS Tahun 2012). 

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 
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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).  

Peningkatan ketahanan fisik tersebut 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 mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, 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.  
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Anak kelompok usia sekolah (7–12 tahun) termasuk salah satu 

kelompok yang rentan mengalami masalah gizi yaitu kekurangan energi 

protein. Riset kesehatan dasar tahun 2011 menunjukan sekitar 44,4 % anak 

sekolah, tingkat konsumsi energinya kurang dari 70% dari Angka Kecukupan 

Gizi (AKG). Sebanyak 59,7% anak usia sekolah tingkat konsumsi proteinnya 

kurang dari 80% berdasarkan AKG. Masalah kekurangan energi protein dapat 

mengakibatkan status gizi kurang bahkan buruk akibat ketidakseimbangan zat 

gizi dalam tubuh. Perbaikan gizi harus dilakukan untuk mengatasi masalah 

gizi agar tercipta generasi penerus bangsa dengan kualitas sumber daya yang 

baik (Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan). 

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 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.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian adalah bagaimana pengelolaan program Penyediaan Makanan 

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

Pringkuku Kabupaten Pacitan? 

Masalah penelitian ini dijabarkan menjadi tiga sub masalah penelitian 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak 

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

Pacitan? 

2. Bagaimana pelaksanaan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak 

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

Pacitan? 

3. Bagaimana partisipasi pasyarakat dalam pengelolaan program Penyediaan 

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

Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

pengelolaan program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-

AS) di SDN Dersono II Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.  

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirinci menjadi tiga sub 

tujuan penelitian sebagai berikut. 
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1. Mendiskripsikan perencanaan program Penyediaan Makanan Tambahan 

Anak Sekolah (PMT-AS) di SDN Dersono II Kecamatan Pringkuku 

Kabupaten Pacitan. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan program Penyediaan Makanan Tambahan 

Anak Sekolah (PMT-AS) di SDN Dersono II Kecamatan Pringkuku 

Kabupaten Pacitan. 

3. Mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program 

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

Dersono II Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian terhadap pengelolaan program PMT-AS di SDN 

Dersono II Pringkuku Pacitan diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, 

sekolah dan orangtua. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis. 

Mendapatkan pengetahuan atau teori baru tentang pengelolaan program 

PMT-AS dan dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan program 

peningkatan kualitas pendidikan. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi kepala sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepala sekolah 

sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program Penyediaan 

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) berikutnya.   
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b. Bagi kepala desa  

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepala desa dalam 

mengidentifikasi calon peserta pelatihan memasak PMT-AS. 

c. Bagi orang tua  

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan partisipasi dalam upaya pelayanan program Penyediaan 

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). 

 

 


