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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Panti Asuhan adalah lembaga yang berperan penting dalam melayani

hak-hak anak, terutama pada anak-anak yatim, yatim piatu, anak terlantar dan

anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.Panti Asuhan dipandang

mampu memberikan pengasuhan, panduan emosional, kepedulian, dukungan

atas pendidikan, sekaligus dukungan atas perkembangan yang sehat, jika

dijalankan dengan tepat (Voekl, 2012).  Keutamaan dalam pelayanan yang

diberikan Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak  adalah

pelayanan anak yang berorientasi pada setiap kebutuhan tumbuh kembang

anak, secara materi maupun secara psikologis.

Undang- undang tentang Kesejahteraan Sosial Anak  Pasal 1

bahwasanya, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan nya

dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial sedangkan usaha

kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk

menjamin terwujudnya  kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan

pokok anak.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (DEPSOS RI)

(2004:4), Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha

Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan

pelayanan Kesejahteraan Sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan
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penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan

pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan

sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,tepat

dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang

diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai

insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Tingkat keberhasilan pelayanan akan memberikan dampak pada

pembangunan nasional yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan

kekuatan ekonomi, dan penguatan sosial.

Panti asuhan di Indonesia yang berada dibawah pengawasan Dinas

Sosial. Menurut Data Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial

menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah anak terlantar yang berusia 6 –

18 tahun mencapai 2.815.393 anak, Balita Terlantar mencapai 518.296 , Anak

Perlakuan Salah 182.408, Anak Jalanan 232.894 dan Anak Nakal sebesar

295.763 dengan rincian yang tinggal di perkotaan sebanyak 492.281 jiwa dan

pedesaan mencapai 2.275.348 jiwa. Sedangkan yang tergolong rawan

keterlantaran diperkirakan mencapai 10.322.764, dengan rincian yang tinggal

di perkotaan mencapai 2.996.253 jiwa dan pedesaan sebanyak 7.326.421

jiwa. Kondisi tersebut menuntut perhatian dan upaya pemerintah maupun

lembanga sosial non pemerintah dalam rangka mewujudkan sistem

perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak yang lebih

representative untuk perkembangan anak secara biologis maupun secara
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psikologis.Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/panti_asuhan.(diakses tanggal

01 Mei 2015, Pukul 19.15 WIB).

Menurut Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang

perlindungan anak (2002), Undang- Undang Republik Indonesia No.4 Tahun

1979 pasal 2 ayat 1 tampak jelas terlihat bahwa setiap anak berhak untuk

mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan

kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk

tumbuh kembang wajar.Berdasarkan hasil pencatatan data yang dilakukan

Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

(MPS PWM) Pada tahun 2013 terdapat 109 Panti Asuhan Muhammadiyah

‘Aisyiyah. Problematika  yang terjadi pada sebagian besar panti asuhan yang

ada di  Jawa Timur adalah kurangnya motivasi dan pengetahuan anak asuh

untuk melakukan studi lanjut,  tidak adanya dukungan dari pengasuh maupun

pengurus Panti Asuhan untuk melakukan studi lanjut ke perguruan tinggi,

terlebih  pihak sekolah tidak mendukung anak untuk melakukan studi lanjut,

sehingga anak putus sampai tingkat SMA/MA/SMK sehingga memungkinkan

anak tidak memiliki bekal yang cukup  menuju dunia kerja selepas dari

panti(MPS,PWM 2013).

Banyaknya Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak  yang

tidak sepenuhnya memiliki pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Banyak masalah yang bermunculan didalam pelayanan antara lain

berdasarkan penelitian Save The Children dan Kementerian Sosial pada

Tahun 2006 dan 2007  banyak anak asuh yang lebih merasa nyaman tinggal
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diluar panti dengan berbagai alasan yang disampaikan antara lain tidak

nyamannya peraturan yang mengikat di dalam panti, dan kecemasan lainnya

adalah pada umumnya anak asuh mencemaskan kondisi setelah mereka

menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA), (Standart Nasional

Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahtraan Anak, 2011:5). Kecemasan –

kecemasan yang dirasakan anak akan berpengaruh besar terhadap psikologis

anak di masa pertumbuhanya. Tidak adanya dukungan pihak pemberi layanan

terhadap anak asuh  menjadi penghambat pemenuhan hak atas pendidikan,

pendidikan secara formal maupun non formal. Hak atas pendidikan tercantum

dalam pasal 13 konvenan internasional tentang hak Ekonomi, Sosial, dan

Budaya (KIHESB). Pendidikan mencakup berbagai elemen baik hak

ekonomi, sosial, budaya juga hak sipil dan Politik (Philip Alston, 2008 :115).

