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PEMERINTAH PROVINSI 
JAWA TIMUR

 
 UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PERLINDUNGAN DAN 
REHABILITASI SOSIAL

MARSUDI PUTRA SURABAYA

Anak Jawa Timur Optimis  Bangkit  MenataAnak Jawa Timur Optimis  Bangkit  MenataAnak Jawa Timur Optimis  Bangkit  Menata

Masa Depan yang Lebih BaikMasa Depan yang Lebih BaikMasa Depan yang Lebih Baik

( 0 3 1 )  -  7 4 0 5 2 5 6( 0 3 1 )  -  7 4 0 5 2 5 6( 0 3 1 )  -  7 4 0 5 2 5 6

u p t m a r s u d i p u t r a @ g m a i l . c o mu p t m a r s u d i p u t r a @ g m a i l . c o mu p t m a r s u d i p u t r a @ g m a i l . c o m   Laki-laki usia 12Laki-laki usia 12Laki-laki usia 12      - 18 tahun- 18 tahun- 18 tahun
   Sehat rohaniSehat rohaniSehat rohani
   Memiliki pengampu (orang tua/wali)Memiliki pengampu (orang tua/wali)Memiliki pengampu (orang tua/wali)
   Rujukan dari Instansi yang berwenangRujukan dari Instansi yang berwenangRujukan dari Instansi yang berwenang

2.Perlindungan Sosial, yaitu memberikan rasa aman dari2.Perlindungan Sosial, yaitu memberikan rasa aman dari2.Perlindungan Sosial, yaitu memberikan rasa aman dari
ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis.ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis.ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis.
3. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi Sosial, yaitu memberikan pemulihan fungsiSosial, yaitu memberikan pemulihan fungsiSosial, yaitu memberikan pemulihan fungsi
sosial sehingga anak mampu bertindak normatifsosial sehingga anak mampu bertindak normatifsosial sehingga anak mampu bertindak normatif
sebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampusebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampusebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampu
menghindar dari perbuatan yang bertentangan denganmenghindar dari perbuatan yang bertentangan denganmenghindar dari perbuatan yang bertentangan dengan
hukum dan adat istiadat.hukum dan adat istiadat.hukum dan adat istiadat.
4.Pengembangan 4.Pengembangan 4.Pengembangan Potensi, yaitu memberikan bekalPotensi, yaitu memberikan bekalPotensi, yaitu memberikan bekal
keterampilan hidup dan usaha untuk memperolehketerampilan hidup dan usaha untuk memperolehketerampilan hidup dan usaha untuk memperoleh
penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
5. Pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan, perhatian,5. Pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan, perhatian,5. Pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan, perhatian,
kasih sayang layaknya orang tua dalam sebuah keluargakasih sayang layaknya orang tua dalam sebuah keluargakasih sayang layaknya orang tua dalam sebuah keluarga
kepada anak yang bermasalah, sehingga anakkepada anak yang bermasalah, sehingga anakkepada anak yang bermasalah, sehingga anak
memperoleh tempat untuk mengadu dan anak merasamemperoleh tempat untuk mengadu dan anak merasamemperoleh tempat untuk mengadu dan anak merasa
ada yang menghargai dan mengakui keberadaannya.ada yang menghargai dan mengakui keberadaannya.ada yang menghargai dan mengakui keberadaannya.   
6.Konseling individu anak dan keluarga, yaitu6.Konseling individu anak dan keluarga, yaitu6.Konseling individu anak dan keluarga, yaitu
memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak danmemberikan bimbingan, pendampingan kepada anak danmemberikan bimbingan, pendampingan kepada anak dan
keluarga dalam pemecahan permasalahan sosial /keluarga dalam pemecahan permasalahan sosial /keluarga dalam pemecahan permasalahan sosial /
disharmonisasi hubungan yang terjadi antara anak dandisharmonisasi hubungan yang terjadi antara anak dandisharmonisasi hubungan yang terjadi antara anak dan
keluarga.keluarga.keluarga.
7.Advokasi Sosial, yaitu memberikan pendampingan7.Advokasi Sosial, yaitu memberikan pendampingan7.Advokasi Sosial, yaitu memberikan pendampingan
kepada anak yang bermasalah dari perlakuankepada anak yang bermasalah dari perlakuankepada anak yang bermasalah dari perlakuan
diskriminatif sekolah, teman teman sekolah dandiskriminatif sekolah, teman teman sekolah dandiskriminatif sekolah, teman teman sekolah dan
masyarakat, sehingga anak mampu keluar darimasyarakat, sehingga anak mampu keluar darimasyarakat, sehingga anak mampu keluar dari
permasalahan sosial yang dihadapinya.permasalahan sosial yang dihadapinya.permasalahan sosial yang dihadapinya.
8.Praktek Pekerjaan Sosial lainnya, yaitu Pekerja Sosial8.Praktek Pekerjaan Sosial lainnya, yaitu Pekerja Sosial8.Praktek Pekerjaan Sosial lainnya, yaitu Pekerja Sosial
yang dimiliki UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosialyang dimiliki UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosialyang dimiliki UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Marsudi Putra Surabaya mampu memberikan bimbinganMarsudi Putra Surabaya mampu memberikan bimbinganMarsudi Putra Surabaya mampu memberikan bimbingan
konseling kepada masyarakat umum yang sedangkonseling kepada masyarakat umum yang sedangkonseling kepada masyarakat umum yang sedang
mengalami permasalahan sosial.mengalami permasalahan sosial.mengalami permasalahan sosial.   

