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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak dan remaja merupakan salah satu generasi penerus bangsa. 

Kualitas anak dan remaja sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian 

keluarga, masyarakat, dan negara. Salah satu permasalahan yang di hadapi 

Negara saat ini adalah banyaknya anak dan remaja putus sekolah. Faktor  

yang menyababkan anak putus sekolah yaitu  ketidakmampuan orang tua 

menyekolahkan anak, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 

Ketidakmampuan orang tua disebabkan karena kondisi sosial ekonomi 

keluarganya.  Penghasilan  mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

makan dan minum sehari-hari menyebabkan anak terlantar dan tidak bisa 

meneruskan sekolah.  

Permasalahan ekonomi keluarga merupakan salah satu masalah sosial. 

Akibat  dari permasalahan ekonomi bagi keluarga sangat terasa. Keluarga 

yang miskin dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan menghabiskan 

biaya banyak untuk memenuhi kebutuhannya misalnya: kebutuhan untuk 

makan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Hal ini akan menyebabkan 

keluarga miskin tidak dapat meningkatkan pendidikan anak. 

Kemajuan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kemajuan 

pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat 

berpengaruh bagi kemajuan tingkat kepandaian anak dan remaja. Pendidikan 
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merupakan salah satu penentu keberhasilan remaja dalam menghadapi 

perkembangan zaman. Baik buruknya suatu Negara tergantung pada tingkat 

mutu pendidikan. Pendidikan merupakan tangung jawab kita bersama antara 

orang tua, masyarakat, dan Negara. Baik tidaknya proses pendidikan yang 

diselenggarakan akan berdampak pada masyarakat yang menerimanya. 

Karena mampu memberikan bekal dasar kepada masyarakat untuk 

menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan. Pendidikan yang 

bermakna merupakan upaya Negara dalam pemenuhan hak anak untuk 

mendapatkan hak pendidikannya dan membantu memajukan, 

memberdayakan anak dan remaja sesuai bakat, minat, dan kemampuan yang 

dimiliki. pada akhirnya akan menjadi bekal masa depannya. Negara 

mempunyai tugas dan kewajiban kepada masyarakat untuk menciptakan 

kondisi yang baik. Salah satunya untuk menangani anak dan remaja yang 

terlantar karena putus sekolah. Menangani  permasalahan tersebut pemerintah 

memberikan pelayanan sosial kepada anak putus sekolah.  

Menurut data dan informasi Depsos RI tahun 2006 terdapat 2,875,393 

putus sekolah. Pada  tahun 2007 jumlah anak dan remaja yang  terlantar di 

Indonesia mencapai 3.940.300. Kondisi  ini menjadi permasalahan, karena 

terjadi peningkatan populasi anak dan remaja antara tahun 2006 dan 2007. 

Tahun 2009 terdapat sekitar 1,5 juta remaja putus sekolah. Anak  dan remaja 

putus sekolah ini terlantar akibat keterbatasan ekonomi dan kemampuan 

orang tua atau keluarga untuk menunjang pendidikan (Data Dinsos Jatim, 

2011:2).  Di Jawa Timur  kasus anak putus sekolah  tahun 2011 rata-rata 

10.946 siswa usia 7-17 tahun. Masalah ekonomi karena ketidakmampuan 
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biaya pendidikan, yang menyebabkan mereka memilih untuk bekerja. 

(http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/05/25/10-945-anak-usia-sekolah-

terpaksa-bekerja/).  

Penanganan permasalahan anak merupakan kewajiban orang tua dan 

keluarga. Apabila orang tua tidak mampu secara sosial permasalahan itu 

menjadi kewajiban Negara. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak menjealaskan bahwa, anak adalah mereka yang 

berusia antara 0-21 tahun. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam UU  Perlindungan Anak 

disebutkan, bahwa anak adalah mereka yang berusia antara 0-18 tahun. 

Perbedaan ini yang menjadikan Direktorat Pelayanan Anak menetapkan batas 

usia anak yang menjadi obyek sasaran program adalah 18 tahun (Depsos, 

2008:3).   

Melihat kondisi, maka peran Negara dalam memberi peningkatan 

penanganan anak dan remaja terlantar adalah melalui pemberian pelayanan 

sosial berupa rehabilitasi sosial dan pembinaan ketrampilan yang dilakukan di 

dalam panti.  Pemerintah memiliki 37 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang 

tersebar di Indonesia, 3 diantara milik pemerintah pusat (Depsos, 2008:3). 

