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BAB IV 

PROFIL OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Profil Sekolah Luar Biasa Bhakti Luhur Malang 

Berawal dari kebutuhan dari masyarakat dimana banyak anak cacat, 

miskin dan terlantar yang ada di Indonesia yang tidak tertolong atau terjangkau 

oleh aparat pemerintah dan masyarakat. Keterbatasan secara ekonomi dan 

pengetahuan tentang orang cacat, baik di kota maupun di desa, sehingga 

masyarakat yang dikategorikan orang kecil semakin terpuruk dan dikucilkan di 

tanah airnya sendiri, bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi. 

Dalam situasi demikian ternyata masih ada orang lain yang bukan berasal 

dari negeri ini yang memiliki cinta kasih yang luar biasa. Beliau seorang asing 

yang telah mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang imam yang berasal 

dari negeri Belanda bernama Romo Prof. Dr. Paulus Hendrikus Janssen, CM. 

Beliau terketuk hatinya dan mengumpulkan para gadis desa yang peduli pada 

penderitaan sesama, dengan, mencari, membina dan merawat mereka dengan 

sepenuh hati. Para gadis ini tidak memiliki pendidikan khusus, tetapi mereka 

memiliki hati penuh cinta sesuai dengan teladan pendirinya tanpa menuntut 

imbalan atau uang seperti yang diinginkan oleh gadis-gadis yang lain. 

Mereka orang sederhana, dan berjiwa pekerja keras, salah satu diantaranya 

adalah Ibu Ignasia Mudjiyah, suster pembina yang telah dipanggil Tuhan pada 

bulan Mei 2008 lalu. Bersama Romo, mereka sepakat mendirikan Yayasan Bhakti 

Luhur di Madiun pada tanggal 5 Agustus 1959. Bersama Yayasan ini mereka 

semakin mencurahkan perhatian bagi orang kecil demi mewujudkan Kerajaan 
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Allah dan Kesejahteraan Sosial. Bukan suatu pekerjaan yang mudah seperti 

membalikan telapak tangan, tantangan selalu datang silih berganti, baik dari 

kalangan masyarakat maupun Gereja tidak sependapat. Romo dan sahabat-

sahabatnya tetap berjuang keras dengan bantuan Roh Kudus semua yang menjadi 

ide, dan gagasannya dapat terwujud. Bahwa dalam merawat dan membina mereka 

yang berkebutuhan khusus memerlukan tenaga yang memiliki keahlian dalam 

bidang pelayanan Sosial agar mereka yang dirawat dan di bina pada akhirnya 

dapat mandiri, dan dapat hidup normal ditengah masyarakat, sekaligus dapat 

membantu para putera puteri yang berasal dari keluarga tidak mampu biaya 

melanjutkan kependidikan. 

Hari demi hari, anak-anak cacat yang dibina oleh Romo Janssen dalam 

Yayasan Bhakti Luhur semakin bertambah. Konsep bahwa penyandang cacat 

harus tinggal di dalam masyarakat, telah mengantarkan pada suatu bentuk 

implementasi berupa wisma untuk penyandang cacat di tengah masyarakat. 

Karenanya, wisma bagi penyandang cacat (asrama/rumah) tetap mutlak 

diperlukan, yang sekaligus sebagai media edukasi dan penyadaran bagi 

masyarakat secara konkrit bahwa di sekitar mereka masih terdapat sesama yang 

cacat dan berkebutuhan khusus. 