PERSYARATAN CALON KLIEN PM DAN ABHPERSYARATAN CALON KLIEN PM DAN ABHPERSYARATAN CALON KLIEN PM DAN ABH
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DINAS SOSIAL
PROVINSI  JAWA TIMUR

 



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan AnakKesejahteraan AnakKesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan AnakPerlindungan AnakPerlindungan Anak
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok -Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok -Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok -
pokok Kesejahteraan Sosialpokok Kesejahteraan Sosialpokok Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana AnakPeradilan Pidana AnakPeradilan Pidana Anak
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentangUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentangUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan AnakPerlindungan AnakPerlindungan Anak
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 2020
tentang Standard Praktik Pekerjaan Sosialtentang Standard Praktik Pekerjaan Sosialtentang Standard Praktik Pekerjaan Sosial
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016
tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugastentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugastentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinasdan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinasdan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan RehabilitasiUnit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan RehabilitasiUnit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Marsudi Putra Surabaya Dinas Sosial Provinsi JawaSosial Marsudi Putra Surabaya Dinas Sosial Provinsi JawaSosial Marsudi Putra Surabaya Dinas Sosial Provinsi Jawa
Timur (UPT PRSMP Surabaya) adalah merupakan salah satuTimur (UPT PRSMP Surabaya) adalah merupakan salah satuTimur (UPT PRSMP Surabaya) adalah merupakan salah satu
bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan danbentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan danbentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan
rehabilitasi sosial kepada anak yang bermasalah sosial, yaiturehabilitasi sosial kepada anak yang bermasalah sosial, yaiturehabilitasi sosial kepada anak yang bermasalah sosial, yaitu   
   Penerima Manfaat (PM) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).Penerima Manfaat (PM) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).Penerima Manfaat (PM) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).

DASAR OPRASIONAL UPT PRSMP SURABAYADASAR OPRASIONAL UPT PRSMP SURABAYADASAR OPRASIONAL UPT PRSMP SURABAYA
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Perlindungan Sosial anakPerlindungan Sosial anakPerlindungan Sosial anak

Pemenuhan kebutuhan dasar anakPemenuhan kebutuhan dasar anakPemenuhan kebutuhan dasar anak

Pemulihan fungsi sosial anakPemulihan fungsi sosial anakPemulihan fungsi sosial anak

Pengembangan Potensi anakPengembangan Potensi anakPengembangan Potensi anak

Membangun jejaring kerjaMembangun jejaring kerjaMembangun jejaring kerja

VISIVISIVISI

Anak semakin sejahtera bersama UPT PRSMP SurabayaAnak semakin sejahtera bersama UPT PRSMP SurabayaAnak semakin sejahtera bersama UPT PRSMP Surabaya

MISIMISIMISI

111...