PSBR mempunyai fungsi yaitu memberikan pelayanan  dan membina para 

remaja terlantar dengan bentuk rehabilitasi sosial dan pembinaan ketrampilan.  

Direktorat Pelayanan Sosial Anak menetapkan batasan usia anak yang 

menjadi obyek program adalah 18 tahun. Hal ini dikuatkan dengan tugas dari 

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yaitu memberikan bimbingan dan 

pelayanan bagi anak putus sekolah terlantar, agar mampu berfungsi sosial, 
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mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat (Depsos, 2008:7). 

Yang dimaksud anak putus sekolah terlantar dalam binaan PSBR adalah 

remaja usia sekolah antara 15-18 tahun karena suatu sebab tidak dapat 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Depsos, 2008:7). Permasalahan 

yang sering dihadapi Panti Sosial Bina Remaja  secara umum (Widodo, 

2009:3) adalah :   

1. Minimnya  biaya yang harus dikeluarkan.  

2. Adanya kendala koordinasi antara Deperteman sosial dengan pemerintah 

daerah tentang pengelolaan penyelanggaraan yang semuanya diserahkan 

kepada pemerintah daerah 

3. Kurangnya fungsi fasilitas yang diberikan Departeman Sosial kepada 

pemerintah daerah. 

4. Melemahnya kinerja PSBR akibat dari perbedaan komitmen pemerintah 

daerah tentang pembangunan sosial disetiap daerah. 

5. Kurangnya  tenaga pelaksanan (pekerja sosial). 

Melihat dari permasalahan yang dihadapi pihak penyelenggara 

pelayanan, maka  Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) belum secara maksimal 

membantu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi remaja putus sekolah. 

Akhirnya banyak PSBR yang hanya melaksanakan tugasnya sekedarnya 

untuk memenuhi prosedur pelaksanaan.        

Adanya kendala dalam pelaksanaan penyelenggara merupakan salah 

satu faktor penghambat implementasi pelayanan sosial. Pemerintah Jawa 

Timur merubah nama Panti Sosial Bina Remaja menjadi PSRT (Pelayanan 

Sosial Remaja Terlantar) melalui, Peraturan Gubernur nomor 119 Tahun 
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2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Timur.  Perubahan nama itu menjadi masalah. Nama itu  

berkesan tidak baik dikalangan masyarakat umum, karena terdapat kata 

“ Terlantar” yang mengakibatkan remaja yang ada didalam panti terkucilkan. 

Berbeda dengan nama Panti Sosial Bina Remaja, berkesan baik. Dengan 

adanya perubahan nama PSRT akhirnya masyarakat kurang percaya bahwa 

pelayanan di PSRT dianggap kurang profesional dan dianggap pelayananya 

tidak baik. Maka peneliti ingin melihat dan mengawasi sejauh mana 

implementasi pelayanan soial yang diselenggarakan Pelayanan Sosial Remaja 

Terlantar (PSRT) Blitar. Mengingat masih banyak lembaga pelayanan sosial 

yang belum maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti  ingin mengkaji lebih jauh 

aspek implementasi pelayanan sosial di Unit Pelaksana Teknis () Dinas Sosial 

Provinsi  Jawa Timur kantor  Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Blitar 

terhadap anak dan remaja terlantar. Oleh karena itu, peneliti membatasi kajian 

penelitian pada aspek “ Implementasi Pelayanan Sosial Remaja Terlantar”  di 

Kantor  Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Blitar. 

B. Rumusan Masalah: 

Bagaimana implementasi pelayanan sosial di dalam panti terhadap remaja 

terlantar oleh  Kantor  Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Blitar? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah ingin 

mengetahui Implementasi pelayanan sosial yang diselenggarakan PSRT Blitar 

terhadap anak dan remaja putus sekolah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang khususnya jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui implementasi pelayanan sosial 

terhadap remaja terlantar, yang diselenggarakan  Dinas Sosial Jawa Timur 

PSRT Blitar. 

2. Praktis 

a. Bagi  Pelayanan Sosia Remaja Terlantar Blitar 

Manfaat  dari penelitian ini diharapkan dapat membantu PSRT Blitar 

dalam memberikan pelayanan-pelayanan dalam rangka membangun 

program bimbingan dan pelatihan ketrampilan ramaja terlantar. Dan 

memberikan pandangan kepada pihak panti untuk meningkatkan 

kualitas mutu program pelatihan dan ketrampilan dengan tenaga 

pendidik yang lebih baik. 

b. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan sosial didalam 

panti terhadap remaja terlantar. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

referensi dalam penelitian sejenis.  

 