Bertempat di Jalan Galunggung no.3, Kota Malang yang semula dijadikan 

sebagai salah satu pusat Institut Pengembangan Masyarakat, akhirnya sekarang 

menjadi satu lingkungan dengan pusat pengembangan rehabilitasi penyandang 

cacat. Mula-mula hanya satu rumah, yaitu di Jalan Galunggung no.3. Namun 

dengan perlahan tapi pasti, tempat ini berkembang menjadi lebih luas dan 

majemuk. Dengan luas tanah kurang lebih 2.5 hektar, kompleks ini telah 
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berkembang menjadi pusat rehabilitasi bagi penyandang cacat. Semula hanya satu 

wisma, kini telah berkembang menjadi 20 wisma. Berbagai macam persekolahan, 

macam-macam unit terapi dan latihan kerja, serta training center. Dengan begitu 

padatnya aktivitas, Lokasi di Jalan Galunggung no.3 tidak lagi sesuai sebagai 

gerbang keluar masuknya rutinitas harian di kompleks ini. Maka, sekarang 

digunakanlah Raya Dieng sebagai gerbang utama, tepatnya di  Jalan Raya Dieng 

no.40, Malang. 

4.2 Bantuan dari SLB Bhakti Luhur Malang 

1. Anak-anak yang mengalami kesulitan melihat (buta atau low vision): 

a. Diagnosa 

b. Alat bantu melihat 

c. Pemeriksaan 

d. Operasi 

2. Anak-anak yang mengalami kesulitan mendengar (tuli) : 

a. Assessment pendengaran 

b. Alat bantu dengar (ABD) 

3. Anak-anak yang mengalami kesulitan bergerak (cacat fisik): 

a. Kursi roda 

b. Walker-Rotator 

c. Kruk dan tongkat 

4. Anak-anak yang cerebral palsy : 

a. Kursi atau tempat duduk adaptasi 

b. Latihan orang tua 

c. Obat jika diperlukan 
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5. Anak-anak yang mengalami bibir sumbing dan celah langit : 

a. Operasi 

b. Penanganan Rehabilitasi lanjutan 

6. Anak-anak yang mengalami hydrocephalus dan meningokel: 

a. Operasi 

b. Perawatan 

7. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar (tuna grahita) : 

a. Latihan dan remedial teaching 

b. Alat belajar khusus 

c. Latihan orang tua 

8. Anak-anak yang mengalami epilepsi : 

a. Pemerikasaan 

b. Obat-obatan 

c. Monitoring dan after care 

9. Anak-anak yang mengalami TBC, malaria dan lepra : 

a. Obat-obatan jika belum menerima 

b. Monitoring dan after care 

c. Perawatan 

10. Anak atau orang dengan penyakit gondok : 

a. Diagnosa 

b. Tindakan medis jika dimungkinkan. 
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4.3 Visi, Misi, Misi Amal serta Misi Pendidikan. 

4.3.1 Visi : Menjangkau yang Tak Terjangkau 

Yayasan Bhakti Luhur merupakan yayasan yang menekankan pada 

pengadian luhur, didasarkan pada kasih persaudaraan yang bersedia dan dengan 

rela ingin ikut mengejawantahkan karya kasih untuk menjangkau mereka yang tak 

terjangkau. Romo Janssen melalui Yayasan Bhakti Luhur telah berkarya dengan 

mendedikasikan diri selama lebih dari 50 tahun untuk melayani saudara–saudara 

kita yang membutuhkan, yakni mereka yang tergolong sebagai anak–anak 

berkebutuhan khusus (baik fisik maupun mental), yatim piatu, miskin dan 

terlantar. Dengan segenap hati Bhakti Luhur mencari mereka di setiap pelosok 

daerah, menemukan dan merawat mereka yang tersisihkan, menjaga, melayani 

hingga melengkapi hidup mereka dengan naungan kasih. Seluruh pengajar dan 

pengurus adalah tenaga sukarela yang bekerja karena terpanggil dan yakin bahwa 

ini adalah tugas dari Tuhan. Pencarian terhadap mereka yang membutuhkan 

dilakukan karena masih banyak kasus anak–anak dengan kekurangan fisik 

maupun mental yang telah disiasiakan oleh keluarganya, karena dianggap sebagai 

aib keluarga dan harus disembunyikan. Beberapa keluarga ada pula yang 

menganggapnya sebagai takdir sehingga tidak ada yang dapat dilakukan untuk 

mengatasinya. Anak–anak seperti ini ditelantarkan begitu saja oleh keluarganya, 

sisa hidupnya seakan tiada arti dan kosong hingga maut menjemput. 