222...

333...

444...

555...

Memberikan tempat yang aman bagi Penerima Manfaat danMemberikan tempat yang aman bagi Penerima Manfaat danMemberikan tempat yang aman bagi Penerima Manfaat dan
Anak Berhadapan Hukum (ABH).Anak Berhadapan Hukum (ABH).Anak Berhadapan Hukum (ABH).
Memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yangMemberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yangMemberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yang
memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum.memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum.memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum.
Memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepadaMemberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepadaMemberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada
Anak Berhadapan Hukum (ABH), agar tetap mendapatkanAnak Berhadapan Hukum (ABH), agar tetap mendapatkanAnak Berhadapan Hukum (ABH), agar tetap mendapatkan
perlakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku.perlakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku.perlakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anakMenggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anakMenggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak
untuk dapat hidup mandiri secara normatif.untuk dapat hidup mandiri secara normatif.untuk dapat hidup mandiri secara normatif.

TUJUANTUJUANTUJUAN   
111...

222...

333...

444...

PENERIMA MANFAAT (PM)PENERIMA MANFAAT (PM)PENERIMA MANFAAT (PM)
Klien (PM) adalah penerima manfaat pelayanan danKlien (PM) adalah penerima manfaat pelayanan danKlien (PM) adalah penerima manfaat pelayanan dan
perlindungan dalam Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputiperlindungan dalam Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputiperlindungan dalam Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)
Adalah Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikanAdalah Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikanAdalah Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikan
melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehinggamelakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehinggamelakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehingga
berhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalamiberhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalamiberhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalami
penangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan, yangpenangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan, yangpenangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan, yang
berstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana danberstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana danberstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana dan
menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga).menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga).menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga).
Atau Anak yang menjadi korban tindak pidana sehinggaAtau Anak yang menjadi korban tindak pidana sehinggaAtau Anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga
berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.
Atau anak yang menjadi saksi tindak pidana sehinggaAtau anak yang menjadi saksi tindak pidana sehinggaAtau anak yang menjadi saksi tindak pidana sehingga
berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.

Indikator keberhasilan dalam rehabilitasi sosial bagi PM dan ABHIndikator keberhasilan dalam rehabilitasi sosial bagi PM dan ABHIndikator keberhasilan dalam rehabilitasi sosial bagi PM dan ABH
adalah adanya perubahan :adalah adanya perubahan :adalah adanya perubahan :
Mental : yaitu anak memiliki kondisi mental yang stabil dibandingkanMental : yaitu anak memiliki kondisi mental yang stabil dibandingkanMental : yaitu anak memiliki kondisi mental yang stabil dibandingkan
dari awal masuk hingga akhir masa layanandari awal masuk hingga akhir masa layanandari awal masuk hingga akhir masa layanan
Sikap : yaitu anak sudah mampu membedakan perbuatan yang baikSikap : yaitu anak sudah mampu membedakan perbuatan yang baikSikap : yaitu anak sudah mampu membedakan perbuatan yang baik
atau buruk, atau jika ia melakukan kesalahanatau buruk, atau jika ia melakukan kesalahanatau buruk, atau jika ia melakukan kesalahan
Perilaku : yaitu menunjukkan perbuatan yang dapat mengikutiPerilaku : yaitu menunjukkan perbuatan yang dapat mengikutiPerilaku : yaitu menunjukkan perbuatan yang dapat mengikuti
aturan, disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.aturan, disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.aturan, disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar klien yaitu :Pemenuhan kebutuhan dasar klien yaitu :Pemenuhan kebutuhan dasar klien yaitu :
Penyediaan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalamPenyediaan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalamPenyediaan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalam
asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari 1 orang 1 buah.asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari 1 orang 1 buah.asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari 1 orang 1 buah.
Penyediaan permakanan yaitu klien diberi makanan yangPenyediaan permakanan yaitu klien diberi makanan yangPenyediaan permakanan yaitu klien diberi makanan yang
memenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 x sehari danmemenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 x sehari danmemenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 x sehari dan
mendapatkan tambahan snack dan susu 1 x sehari.mendapatkan tambahan snack dan susu 1 x sehari.mendapatkan tambahan snack dan susu 1 x sehari.
Penyediaan sandang berupa pakaian seragam kegiatan, seragamPenyediaan sandang berupa pakaian seragam kegiatan, seragamPenyediaan sandang berupa pakaian seragam kegiatan, seragam
olahraga, sepatuolahraga, sepatuolahraga, sepatu
Penyediaan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatanPenyediaan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatanPenyediaan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatan
dan tenaga perawat professional yang siap melayani masalahdan tenaga perawat professional yang siap melayani masalahdan tenaga perawat professional yang siap melayani masalah
kesehatan sehari harinya.kesehatan sehari harinya.kesehatan sehari harinya.
Sedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan secaraSedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan secaraSedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan secara
berkala 1 bulan 2 kali, dan rujukan ke Puskesmas dan Rumahberkala 1 bulan 2 kali, dan rujukan ke Puskesmas dan Rumahberkala 1 bulan 2 kali, dan rujukan ke Puskesmas dan Rumah
Sakit secara cuma-cuma, dan klien diberi alat dan bahanSakit secara cuma-cuma, dan klien diberi alat dan bahanSakit secara cuma-cuma, dan klien diberi alat dan bahan
kebersihan diri.kebersihan diri.kebersihan diri.
Kerohanian, klien diberi kebebasan untuk menjalankan agamaKerohanian, klien diberi kebebasan untuk menjalankan agamaKerohanian, klien diberi kebebasan untuk menjalankan agama
yang dianutnya dan didampingi guru agama yang sesuai.yang dianutnya dan didampingi guru agama yang sesuai.yang dianutnya dan didampingi guru agama yang sesuai.

