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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Anak adalah seseorang berusia dini yang belum menginjak usia 18 

tahun. Anak merupakan investasi yang dapat menjadi harapan bangsa untuk 

menjadi generasi hebat di masa yang akan datang. Optimalisasi dalam 

perkembangan dan pertumbuhan anak harus diperhatikan agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Peran orangtua dan lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap pola perkembangan anak-anak, karena anak setiap hari 

berada dalam lingkungan keluarga. Anak-anak mudah meniru apa yang ia 

lihat dilingkungan sekitarnya, maka dari itu perhatian orangtua untuk selalu 

mengontrol perkembangan anak sangat diperlukan. Perhatian dan kasih 

sayang dari orangtua merupakan hak mendasar anak yang harus terpenuhi agar 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat jasmani dan rohani. 

Perkembangan anak mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depannya 

kelak, dengan adanya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak dapat 

membantu anak mempunyai masa depan yang cerah. Faktanya dilapangan 

masih banyak anak yang menyandang permasalahan kesejahteraan sosial, 

salah satunya maraknya anak terlantar. Maraknya anak terlantar di Indonesia 

menjadi hal serius yang harus segera ditangani oleh Pemerintah. Permasalahan 

anak terlantar tidak bisa ditangani sendiri, perlu adanya kerjasama pemerintah 

dalam bertanggungjawab mengentaskan anak terlantar. Hal ini akan sulit 

dipecahkan jika tidak segera diatasi. Kementerian Sosial RI melakukan 
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pendataan mengenai jumlah anak terlantar di Indonesia pada tahun 2011, hasil 

yang didapatkan memiliki jumlah yang sangat tinggi. 

Tabel 1.1 

Jumlah Anak Terlantar Menurut Kementerian Sosial RI Tahun 2011 

No. Nama Daerah Jumlah Anak 

Terlantar 

1. Nanggroe Aceh Darussalam 5.355 jiwa 

2. Sumatera Utara 4.289 jiwa 

3. Sumatera Barat 4.439 jiwa 

4. Sumatera Selatan 2.318 jiwa 

5. Bangka Belitung 926 jiwa 

6. DKI Jakarta 4.017 jiwa 

7. Jawa Barat 41.587 jiwa 

8. Jawa Tengah 15.083 jiwa 

9. Daerah Istimewa Yogyakarta 2.554 jiwa 

10. Jawa Timur 64.250 jiwa 

11. Banten 5.355 jiwa 

12. Bali 2.423 jiwa 

13. Nusa Tenggara Barat 17.026 jiwa 

14. Nusa Tenggara Timur 2.103 jiwa 

15. Kalimantan Barat 5.758 jiwa 

16. Kalimantan Tengah 2.327 jiwa 

17. Kalimantan Selatan 420 jiwa 

18. Sulawesi Utara 2.204 jiwa 

19. Sulawesi Tengah 4.809 jiwa 

20. Sulawesi Selatan 11.617 jiwa 

21. Sulawesi Tenggara 3.197 jiwa 

22. Sulawesi Barat 319 jiwa 

23. Maluku 1.337 jiwa 
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24. Papua 3.312 jiwa 

Sumber: Pusat Data dan Informasi Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak,  

Jakarta 2011 

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan bahwa Jawa Timur merupakan daerah 

terbesar dalam jumlah anak terlantar di Indonesia, setiap tahunnya jumlah 

anak terlantar semakin meningkat dan Jawa Timur mengalami kenaikan yang 

cukup tinggi. 

Tabel 1.2 

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2016 

No. Nama Daerah Jumlah Anak 

Terlantar 

1. Pacitan - 

2. Ponorogo 983 jiwa 

3. Trenggalek 19.633 jiwa 

4. Tulungagung 323 jiwa 

5. Blitar 188 jiwa 

6. Kediri 406 jiwa 

7. Malang 4.788 jiwa 

8. Lumajang 147 jiwa 

9. Jember 3.062 jiwa 

10. Banyuwangi 1.108 jiwa 

11. Bondowoso 93 jiwa 

12. Situbondo 20 jiwa 

13. Probolinggo 1.300 jiwa 

14. Pasuruan 165 jiwa 

15. Sidoarjo 243 jiwa 

16. Mojokerto 5.301 jiwa 

17. Jombang 94 jiwa 
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18. Nganjuk 3.110 jiwa 

19. Madiun 2.780 jiwa 

20. Magetan 5.497 jiwa 

21. Ngawi 10.807 jiwa 

22. Bojonegoro 633 jiwa 

23. Tuban 685 jiwa 

24. Lamongan 3.108 jiwa 

25. Gresik 46.360 jiwa 

26. Bangkalan 111 jiwa 

27. Sampang 6.920 jiwa 

28. Pamekasan 6.988 jiwa 

29. Sumenep 498 jiwa 

Sumber Badan Pusat Statistik Jawa Timur dalam angka tahun 2016 

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa anak terlantar yang berada di 

Madura termasuk jumlah yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan Madura 

merupakan daerah kecil yang penduduknya tidak sepadat kota-kota besar. 