Karena kenyataan hidup seperti itulah, maka Bhakti Luhur tergerak untuk 

melakukan perubahan besar dalam dunia sosial melalui tangan–tangan kita 

dengan sebuah visi untuk “ menjangkau yang tak terjangkau “ para saudara kita 

yang membutuhkan. Dengan melakukan pencarian terhadap mereka–mereka yang 
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membutuhkan, kita selangkah lebih maju untuk mendekat pada kenyataan hidup 

yang terkesan ditutupi bahkan dijauhkan dari masyarakat. Diperlukan tindakan 

proaktif untuk memulai pergerakan kasih, sistem ini selain mengoptimalkan 

kinerja yayasan juga akan memberi nilai positif untuk masyarakat di sekitarnya 

sehingga program kasih dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Bhakti Luhur 

terus menjangkau daerah yang belum terjangkau, supaya semakin hari semakin 

banyak penyandang kebutuhan khusus yang dapat dibantu dan diinklusikan ke 

dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. 

4.3.2 Misi 

Misi-misi yang diusung oleh Yayasan Bhakti Luhur Malang antara lain 

adalah : 

1. Menjangkau yang Tak Terjangkau melalui Community Based 

Rehabilitation (CBR /RBM) 

Untuk menunjang visinya, Bhakti Luhur menciptakan program rehabilitasi 

Bersumberdaya Masyarakat (atau yang dikenal dengan Community Based 

Rehabilitation/RBM) yaitu program pelatihan keluarga dan masyarakat untuk 

terlibat dalam melakukan pencarian, pembinaan dan perawatan anak yang 

berkebutuhan khusus. Beberapa lembaga pendidikan juga didirikan untuk 

memperkuat sendi-sendi yayasan, sehingga karya kasih terhadap saudara-saudara 

kita yang membutuhkan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan tepat 

sasaran.  

Dengan hati yang tulus dan penuh kasih Yayasan Bhakti Luhur 

menjalankan misi untuk memberi perhatian secara khusus kepada para 

penyandang kebutuhan khusus yang miskin, terlantar dan disisihkan. Dalam 
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kesempitan dunia fana mengemban menjadi pelayan-pelayan kasih untuk 

melayani mereka yang membutuhkan dimanapun dan dalam keadaan apapun 

dengan membangkitkan mereka kembali dalam kasih, karena sejatinya bhakti 

adalah jalur kasih antara kasih manusia dengan Ilahi. 

2. Melayani Mereka yang Membutuhkan 

Sentuhan, pelukan, dekapan dan bahkan tatapan penuh kasih akan 

menawarkan hati mereka yang hampa. Mereka yang merasakan kasih dengan 

sendirinya akan memancarkan kasih. Tidak semua insan manusia dilahirkan 

dengan kondisi yang sama baik fisik maupun mental, tetapi sesungguhnya kita 

adalah setara dan sama-sama utuh di hadapan Tuhan tanpa kekurangan suatu 

apapun. Keberadaan mereka yang membutuhkan bukanlah semata-mata 

merugikan atau menunggu uluran tangan kita, tetapi keberadaan mereka yang 

menggenapi hidup kita sehingga kita menjadi utuh dan lengkap sebagai insan 

manusia. Karena mereka telah memberikan pengetahuan kepada kita mengenai 

nilai kasih. 

3. Melakukan Perubahan dalam Dunia Anak-anak Berkebutuhan Khusus 

Melalui Program CBR/RBM 

Beberapa stigma negatif terhadap saudara kita yang berkebutuhan khusus, 

miskin atau terlantar masih tertanam di pikiran hampir sebagian besar masyarakat 

awam. Kehidupan dunia seakan menuntut kita untuk tampil sempurna, dan segala 

sesuatu yang dinilai tidak sempurna secara mata duniawi manusia, patut untuk 

disembunyikan atau disisihkan dari kehidupan normal. Bhakti Luhur bersama 

dengan suster pembina maupun masyarakat awam lainnya sangat ingin mengubah 

berbagai stigma negatif terhadap saudara kita yang terkasih ini. Melalui program 
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Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) atau yang dikenal dengan 