PROGRAM UPT PRSMP SURABAYAPROGRAM UPT PRSMP SURABAYAPROGRAM UPT PRSMP SURABAYA
111...
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REHABILITASI SOSIAL
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Anak Jawa Timur Optimis  Bangkit  MenataAnak Jawa Timur Optimis  Bangkit  MenataAnak Jawa Timur Optimis  Bangkit  Menata

Masa Depan yang Lebih BaikMasa Depan yang Lebih BaikMasa Depan yang Lebih Baik

( 0 3 1 )  -  7 4 0 5 2 5 6( 0 3 1 )  -  7 4 0 5 2 5 6( 0 3 1 )  -  7 4 0 5 2 5 6

u p t m a r s u d i p u t r a @ g m a i l . c o mu p t m a r s u d i p u t r a @ g m a i l . c o mu p t m a r s u d i p u t r a @ g m a i l . c o m   Laki-laki usia 12Laki-laki usia 12Laki-laki usia 12      - 18 tahun- 18 tahun- 18 tahun
   Sehat rohaniSehat rohaniSehat rohani
   Memiliki pengampu (orang tua/wali)Memiliki pengampu (orang tua/wali)Memiliki pengampu (orang tua/wali)
   Rujukan dari Instansi yang berwenangRujukan dari Instansi yang berwenangRujukan dari Instansi yang berwenang

