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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi membawa pengaruh, baik pengaruh negatif maupun positif,   

di semua sektor kehidupan seperti; budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi 

dan sebagainya. Globalisasi ekonomi adalah tentang pengaruh globalisasi 

terhadap perpindahan faktor produksi khususnya tenaga kerja seperti ekspor 

tenaga kerja baik itu tenaga kerja terdidik, ataupun terlatih cukup memberikan 

pengaruh bagi suatu negara. Tidak bisa dipungkiri, sebagai contohnya, TKI 

(Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang dikirimkan ke 

negara-negara seperti Malaysia, Brunei dan lainnya, turut menyokong 

peningkatan cadangan devisa Indonesia, selain itu juga membantu mengurangi 

tingkat pengangguran di dalam negeri. Bisa dikatakan bahwa mobilitas tenaga 

kerja mempengaruhi perekonomian suatu negara. 

Salah satu masalah bangsa Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian 

khusus dari pemerintah adalah pada tingkat pengangguran. Angka pengangguran 

meningkat pada tahun 1997 4.280 orang meningkat pada tahun 2006 menjadi 

10,93 juta orang, Angka penduduk miskin pun mengalami peningkatan pada tahun 

1996 yaitu 34,01 juta jiwa pada tahun 2006 menjadi 39,05 juta jiwa (BPS, 2006).  

Sedangkan pada tahun 2018 angka pengangguran per february 2018 

berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13%. Angka ini turun sekitar 2% dibandingkan 

dengan february 2018 yang berjumlah 7,01 juta orang atau 5,33%. Angka 

penduduk miskin pun mengalami penurunan pada september 2017 penduduk 
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miskin di indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12%, berkurang sebesar 

1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta 

orang atau 10, 64%. Sedangkan pada Maret 2018 penduduk miskin indonesia 

berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 10,64%. 

Meskipun angka pengangguran dan angka kemiskinan menurun tetapi hal tersebut 

tetap menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. 

Fenomena tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan tersebut 

sehingga menjadikan masyarakat Indonesia mencari lapangan kerja yang 

menjanjikan seperti contoh Tenaga Kerja Indonesia. Seperti salah satu contoh 

terdapat pada Kabupaten Tulungagung.Menurut data BNP2TKI periode 2011-

2016, sebanyak 2.320,959 orang meninggalkan Indonesia untuk bekerja sebagai 

BMI/TKI (Buruh Migran Indonesia/TenagaKerja Indonesia).Menurut Dinas 

Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Tercatat 3.463 jiwa 

Buruh Migran yang dikirim ke luar negeri pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 

meningkat tercatat menjadi 3.830 Buruh Migran. Seperti yang Diungkap oleh Ibu 

Trining dari Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Tulungagung menjadi 

pemasok Tenaga Kerja Indonesia No.3 Dijawa Timur setelah Ponorogo dan 

Trenggalek.  

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi sangat penting sebagai sumber 

kehidupan untuk masyarakat Tulungagung, Hal ini dikarenakan kurangnya 

lapangan pekerjaan menjadi salah satu alasan masyarakat memilih untuk menjadi 

Tenaga Kerja Indonesia. Bahkan untuk saat ini menjadi TKI adalah salah satu tren 

dikalangan masyarakat Tulungagung, tidak hanya kalangan orangtua saja tetapi 

juga kalangan muda memilih untuk bekerja keluar negri sebagai TKI.   
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Namun saat ini yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung adalah anak-anak dari buruh migran yang ditinggalkan oleh orang 

tua bekerja keluar negri. Ada beberapa kasus anak buruh migran yang telah 

ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, contohnya seperti kasus 

Penyalahgunaan Narkoba, Tindakan Asusila, Kasus Hukum, Pencurian, dan Anak 

rentan terkena kasus tindak kriminal. Menurut Bapak Winarno dari Dinas Sosial 

Kabupaten Tulungangung Atau BPPPAKB Kabupaten Tulungangung pemicu dari 

penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah anak 

ditinggal bekerja keluar negri dan dititipkan kepada paman dan bibi atau kakek 

dan nenek. Kurangnya pengawasan yang efektif dari kedua orangtua dan fasilitas 

yang bisa dibilang sangat tercukupi membuat anak salah dalam pergaulan dan 

melakukan penyimpangan sosial.  

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

Permasalahan anak di Kabupaten Tulungagung ada beberapa persoalan 

mendasar diantaranya munculnya kekerasan terhadap anak, penyimpangan sosial 

yang dilakukan anak, ekspoitasi seks komersial pada anak, penelantaran anak, 

kurangnya pastisipasi masyarakat dalam penemuan dan perlindungan kasus-kasus 

yang terjadi pada anak. Sesuai dengan data dari Unit Layanan Terpadu PSAI 
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Kabupaten Tulungagung Terhitung sudah 114 anak bermasalah ditahun 2016 dan 

meningkat ditahun 2017 menjadi 251 anak dengan berbagai macam kasus 

Unit layanan Terpadu PSAI Kabupaten Tulungagung berkedudukan 

dibawah koordinasi Dinas Sosial Nakertrans dan Dinas Sosial Keluarga 

Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak, pendirian PSAI berdasarkan 

peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 10 tahun 2009 tentang 

Perlindungan Anak. Dan peraturan Bupati Tulungagung nomor 42 tahun 2015 

tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu PSAI. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penilitian yang berjudul PERILAKU PENYIMPANGAN 

SOSIAL ANAK BURUH MIGRAN Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan 

Sosial Anak Kabupaten Tulungagung.  

 

B. Rumusan Masalah. 

1. Bagaimana Bentuk Perilaku Menyimpang Anak Buruh Migran di 

Kabupaten Tulungagung ? 

2. Bagaimana Upaya Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak 

Kabupaten Tulungagung dalam mencari solusi terhadap Penyimpangan 

Perilaku Sosial Anak Buruh Migran? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah :  
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1. Mendeskripsikan pola perilaku penyimpangan sosial anak buruh 

Migran. 

2. Mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan ULT PSAI Kabupaten 

Tulungagung untuk Anak buruh migran. 

 

D. Manfaat Penilitian 

Dengan adanya penelitian mengenai pengasuhan anak pada keluarga buruh 

Migran ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada khalayak pada 

umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya seperti keluarga dari 

buruh migran sendiri, masyarakat, pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan desa 

setempat agar lebih perhatian dan peduli terhadap persoalan yang dialami oleh 

anak-anak buruh Migran dan ikut andil dalam memberikan solusi untuk 

meminimalisir persoalan yang dialami keluarga buruh Migran khususnya 

persoalan pengasuhan anak-anak buruh migran yang melakukan penyimpangan 

sosial. 

 

E. Manfaat Teoristis  

Diharapakan dapat bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial 

untuk menambah wawasn dan juga mengembangkan peniliti dalam bidang kajian 

yang sama. Serta juga memahami dan berupaya mengkaji, mengupayakan solusi 

pemecahan berbagai masalah sosial, khususnya masalah penyimpangan perilaku 

sosial anak buruh migran. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi 

syarat penulisan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarja 

(S-1) di bidang Ilmu Sosial dan Politik. 



 

6 
 

F. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pembaca mengenai solusi untuk Anak buruh Migran yang melakukan 

penyimpangan sosial. 

2. Sebagai rujukan bagi pemerintah setempat untuk lebih mensejahterakan 

keluarga buruh Migran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


