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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tingginya tingkat kemiskinan di jawa Timur membuat pemerintah 

memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan.Pengentasan 

kemiskinan adalah masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia dan kualitas 

pertumbuhan ekonomi menjadi kunci pemecahannya. Permasalahan utama dalam 

upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini  terkait dengan adanya fakta 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata diseluruh wilayah 

Indonesia. Program pengentasan kemiskinan di indonesia terutama di desa yaitu 

dengan adanya program raskin yang saat ini digantikan dengan program voucher 

pangan (Mudrajad Kuncoro, 1997). 

Sehubungan dengan adanya program pengentasan kemiskinan maka dalam 

memberikan pelayanan dalam pengentasan kemiskinan kepada masyarakat, 

pemerintah mengeluarkan program baru atau penyempurnaan dari program lain yang 

berpihak pada rakyat miskin. Salah satu pilar program penanggulangan kemiskinan 

adalah melalui program perlindungan sosial yakni bantuan voucher pangan untuk 

rumah tangga miskin. Program voucher pangan yang dapat digunakan untuk 

menembus berbagai kebutuhan pokok lainnya di pasar,di toko, di warung pada harga 

yang berlaku. (BPS, 2011) 

Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar 

masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan.Dengan adanya reformasi ini, rakyat 

yang belum sejahtera dan belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan yang 
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bisa membeli sembako di pasar ataupun di took dengan kualitas yang lebih serta 

juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang,tidak hanya karbohidrat namun 

juga protein. Pedangang sembako di pasar juga bisa mendapatkan tambahan 

peluang usaha dan bisa dipercayakan (Masduki: 2016). 

Pemerintah mengimplementasikan skema baru dalam penyaluran subsidi 

bagi masyarakat kurang mampu. Skema bantuan sosial itu adalah subsidi voucher 

pangan (bantuan pangan non tunai). Voucher pangan ini akan melengkapi skema 

bantuan sosial dari subsidi yang digulirkan pemerintah selama ini. Para penerima 

bantuan voucher pangan akan menerima bantuan sebesar Rp 110.000 per bulan. 

keluarga yang mendapatkan bantuan voucher pangan secara otomatis dibuatkan 

nomer rekening di bank bank pemerintah yang tergabung dalam himpunan bank 

bank Negara (Dulung: 2016). 

Instrumen kebijakan dari program vouceher pangan ini adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan atau di atur dalam 

undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan 

program, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan penyaluran pangan 

secara khusus yang diutamakan bagi ketidakmampuan rumah tangga dalam 

memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan kepada penduduk 

miskin. (Peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 2002) 

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang terluas kedua di Jawa 

Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi 
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terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang mempunyai koordinat 112o17' sampai 

112o57' Bujur Timur dan 7o44' sampai 8o26' Lintang Selatan. Kabupaten Malang 

juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten 

Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota 

Kabupaten Malang adalah Kepanjen (bappeda kabupaten.malang) 

Desa Gampingan yang terletak di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang 

adalah salah satu wilayah perdesaan yang tingkat ekonominya yang terbilang 

cukup rendah.penulis ingin meneliti bagiamana penyaluran voucher pangan di 

Desa Gampingan, dikarenakan Desa Gampingan letakanya mudah dijangkau. 

Sebagian besar bermata pencarian sebagai buruh tani,buruh serabutan. Dari 

pekerjaan mereka juga tidak bisa mendapatkan penghasilan yang tetap, karena 

pekerjaan itu hanya sewaktu waktu. Tergantung ada tidaknya orang yang 

membutuhkan jasa mereka. (Rofi’I Iswahyudi:2016). 

Desa Gampingan memiliki rumah tangga sasaran penerima manfaat  

voucher pangan sebanyak 454 kepala keluarga.Rumah tangga sasaran penerima 

manfaat voucher pangan sebanyak 454 kepala keluarga tersebut tersebar di 3 RW 

dan 22 RT se Desa Gampingan. Setiap tahunnya di Desa Gampingan para 

penerima bantuan selalu stabil. Hal ini dikarenakan adanya pengganti penerima 

bantuan jika penerima bantuan sebelumnya sudah tidak termasuk dalam  kriteria 

rumah tangga miskin atau sudah tidak termasuk dalam catatan para penerima 

bantuan voucher pangan.(Pedum voucher pangan 2017 DPM 1 Kec.Pagak ). 

Agar pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Desa Gampingan berjalan 

secara efektif diperlukan upaya untuk mengetahui secara langsung terutama di 
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tingkat desa, bagaiamana aktivitas yang telah dilakukan Dinas atau Instansi yang 

secara langsung menangani program pengentasan kemiskina, manfaat langsung 

yang dapat dinikmati oleh keluarga miskin baik dalam jangka pendek, jangka 

menegah, dan jangka panjang, dan apakah program voucher pangan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah desa telah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan 

dasar masyarakat miskin.Menurut Kuncoro jakti (2004). 

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Evalusasi penerima manfaat voucher pangan Desa Gampingan 

kec.Pagak kab.Malang tahun 2017”. 

B. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana pelaksanaan program voucher pangan di Desa Gampingan ? 

2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan voucher pangan di Desa Gampingan ? 

 

C. BATASAN MASALAH  

Penelitian ini berjudul Evaluasi Penerima Manfaat Voucher Pangan Desa 

Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dilakukan di Desa Gampingan. 

Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Desa Gampingan 

Dalam upaya membatasi permasalahn supaya pembahasan penelitian tidak 

bias, maka dibatasi sebagai berikut : 

1. Tentang program Voucher Pangan yang telah berjalan sejak awal 2017 di Desa 

Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. 

2. Evaluasi pelaksanaan program Voucher pangan di Desa Gampingan 

Kecamatan Pagak Kabupaten Malang menggunakan analisis SWOT  
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D. TUJUAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini

diantaranya adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program voucher pangan di Desa

Gampingan

2. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program voucher pangan

di Desa Gampingan

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan

sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten Malang Desa Gampingan

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan terkait 

program apa saja yang mendukung untuk mengurangi pengentasan kemiskinan 

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya secara luas dan mendalam tentang program Voucher Pangan. 