2.Perlindungan Sosial, yaitu memberikan rasa aman dari2.Perlindungan Sosial, yaitu memberikan rasa aman dari2.Perlindungan Sosial, yaitu memberikan rasa aman dari
ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis.ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis.ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis.
3. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi 3. Rehabilitasi Sosial, yaitu memberikan pemulihan fungsiSosial, yaitu memberikan pemulihan fungsiSosial, yaitu memberikan pemulihan fungsi
sosial sehingga anak mampu bertindak normatifsosial sehingga anak mampu bertindak normatifsosial sehingga anak mampu bertindak normatif
sebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampusebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampusebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampu
menghindar dari perbuatan yang bertentangan denganmenghindar dari perbuatan yang bertentangan denganmenghindar dari perbuatan yang bertentangan dengan
hukum dan adat istiadat.hukum dan adat istiadat.hukum dan adat istiadat.
4.Pengembangan 4.Pengembangan 4.Pengembangan Potensi, yaitu memberikan bekalPotensi, yaitu memberikan bekalPotensi, yaitu memberikan bekal
keterampilan hidup dan usaha untuk memperolehketerampilan hidup dan usaha untuk memperolehketerampilan hidup dan usaha untuk memperoleh
penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
5. Pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan, perhatian,5. Pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan, perhatian,5. Pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan, perhatian,
kasih sayang layaknya orang tua dalam sebuah keluargakasih sayang layaknya orang tua dalam sebuah keluargakasih sayang layaknya orang tua dalam sebuah keluarga
kepada anak yang bermasalah, sehingga anakkepada anak yang bermasalah, sehingga anakkepada anak yang bermasalah, sehingga anak
memperoleh tempat untuk mengadu dan anak merasamemperoleh tempat untuk mengadu dan anak merasamemperoleh tempat untuk mengadu dan anak merasa
ada yang menghargai dan mengakui keberadaannya.ada yang menghargai dan mengakui keberadaannya.ada yang menghargai dan mengakui keberadaannya.   
6.Konseling individu anak dan keluarga, yaitu6.Konseling individu anak dan keluarga, yaitu6.Konseling individu anak dan keluarga, yaitu
memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak danmemberikan bimbingan, pendampingan kepada anak danmemberikan bimbingan, pendampingan kepada anak dan
keluarga dalam pemecahan permasalahan sosial /keluarga dalam pemecahan permasalahan sosial /keluarga dalam pemecahan permasalahan sosial /
disharmonisasi hubungan yang terjadi antara anak dandisharmonisasi hubungan yang terjadi antara anak dandisharmonisasi hubungan yang terjadi antara anak dan
keluarga.keluarga.keluarga.
7.Advokasi Sosial, yaitu memberikan pendampingan7.Advokasi Sosial, yaitu memberikan pendampingan7.Advokasi Sosial, yaitu memberikan pendampingan
kepada anak yang bermasalah dari perlakuankepada anak yang bermasalah dari perlakuankepada anak yang bermasalah dari perlakuan
diskriminatif sekolah, teman teman sekolah dandiskriminatif sekolah, teman teman sekolah dandiskriminatif sekolah, teman teman sekolah dan
masyarakat, sehingga anak mampu keluar darimasyarakat, sehingga anak mampu keluar darimasyarakat, sehingga anak mampu keluar dari
permasalahan sosial yang dihadapinya.permasalahan sosial yang dihadapinya.permasalahan sosial yang dihadapinya.
8.Praktek Pekerjaan Sosial lainnya, yaitu Pekerja Sosial8.Praktek Pekerjaan Sosial lainnya, yaitu Pekerja Sosial8.Praktek Pekerjaan Sosial lainnya, yaitu Pekerja Sosial
yang dimiliki UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosialyang dimiliki UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosialyang dimiliki UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Marsudi Putra Surabaya mampu memberikan bimbinganMarsudi Putra Surabaya mampu memberikan bimbinganMarsudi Putra Surabaya mampu memberikan bimbingan
konseling kepada masyarakat umum yang sedangkonseling kepada masyarakat umum yang sedangkonseling kepada masyarakat umum yang sedang
mengalami permasalahan sosial.mengalami permasalahan sosial.mengalami permasalahan sosial.   

PERSYARATAN CALON KLIEN PM DAN ABHPERSYARATAN CALON KLIEN PM DAN ABHPERSYARATAN CALON KLIEN PM DAN ABH
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DINAS SOSIAL
PROVINSI  JAWA TIMUR

 