Permasalahan di dalam Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

sangat kompleks secara internal maupun eksternal lembaga salah satu contoh

beberapa permasalahan Panti Asuhan yang termuat di media massa antara

lain kasus Panti Asuhan Samuel.

Anak-anak di Panti Asuhan Samuel sering mendapat

siksaan.Chemuel, salah seorang pemilik Panti Asuhan, juga melakukan tindak

kekerasan seksual terhadap 3 anak asuhnya.Koordinator donatur panti,

Deborah (47) mengatakan, dirinya mendapat informasi tersebut langsung dari

kedua korban yakni I dan K yang masih berusia belasan tahun.Mereka

mengaku pernah mengalami tindak kekerasan seksual yang tidak

terpuji."Mereka juga mendapat tindak pelecehan seksual, itu menurut
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pengakuan mereka sendiri," ujar Deborah saat ditemui di Kantor LBH Mawar

Sharon, di Jalan Sunter Boulevard, Jakarta Utara, Senin (24/2/2014).Panti

Asuhan Samuel adalah panti yang dilaporkan telah melakukan penyiksaan

terhadap anak asuhnya dan menyalahgunakan uang donasi.Adapun pelaporan

ini dilakukan oleh sejumlah anak asuhnya yang kabur karena sudah tak betah

tinggal di panti tersebut.Bahkan, anak-anak asuh Panti Asuhan Samuel

mengatakan bahwa orang tua asuh mereka di panti itu, menggunakan uang

donasi untuk keuntungannya sendiri, tak hanya menyalahgunakan uang

donasi tersebut. Donasi berupa sembako pun diduga kerap disalahgunakan

dengancaradijual. Sumber:http://www.merdeka.com/peristiwa/disebut-cari-

keuntungan-panti-asuhan-samuelpasrah.html(diakses tanggal 01 Mei 2015,

Pukul 19.45 WIB).

Kisah 30 anak yang tinggal di Panti Asuhan Samuel benar-benar

tragis.Selain ada yang pernah mengalami pelecehan seksual dan dianiaya,

seorang anak berusia 8 tahun berinisial J pernah dikurung selama sehari di

kandang bersama enam ekor anjing besar.Penyebabnya karena J melarikan

diri dari panti.J dihukum oleh pemilik panti, Chemuel dan Yuni. Kedua

pemilik panti itu biasanya dipanggil Ayah dan Bunda." Saya pernah dikurung

di kandang anjing selama sehari dari sore hingga pagi hari, karena saya suka

kabur-kaburan dari panti," ujar J saat ditemui di Kantor Lembaga Bantuan

Hukum Mawar Sharon, di Jalan Sunter Boulevard, Jakarta Utara, Senin

(24/2).Tak puas mengurung J dalam kandang anjing, pelaku juga tega tidak

memberikan makan selama sehari kepada bocah yang berhenti bersekolah
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sejak kelas 1 SD tersebut."Sorenya saya dikurung, pagi-pagi baru

dikeluarkan, tapi tidak dikasih makan," tandasnya.bukan hanya Hak secara

Psikologis yang tidak diperoleh anak asuh namun hak secara biologis seperti

makanpun tidak didapatkan.Sumber:http://www.merdeka.com/peristiwa/di-

panti-asuhan-samuel-bocah-dikurung-di-kandanganjing.html(diakses tanggal

01Mei  2015,  Pukul 19.47 WIB).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Panti Asuhan Samuel tidak

sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pasal 5, ayat

1, PP No.2 Tahun 1988, tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang

mempunyai masalah, usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan,

perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun

sosial. Pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak mengakibatkan

ganguan pada tumbuh kembang anak yang menjadi hak anak, antara lain

seperti hak akan pendidikan, hak akan mendapatkan perlindungan serta hak

mendapatkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan terbaik anak bukan

hanya sekedar pemenuhan kebutuhan secara jasmani namun kebutuhan secara

rohani anak perlu mendapatkan pelayanan yang seimbang.