Dibandingkan Sampang dan Pamekasan, Sumenep memiliki jumlah anak 

terlantar jauh lebih sedikit. Hanya saja Sumenep merupakan satu-satunya 

Kabupaten di Madura yang mendapatkan bantuan dari Kemensos untuk anak 

terlantar, selain itu Sumenep memiliki 55 LKSA yang telah terakreditasi. 

Anak terlantar merupakan anak yang tidak mendapatkan hak sebagai 

anak dari orangtuanya dan atau orangtuanya tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi. Anak yang 

mengalami keterlantaran disebabkan oleh banyak hal, baik karena kondisi 

sosial ekonomi keluarga hingga menjadi anak yatim piatu. Permasalahan anak 

terlantar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 1) Faktor keluarga, 
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keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dapat saling 

memberikan perhatian dan perlindungan sesama anggota keluarga. Anak 

berkembang dan tumbuh di lingkungan keluarga, dengan adanya peran 

penting keluarga akan membantu anak tumbuh dan berkembang sewajarnya. 

Anak dapat terlantar ketika orangtua lalai dalam memberikan perlindungan 

terhadap anaknya. 2) Faktor pendidikan, pendidikan memberikan peran 

penting untuk berkembangan anak dalam menentukan masa depan yang akan 

dipilih, hanya saja banyak stigma masyarakat ekonomi rendah menganggap 

bahwa pendidikan tidaklah lebih penting dari pekerjaan. Maka dari itu banyak 

anak yang tidak mendapatkan pendidikan tetapi sudah bekerja untuk 

membantu perekonomian keluarga. Ketidakadaan biaya untuk mendapatkan 

pendidikan memang menjadi permasalahan, karena semakin hari biaya 

pendidikan cukup tinggi. 3) Faktor sosial, politik dan ekonomi, akibat situasi 

krisis ekonomi yang membuat daya beli masyarakat kurang sehingga tingkat 

kemiskinan semakin tinggi. Perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk 

menata kembali perekonomian Indonesia agar fasilitas dan pelayanan yang 

diberikan untuk masyarakat dapat membantu meminimalisir adanya 

kemiskinan. Faktor inilah salah satu penyebab anak terlantar di Indonesia 

semakin meningkat. 4) Faktor kelahiran diluar nikah, kelahiran anak yang 

tidak dikehendaki mayoritas akan ditelantarkan oleh orangtuanya, 

penelantaran ini dapat berupa pembuangan bahkan penitipan ke sebuah panti 

asuhan. Padahal seorang anak membutuhkan orangtua untuk pertumbuhan dan 

perkembangan pola pikir, bahkan adanya perlindungan untuk terhindar dari 

kejahatan. 
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Anak terlantar memiliki berbagai faktor penyebab sesuai dengan 

permasalahan latar belakangnya, tetapi dari semua faktor penyebab pasti 

mempunyai dampak terhadap anak. Adanya kelalaian orangtua dalam 

memberikan perlindungan terhadap anaknya dapat membuat seorang anak 

mengalami hambatan pada perkembangan psikologisnya, anak akan merasa 

kurang mendapatkan kasih sayang sehingga mencari perhatian dari oranglain. 

Bahkan tidak sedikit seorang anak mencari pelarian kepada hal-hal yang 

negatif seperti pergaulan bebas. Selain itu persepsi masyarakat bahwa anak 

terlantar merupakan anak nakal yang selalu melanggar norma, dapat membuat 

psikologis anak terganggu dan mengalami disfungsi sosial. Anak terlantar 

akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat jika persepsi itu masih melekat. 

Faktanya penyebab anak terlantar tidak hanya dikarenakan kelalaian orangtua 

dalam mengurus anak, begitupun dengan kondisi sosial ekonomi sehingga 

anak tidak dapat menjalankan pendidikan dengan layak.  

Peran pemerintah untuk bertanggungjawab memberikan hak anak 

terlantar tentu sangat diharapkan, bagaimana tindakan pemerintah untuk 

mengayomi anak terlantar sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya, 

mendapatkan pendidikan yang layak dan hak mendapatkan perlindungan 

merupakan tugas besar yang harus segera diselesaikan. Pemerintah berusaha 

keras dalam menyelesaikan permasalahan anak terlantar, tetapi efektivitas dari 

adanya program yang diberikan untuk anak terlantar apakah sudah tepat 

sasaran dan memberikan kesejahteraan untuk anak terlantar perlu adanya 

pengawasan agar program tepat sasaran. Hak anak untuk dapat sejahtera telah 

menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana telah tercantum dalam UU 
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No 4 Pasal 2 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,  1) Anak berhak atas 

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang 

baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar. 2) Anak berhak atas pelayanan untuk 

mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya,sesuai dengan 

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yangbaik 

dan berguna. 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa 

dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 4) Anak berhak atas 

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Dalam UU 

tersebut telah dijelaskan hak-hak apa saja yang wajib diberikan untuk 

memenuhi kesejahteraan anak, begitupun anak terlantar yang sangat 

membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah. Tidak hanya tercantum 

dalam UU saja, tetapi kebijakan pemerintah dalam menangani anak terlantar 

harus lebih diperhatikan, karena jarang sekali anak terlantar mendapatkan 

perhatian dan program pemerintah yang menyentuh langsung.  