Community Based Rehabilitation (CBR), Bhakti Luhur ingin memberdayakan 

saudara-saudara kita, mengembangkan potensi mereka dan memberikan nilai 

positif dalam masyarakat untuk kembali menerima dan mengasihi mereka. CBR 

merupakan program pelatihan keluarga dan masyarakat untuk terlibat dalam 

melakukan pencarian, pembinaan dan perawatan anak berkebuthan khusus, 

memberdayakan dan merehabilitasi mereka yang di wilayah mereka masing-

masing. Melalui CBR diharapkan jangkauan pemberdayaan terhadap anak-anak 

berkebutuhan khusus semakin meluas. 

4. Melakukan Perubahan dalam Komunitas Melalui Aksi Komunitas. 

Melayani sesama bukanlah sebatas hal pencapaian. Melayani sesama 

merupakan perjalanan kasih yang tanpa akhir, diperlukan proses yang terus 

berkesinambungan untuk mewujudkannya, dan hal tersebut memerlukan 

dukungan dari berbagai pihak. Peran komunitas sangat membantu roda 

pergerakan Bhakti Luhur dalam melayani sesama. Komunitas terdiri atas orang-

orang dengan dasar yang sama, punya panggilan yang sama, dan bergerak 

bersama. Bukan mengatasnamakan organisasi, tetapi lebih kepada suatu basic 

community (komunitas dasar). Kadangkala memilik nama, kadang tidak, tetapi 

dengan satu prinsip bekerja bersama dan komunitas inilah yang nantinya akan 

menghidupi masyarakat. 

Suster Pembina Bhakti Luhur adalah komunitas pelayanan yang terbentuk 

pertama kali. Suster Pembina menyerahkan hidupnya untuk bekerja sebagai 

misionaris awam, misionaris yang tidak dibayar oleh gereja dan mempunyai 

jabatan ataupun pekerjaan sendiri tetapi juga sanggup untuk melayani orang lain. 
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Melalui Suster Pembina yang tersebar dalam komunitas-komunitas di seluruh 

Indonesia, karya Bhakti Luhur dikumandangkan. Bhakti Luhur tidak dapat 

dipisahkan dari Suster Pembinanya yang adalah jantung yang menghidupinya. 

4.3.3 Misi Amal 

Yayasan Bhakti Luhur memiliki Misi Amal. Berfilosofi seperti tunas yang 

perlu dipupuk agar terus tumbuh dan berbuah, demikian hati juga perlu disiram 

dengan kasih untuk menghasilkan benih-benih kebaikan. Memanusiakan manusia 

dan membangun hubungan manusia yang setara adalah inti dari perbuatan kasih, 

melakukan amal bagi sesama dan memandang mereka setara karena Tuhan 

menciptakan kita tanpa perbedaan. Setiap anak yang berkebutuhan khusus 

maupun anak yang normal adalah sama, yakni insan yang dicintai Allah dan patut 

dicintai juga oleh sesama. Mencari dan melayani yang paling membutuhkan 

pelayanan kasih, melayani mereka dari yang termiskin diantara yang termiskin 

adalah inti dari pergerakan kasih. Sejatinya yang dibutuhkan anak-anak yang 

berkebutuhan khusus ini bukanlah belas kasih semata, diperlukan pula dukungan 

konkrit dari berbagai pihak agar mereka dengan segala kekurangannya dapat 

menjalani hidup apa adanya. 

4.3.4 Misi Pendidikan 

Yayasan Bhakti Luhur Malang memiliki divisi pendidikan yang turut serta 

memberikan edukasi kepada siswa berkebutuhan khusus. Misi-misi dari 

pendidikan antara lain: 

1. Kasih adalah inti dari setiap pelayanan, dan keahlian akan menggenapi 

pelayanan. 
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Karya untuk anak berkebutuhan khusus memang terutama harus 

didasarkan pada kasih, tapi tidak cukup semata hanya kasih. Pelayanan terhadap 

anak berkebutuhan khusus tidak bisa dijalankan tanpa keahlian sama sekali. 