Pelayanan merupakan prioritas utama sebuah lembaga layanan sosial,

pelayanan yang diberikan kepada pihak penerima layanan/ anak asuh dalam

Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) disesuikan

dengan Standart Nasional Pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial
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anak yang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan

pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak(LKSA).

Sejumlah studi menemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh

Panti Asuhan pelecehan seksual anak, penelantaran hak anak secara

psikologis, dan dalam hal pelayaan terhadap anak. Namun masalah umum

yang sering dihadapi adalah dana. Pemenuhan hak di Panti Asuhan di Inggris

misalnya, sepuluh kali lebih mahal daripada pemenuhan hak di rumah tangga

keluarga besar (Williamson dan Greenberg, 2010). Di Afrika, biaya ini masih

enam kali lebih tinggi dibandingkan di rumah tangga biasa(Ogwang,

2011:16). Indonesia dengan banyaknya Panti Asuhan/ Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan kebutuhan dalam pengelolaan

layanan Panti Asuhan  baik yang dikelola oleh lembaga Pemerintah maupun

Swasta permasalahan yang sering kali terjadi adalah tidak memberikan

prioritas terhadap pola pelayanan dan pendidikan anak, hal ini dikarena

terlena dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengalangan dana, tak

jarang anak  ikut serta dalam kegiatan tersebut. Problematika yang terjadi di

dalam Panti Asuhan sangat kompleks, dengan adanya permasalahan yang ada

peneliti tertarik dengan hak anak asuh terkait dengan hak akan pemenuhan

pendidikan yaitu pendidikan Perguruan Tinggi setelah anak asuh  tamat

SMA/SMK/ MA, anak asuh memiliki hak dalam akses pendidikan

selanjutnya sesuai cita-cita.
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Salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah Panti Asuhan yaitu

usaha pelayanan yang bergerak dalam bidang sosial dan pengaderan sebagai

lahan dakwah amar ma’ruf dan nahi munkar. Salah satu upaya pengembangan

yang dilakukan oleh Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Jawa Timur (MPS PWM) adalah Panti Pesantren Mandiri

Mahasiswa Muhammadiyah di  Malang merupakan organisasi non

pemerintah (Non-Governmen Oerganizations) berupa pelayanan kemanusiaan

memiliki tujuan pengembangan anak asuh yang telah selesai dalam

pendidikan menengah ke atas atau purna asuh dari Panti Asuhan

Muhammadiyah/ Aisyiyah di Jawa Timur yang berprestasi dan memiliki

komitmen untuk melakukan studi lanjut ke Perguruan Tinggi Negeri maupun

swasta sebagai upaya pengkaderan dan pengembangan kemandirian melalui

pengasahan ketrampilan hidup yaitu hard skill maupun soft skill. Pembinaan

dalam Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah Malang memiliki

orientasi pada upaya pembentukan kader/ generasi penerus bangsa yang

berkarya melalui Muhamamdiyah dengan bekal pengetahuan secara agama,

akademik, sosial dan keterampilan sebagai bekal kemandirian di masa depan,

memiliki kemampuan aktualisasi diri di lingkungan sosial secara pribadi dan

Negara, penambahan wacana memberikan dampak tersendiri terhadap

peningkatan ekonomi yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan secara mandiri,

mampu berinteraksi, beraktualisasi secara mandiri di lingkungan sosial selain

itu,  pendidikan sangat penting karena merupakan hak setiap warga Negara

tanpa memandang strata sosial.
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Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan

merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak

lain. Penyelesaian  suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan

memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk  akses

mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan dipandang sebagai gerbang

menuju keberhasilan. Kesejahteraan yang kuat dapat dilihat antara  hak atas

pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia (Philip

Alston, 2008 : 115). Tingkat pendidikan menentukan tingkat kesejahteraan

dalam upaya penciptaan lapangan pekerjaan maupun akses lapangan

pekerjaan yang tersedia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data

pengangguran terbaru di Indonesia per Pebruari 2014 didomiasi lulusan

Sekolah Menengah Atas. Lulusan Sekolah Menengah Atas yang menganggur

mencapai 9,10 persen dari total penganggur. Minimnya pengetahuan dan

keterampilan hidup memberikan dampak yang signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat umum dan secara khusus Sumber  Daya Manusia

yang menjadi binaan lembaga sosial seperti Panti Asuhan/ Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa