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan AnakKesejahteraan AnakKesejahteraan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan AnakPerlindungan AnakPerlindungan Anak
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok -Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok -Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok -
pokok Kesejahteraan Sosialpokok Kesejahteraan Sosialpokok Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana AnakPeradilan Pidana AnakPeradilan Pidana Anak
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentangUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentangUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan AnakPerlindungan AnakPerlindungan Anak
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 2020
tentang Standard Praktik Pekerjaan Sosialtentang Standard Praktik Pekerjaan Sosialtentang Standard Praktik Pekerjaan Sosial
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2016
tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugastentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugastentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinasdan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinasdan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan RehabilitasiUnit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan RehabilitasiUnit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Rehabilitasi
Sosial Marsudi Putra Surabaya Dinas Sosial Provinsi JawaSosial Marsudi Putra Surabaya Dinas Sosial Provinsi JawaSosial Marsudi Putra Surabaya Dinas Sosial Provinsi Jawa
Timur (UPT PRSMP Surabaya) adalah merupakan salah satuTimur (UPT PRSMP Surabaya) adalah merupakan salah satuTimur (UPT PRSMP Surabaya) adalah merupakan salah satu
bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan danbentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan danbentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan
rehabilitasi sosial kepada anak yang bermasalah sosial, yaiturehabilitasi sosial kepada anak yang bermasalah sosial, yaiturehabilitasi sosial kepada anak yang bermasalah sosial, yaitu   
   Penerima Manfaat (PM) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).Penerima Manfaat (PM) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).Penerima Manfaat (PM) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).

DASAR OPRASIONAL UPT PRSMP SURABAYADASAR OPRASIONAL UPT PRSMP SURABAYADASAR OPRASIONAL UPT PRSMP SURABAYA
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Memberikan tempat yang aman bagi Penerima Manfaat danMemberikan tempat yang aman bagi Penerima Manfaat danMemberikan tempat yang aman bagi Penerima Manfaat dan
Anak Berhadapan Hukum (ABH).Anak Berhadapan Hukum (ABH).Anak Berhadapan Hukum (ABH).
Memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yangMemberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yangMemberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak yang
memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum.memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum.memiliki kecenderungan berperilaku melanggar hukum.
Memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepadaMemberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepadaMemberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada
Anak Berhadapan Hukum (ABH), agar tetap mendapatkanAnak Berhadapan Hukum (ABH), agar tetap mendapatkanAnak Berhadapan Hukum (ABH), agar tetap mendapatkan
perlakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku.perlakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku.perlakuan yang manusiawi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anakMenggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anakMenggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak
untuk dapat hidup mandiri secara normatif.untuk dapat hidup mandiri secara normatif.untuk dapat hidup mandiri secara normatif.

TUJUANTUJUANTUJUAN   
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Perlindungan Sosial anakPerlindungan Sosial anakPerlindungan Sosial anak

Pemenuhan kebutuhan dasar anakPemenuhan kebutuhan dasar anakPemenuhan kebutuhan dasar anak

Pemulihan fungsi sosial anakPemulihan fungsi sosial anakPemulihan fungsi sosial anak

Pengembangan Potensi anakPengembangan Potensi anakPengembangan Potensi anak

Membangun jejaring kerjaMembangun jejaring kerjaMembangun jejaring kerja

VISIVISIVISI

Anak semakin sejahtera bersama UPT PRSMP SurabayaAnak semakin sejahtera bersama UPT PRSMP SurabayaAnak semakin sejahtera bersama UPT PRSMP Surabaya

MISIMISIMISI
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PENERIMA MANFAAT (PM)PENERIMA MANFAAT (PM)PENERIMA MANFAAT (PM)
Klien (PM) adalah penerima manfaat pelayanan danKlien (PM) adalah penerima manfaat pelayanan danKlien (PM) adalah penerima manfaat pelayanan dan
perlindungan dalam Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputiperlindungan dalam Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputiperlindungan dalam Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)
Adalah Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikanAdalah Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikanAdalah Anak dengan kenakalan yang telah diindikasikan
melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehinggamelakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehinggamelakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana sehingga
berhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalamiberhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalamiberhadapan dengan proses hukum (termasuk mengalami
penangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan, yangpenangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan, yangpenangkapan, penahanan, mengikuti proses peradilan, yang
berstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana danberstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana danberstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana dan
menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga).menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga).menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga).
Atau Anak yang menjadi korban tindak pidana sehinggaAtau Anak yang menjadi korban tindak pidana sehinggaAtau Anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga
berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.
Atau anak yang menjadi saksi tindak pidana sehinggaAtau anak yang menjadi saksi tindak pidana sehinggaAtau anak yang menjadi saksi tindak pidana sehingga
berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.berhadapan dengan hukum.