Sangat jelas bahwa pendidikan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan 

mereka. Bagi Bhakti Luhur, anak berkebutuhan khusus berhak atas lebih dari 

pengasuh. Karena itu Romo Janssen mendirikan sekolah-sekolah dan mengadakan 

pelatihan untuk mendidik orang-orang yang berkarya di dalam Bhakti Luhur. 

Pelatihan dan pendidikan adalah salah satu yang paling utama dalam metode kerja 

Bhakti Luhur. Pelatihan ini tidak hanya mengenai spiritual dan karakteristik 

mental, tetapi juga mengenai teknis dan khusus. Hal ini akan sangat bermanfaat 

dalam menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Inti dari kegiatan sosial 

adalah menciptakan kemandirian dan pemberdayaan sehingga mereka dapat 

menjadi lebih produktif dengan apa yang mereka miliki. 

Beberapa lembaga pendidikan didirikan oleh Romo Janssen demi 

menunjang terciptanya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus dengan 

pemberdayaan yang optimal. Sekolah Kejuruan Rehabilitasi Medik adalah salah 

satunya. Sekolah ini memiliki kurikulum khusus untuk melayani orang miskin dan 

berkebutuhan khusus dengan berbagai macam kebutuhan. Melalui lembaga 

pendidikan ini juga diharapkan akan menghasilkan pemuda yang bisa digerakkan 

hatinya untuk bekerja bagi anak miskin dan membutuhkan berdasarkan atas cinta 

kasih. 
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2. Mutiara yang bernilai ada di dalam setiap insan manusia, dan mereka pun 

memilikinya. 

Selain mengoptimalkan tenaga pendidik, Yayasan Bhakti Luhur dengan 

sepenuh hati juga berjuang untuk menggali dan memberdayakan potensi para 

penyandang kebutuhan khusus hingga bernilai. Sehingga mereka dengan segala 

kekurangannya dapat menjalani hidup apa adanya dan orang bisa menepis stigma 

negatif terhadap keberadaan mereka. Dalam suasana kekeluargaan, mereka yang 

berkebutuhan khusus baik fisik ataupun mental maupun tuna grahita belajar 

berbagai kegiatan sekolah dibawah bimbingan para guru, perawat dan suster-

suster biarawati yang tergabung dalam komunitas suster pembina Bhakti Luhur. 

Selain pembinaan rohani, anak-anak juga menjalani latihan motorik, bicara, 

fisioterapi, serta keterampilan lainnya. Seperti berkebun, membuat tempe, 

memasak dan menjahit. Untuk membubuhkan jiwa seni, mereka juga belajar seni 

musik dan drama. 

4.4 Sarana dan Prasarana 

Tabel 4.1 

Sarana di SLB Bhakti Luhur Malang 

No Sarana 

1 Alat Kantor 

2 Alat Keterampilan 

3 Alat Peraga 

4 Alat Elektronik 

5 Alat Olahraga 

6 Alat Keterampilan Menjahit 

7 Kesenian/Artikulasi 

8 Keterampilan Pertukangan/Pertanian 

9 UKS 

10 Administrasi Kepala Sekolah 

11 Keperpustakaan 
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Tabel 4.2 

Prasarana di SLB Bhakti Luhur Malang 

No Prasarana 

1 Gudang 

2 Ruang D5/B 

3 Ruang D6/B 

4 Ruang Guru 

5 Ruang Kelas 7/B 

6 Ruang kelas 7/C1 

7 Ruang Kelas 9/B 

8 Ruang kelas 9/C 

9 Ruang Kepala Sekolah 

10 Ruang Keterampilan 

11 Ruang Komputer 

12 Ruang Perpustakaan 

13 Ruang WC 

14 WC Siswa 

      Sumber: Dokumen profil SLB Bhakti Luhur Malang 

 

4.5 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Yayasan Bhakti Luhur Malang. 
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