Muhammadiyah (P2M3) Malang dalam upaya pembinaan terhadap anak asuh

melalui beberapa program yaitu kependidikan, anak asuh memiliki

kemandirian secara akademik, kepesantrenan dan kemuhammadyahan anak

asuh memiliki bekal kemandirian secara keagamaan, memiliki pengetahuan

tentang keagamaan dan pengalaman organisasi secara mendalam  sebagai

bekal bersosialisasi di masyarakat, kepantian anak asuh dengan bekal
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pengalaman kepantian mampu untuk mengelola panti asuhan/ lembaga sosial,

kewirausahaan anak asuh mampu mandiri secara ekonomi dan mampu

menolong orang lain serta mampu menjadi pemimpin. Berbagai uraian yang

telah dipaparkan, peneliti mengambil judul penelitian “Upaya Panti Pesantren

Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah (P2M3) Malang dalam Mewujudkan

Kemandirian Anak Asuh”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah

(P2M3) Malang dalam mewujudkan kemandirian anak asuh ?

2. Apasaja yang menjadi permasalahan Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa

Muhammadiyah (P2M3) Malang dalam mewujudkan kemandirian anak

asuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendiskripsikan upaya Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa

Muhammadiyah dalam mewujudkan kemandirian anak asuh.

2. Untuk mengidentifikasi permasalahan Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa

Muhammadiyah (P2M3) Malang dalam mewujudkan kemandirian anak

asuh

D. Manfaat Penelitian

a) Secara  Teoritis

Bagi mahasiswa penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian teoritis,

khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang memiliki

konsentrasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu tentang
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panti.Selain itu kajian yang sudah dilakukan dibukukan ke dalam jurnal,

buku, artikel yang bisa diakses oleh para mahasiswa, pelajar maupun

dosen sebagai wacana terkait pembahasan yang ada di dalamnya.

b) Secara Praktis

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum khususnya bidang-

pemberdayaan panti yaitu Majelis Pelayanan Sosial Jawa Timur dan panti

panti Muhammmadiyah se- Jawa Timur adalah penerapan ilmu yang telah

dilakukan oleh peneliti sebagai upaya peningkatan kualitas panti pesantren

mandiri mahasiswa yang berbasis pemberdayaan berorientasi pada

kemandirian remaja setelah keluar dari panti. Selain itu mafaat praktis

yang diperoleh adalah hasil skripsi dijadikan sebuah refrensi penelitian

selanjutnya terkait pemberdayaan panti sekaligus evaluasi dari program

yang terlaksana .

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Berikut ruang lingkup penelitian terkait tentang upaya kemandirian Panti

Pesantren Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah di Malang oleh Pimpinan

Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur antara lain :

- Pengertian Kemandirian menurut pengurus, pengasuh, dan anak

asuh.

- Upaya Kemandirian yang dilakukan oleh Pengurus kepada

Mahasantri Panti Pesantren Mandiri Muhammadiyah di Malang.

- Indikator Kemandirian anak asuh Panti Pesantren Mandiri

Muhammadiyah di Malang.
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- Program-program  kemandirian  anak asuh Panti Pesantren Mandiri

Muhammadiyah di Malang dari aspek Kepesantrenan,

Kependidikan, Kepantian,  dan Kewirausahaan.

- Jaringan dan pelatihan kemandirian  Anak asuh Panti Pesantren

Mandiri Muhammadiyah Malang.

2. Ruang Lingkup Penelitian identifikasi permasalahan Panti Pesantren

Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah (P2M3) Malang dalam mewujudkan

kemandirian anak asuh antara lain :

- Permasalahandalam pengelolaan dan pengembangan kemandirian

anak asuh Panti Pesantren Mahasiswa Mandiri Muhammadiyah

Malang

- Permasalahan anak asuh Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa

Muhammadiyah Malang dalam mengikuti program kemandirian di

P2M3.

- Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya kemandirian anak

asuh Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah (P2M3)

Malang.