Pemenuhan kebutuhan dasar klien yaitu :Pemenuhan kebutuhan dasar klien yaitu :Pemenuhan kebutuhan dasar klien yaitu :
Penyediaan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalamPenyediaan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalamPenyediaan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalam
asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari 1 orang 1 buah.asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari 1 orang 1 buah.asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari 1 orang 1 buah.
Penyediaan permakanan yaitu klien diberi makanan yangPenyediaan permakanan yaitu klien diberi makanan yangPenyediaan permakanan yaitu klien diberi makanan yang
memenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 x sehari danmemenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 x sehari danmemenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 x sehari dan
mendapatkan tambahan snack dan susu 1 x sehari.mendapatkan tambahan snack dan susu 1 x sehari.mendapatkan tambahan snack dan susu 1 x sehari.
Penyediaan sandang berupa pakaian seragam kegiatan, seragamPenyediaan sandang berupa pakaian seragam kegiatan, seragamPenyediaan sandang berupa pakaian seragam kegiatan, seragam
olahraga, sepatuolahraga, sepatuolahraga, sepatu
Penyediaan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatanPenyediaan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatanPenyediaan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatan
dan tenaga perawat professional yang siap melayani masalahdan tenaga perawat professional yang siap melayani masalahdan tenaga perawat professional yang siap melayani masalah
kesehatan sehari harinya.kesehatan sehari harinya.kesehatan sehari harinya.
Sedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan secaraSedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan secaraSedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan secara
berkala 1 bulan 2 kali, dan rujukan ke Puskesmas dan Rumahberkala 1 bulan 2 kali, dan rujukan ke Puskesmas dan Rumahberkala 1 bulan 2 kali, dan rujukan ke Puskesmas dan Rumah
Sakit secara cuma-cuma, dan klien diberi alat dan bahanSakit secara cuma-cuma, dan klien diberi alat dan bahanSakit secara cuma-cuma, dan klien diberi alat dan bahan
kebersihan diri.kebersihan diri.kebersihan diri.
Kerohanian, klien diberi kebebasan untuk menjalankan agamaKerohanian, klien diberi kebebasan untuk menjalankan agamaKerohanian, klien diberi kebebasan untuk menjalankan agama
yang dianutnya dan didampingi guru agama yang sesuai.yang dianutnya dan didampingi guru agama yang sesuai.yang dianutnya dan didampingi guru agama yang sesuai.

PROGRAM UPT PRSMP SURABAYAPROGRAM UPT PRSMP SURABAYAPROGRAM UPT PRSMP SURABAYA
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Indikator keberhasilan dalam rehabilitasi sosial bagi PM dan ABHIndikator keberhasilan dalam rehabilitasi sosial bagi PM dan ABHIndikator keberhasilan dalam rehabilitasi sosial bagi PM dan ABH
adalah adanya perubahan :adalah adanya perubahan :adalah adanya perubahan :
Mental : yaitu anak memiliki kondisi mental yang stabil dibandingkanMental : yaitu anak memiliki kondisi mental yang stabil dibandingkanMental : yaitu anak memiliki kondisi mental yang stabil dibandingkan
dari awal masuk hingga akhir masa layanandari awal masuk hingga akhir masa layanandari awal masuk hingga akhir masa layanan
Sikap : yaitu anak sudah mampu membedakan perbuatan yang baikSikap : yaitu anak sudah mampu membedakan perbuatan yang baikSikap : yaitu anak sudah mampu membedakan perbuatan yang baik
atau buruk, atau jika ia melakukan kesalahanatau buruk, atau jika ia melakukan kesalahanatau buruk, atau jika ia melakukan kesalahan
Perilaku : yaitu menunjukkan perbuatan yang dapat mengikutiPerilaku : yaitu menunjukkan perbuatan yang dapat mengikutiPerilaku : yaitu menunjukkan perbuatan yang dapat mengikuti
aturan, disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.aturan, disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.aturan, disiplin sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.