Kementerian Sosial bersama BNI berencana akan membagikan 

bantuan khusus berupa Tabungan Sosial Anak (TASA) kepada 23.800 anak 

penerima program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Nantinya bantuan 

tersebut akan mampu dinikmati oleh anak-anak (usia di bawah 18 tahun) yang 

tidak terjangkau program pemerintah lain. Mereka antara lain anak-anak 

terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak 

penyandang disabilitas, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

untuk mendapatkan akses pada layanan sosial dasar. Direktur Jenderal 
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Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Marjuki menjelaskan, setiap anak 

penerima bantuan akan menerima bantuan sosial non tunai sekitar Rp 1 juta 

yang akan diberikan secara bertahap dalam satu tahun melalui TASA 

(Detikfinance, 2017. “Anak-anak Dapat Tabungan Sosial dari Kemensos, Bisa 

untuk Apa Saja?”) 

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang termasuk 

dalam daftar penerima Tabungan Sosial Anak (TASA). Mayoritas penduduk 

Kabupaten Sumenep berpenghasilan dari sektor pertanian dan perikanan, 

terutama bagi masyarakat pedesaan dan kepulauan. Masyarakat Sumenep yang 

berada dilingkup pusat kota ada yang bekerja sebagai wiraswasta dan aparatur 

negara, tetapi masih banyak masyarakat yang menjadi buruh tani dan tukang 

becak. Terlebih masyarakat kepulauan yang banyak merantau ke pusat kota 

Sumenep bahkan hingga ke luar negeri untuk mencari penghasilan. Keadaan 

inilah yang menjadi penyebab tumbuhnya anak terlantar di Kabupaten 

Sumenep, selain kondisi sosial ekonomi keluarga yang minim ditambah 

dengan adanya perceraian yang terjadi sehingga anak tidak mendapatkan 

perhatian dari orangtua. 

Pada tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Sumenep telah menjalankan 

program Tabungan Sosial Anak (TASA) kepada anak terlantar yang berada di 

LKSA Kabupaten Sumenep. Jumlah LKSA di Kabupaten Sumenep pada 

tahun 2018 sebanyak 55 LKSA yang sudah terakreditasi, baik Kecamatan 

Kota maupun Kabupaten. Kuota anak terlantar pada tahun 2018 sebanyak 321 

anak terlantar yang dibagi kepada 19 LKSA di Kabupaten Sumenep. Pada 

pembagian ini Dinas Sosial Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan ketua 
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LKSA di Kabupaten Sumenep untuk menentukan LKSA mana yang lebih 

membutuhkan bantuan, setelah itu dilakukan pembagian minimal 15 anak 

terlantar per LKSA. Per anak mendapatkan dana Rp. 900.000,- murni untuk 

anak dan Rp. 100.000,- untuk operasional lembaga. Dana ini dikelola oleh 

lembaga untuk kebutuhan anak terlantar sehari-hari.  

Tidak banyaknya program pemerintah yang menyentuh langsung 

kepada anak terlantar membuat hak-hak anak terlantar tidak terpenuhi. 

Adanya program Tabungan Sosial Anak (TASA) diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan anak terlantar. Berkaitan dengan hal diatas 

peneliti menyajikan penelitian yang berjudul: 

“IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN ANAK TERLANTAR” 

(Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Jawa Timur) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal – hal yang di ungkap dalam latar belakang pemikiran 

pada pendahuluan tersebut di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana implementasi program pengentasan anak terlantar di 

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ? 

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program 

pengentasan anak terlantar di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah 

tersebut di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi program pengentasan anak terlantar di 

Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi 

program pengentasan anak terlantar di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan 

implementasi program dan faktor-faktor pendukung hingga penghambat 

dalam pelaksanaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) yang dilakukan 

demi mengentaskan anak terlantar. 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial dalam menentukan 

keberlanjutan dan pelaksanaan program Tabungan Sosial Anak (TASA) untuk 

mengentaskan anak terlantar. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebatas pada penjabaran rumusan 

masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten 

Sumenep. Dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi program dan 

faktor-faktor pendukung hingga penghambat dalam pelaksaan program 

pengentasan anak terlantar di Kabupaten Sumenep. Ruang lingkup yang akan 

peneliti teliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Sumenep 

2. Jumlah anak terlantar di Kabupaten Sumenep 

3. Jumlah LKSA di Kabupaten Sumenep 
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4. Program yang dilakukan Dinas Sosial dalam pengentasan anak terlantar di

Kabupaten Sumenep.

5. Bentuk penerimaan bantuan dan implementasi program kepada anak

terlantar di Kabupaten Sumenep.

6. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.


