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BAB I   
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

 Krisis moneter yang berkepanjangan di negara kita telah banyak 

menyebabkan orang tua dan keluarga mengalami keterpurukan ekonomi akibat 

pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli 

serta harga bahan pokok yang melambung, sehingga keluarga tidak mampu 

memenuhi hak dan kebutuhan anak. Anak yang ditinggal orang tuanya 

meninggal dunia terpaksa mereka menghidupi dirinya sendiri dengan cara 

mencari nafkah sendiri dan bagi anak yang masih mempunyai orang tua 

mereka harus membantu orang tuanya bekerja yang terpaksa harus 

meninggalkan rumah dan sekolah guna mengais atau mencari nafkah sehingga 

mereka menjadi anak terlantar yang putus sekolah karena ketiadaan biaya (Studi 

Ekonomi dan Lembaga Internasional UREM BI, 2009). 

Anak merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan 

bangsa. Karena anak adalah generasi penerus perjuangan yang akan 

menghadapi tantangan masa depan dalam arti bahwa suatu bangsa 

menginginkan kemajuan, masyarakat yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi 

serta disiplin. 

Belakangan ini masalah kemiskinan kembali menghangat di kalangan 

masyarakat. Sekitar 27 juta penduduk Indonesia masih berada di bawah garis 

kemiskinan dan tersebar merata di mana mengharuskan semua pihak untuk 
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bekerja keras mengangkat mereka dalan kehidupan yang lebih layak karena 

kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi 

kebutuhan dasar untuk suatu kehidupan yang layak. Kemiskinan juga berkaitan 

erat dengan keadaan sistem kelembagaan yang tidak mampu memberikan 

kesempatan yang adil bagi anggota masyarakat untuk memanfaatkan dan 

memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang tersedia.   

Kemiskinan merupakan persoalan yang multi dimensional yang tidak 

saja melibatkan faktor ekonomi semata, tapi juga sosial, budaya dan politik. 

Karena itu akan menemukan kesulitan ketika fenomena kemiskinan 

diobyektifkan dalam bentuk angka-angka misalnya pengukuran dan penentuan 

garis batas kemiskinan. Mencari uang tidak mudah untuk menentukan berapa 

rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari 

garis batas kemiskinan. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan 

absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat 

pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya 

seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan 

kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan 

dalam masyarakat yaitu antar kelompok masyarakat yang miskin karena 

mempunyai tingkat pendapatan relatif lebih rendah dari pada garis kemiskinan. 

Masalah lain di bidang sosial adalah besarnya penyandang masalah 

sosial. Pada tahun 2006 sebanyak 212.200 penduduk dikategorikan mempunyai 

masalah sosial. Sebagian besar yaitu 79,89% fakir miskin, 7,93% 

gelandangan/pengemis, 4,47% anak terlantar. 12,72% anak merupakan anak 
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nakal, anak jalanan, anak balita terlantar, gelandangan wanita tuna sosial, 

korban narkoba, eks napi, wanita rentan masalah sosial dan keluarga dengan 

rumah tidak layak huni. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian yang lebih 

terhadap anak-anak yang menjadi korban masalah sosial dan lingkungan. Pada 

tahun 2006 jumlah penduduk menurut tahapan kesejahteraan dari seluruh 

penduduk D.I.Yogyakarta meliputi 30,16 % prasejahtera, sejahtera I sebesar 

23,52%, sejahtera II sebesar 21,32% dan sejahtera III plus sebesar 3,62% 

(Dinas Kesehatan Provinsi DIY , 2008: 15). 

Keadaan tersebut diatas akan berbeda pada anak yang kehilangan orang 

tua mereka baik itu salah satu atau keduanya. Hati mereka tentu sangat sedih 

dan merasa menderita sekali, tidak ada tempat untuk mencurahkan segala isi 

hati dan kesalahannya. Siapa yang peduli dengan diri mereka, pendidikan 

mereka dan kasih sayang mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya adalah 

dimasukkan ke dalam suatu lembaga sosial yaitu panti asuhan. 

Anak yatim piatu dan terlantar juga berhak mendapatkan perlindungan 

dalam bidang sandang, pangan, pendidikan, pembinaan, dan kesehatan. 

Pengajaran di panti asuhan diharapkan akan diperoleh pengetahuan, 

keterampilan serta perilaku yang baik. Ketrampilan ini akan dipergunakan 

untuk membantu dirinya sendiri serta dapat membantu orang lain yang 

membutuhkan. Anak yatim adalah anak yang di tinggal wafat ayahnya, ketika 

masih dibawah usia baligh. Anak yatim piatu dan terlantar semua mendapat 
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perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar yang masih memiliki kedua 

orang tua. 

Anak mendapatkan pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan pembinaan budi pekerti luhur di panti asuhan. Anak sejak dini 

membutuhkan pembinaan-pembinaan tersebut, agar sikap dan perilaku 

nantinya tidak terseret arus yang menyesatkan perbuatan anak. Pembinaan budi 

pekerti diharapkan anak nantinya dapat bersikap dan berperilaku yang sesuai 

dengan norma atau kaidah yang ada dalam masyarakat, tetapi juga 

pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan hal di atas di Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah 

Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta sebagai wujud untuk 

membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim dan anak dari 

keluarga miskin bagi masyarakat juga berani hidup berakhlak mulia. Mengacu 

pada Undang-Undang RI Nomor 4  Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak 

pada bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1 yang dimaksudkan 

kesejahteraan umum anak adalah : 

“Pertama, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan anak yang dapat menjadi pertumbuhan dan perkembangan 
dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kedua, usaha 
kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya 
kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak ( UU 
No. 4 tahun 1979). 

 
Pasal tersebut mengandung makna bahwa kesejahteraan anak berarti 

tercapainya suatu tata kehidupan (lingkungan) dan penghidupan (pemenuhan 

kebutuhan) yang secara biologis, psikologis dan sosial yang terkandung 

didalamnya aspek spiritual dan kultural. Anak dapat tumbuh dan berkembang 
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menjadi manusia yang sempurna, untuk itu mereka membutuhkan pertolongan 

dari orang-orang dewasa yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Tugas 

pendidikan pada dasarnya adalah membantu anak untuk mencapai kedewasaan. 

Anak-anak yang ditampung dalam Panti Asuhan Bina Amal Shaleh 

Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta adalah anak yang 

tidak mempunyai ayah dan ibu (yatim piatu), dan anak dari keluarga yang tidak 

mampu dalam arti secara ekonomi mereka tidak mampu memberikan 

penghidupan yang layak bagi anak. Panti asuhan ini berfungsi sebagai lembaga 

sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari anak diasuh, dididik, dibimbing, 

diarahkan, diberi kasih sayang, dicukupi kebutuhan sehari-hari dan diberikan 

ketrampilan-ketrampilan. Agar tidak kehilangan seperti keluarga, panti asuhan 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada anak dan menggantikan 

peranan keluarga bagi anak. 

Anak yatim piatu dan terlantar berada di dalam panti asuhan karena 

banyak sebab, salah satunya adalah mereka yang tinggal di keluarga miskin 

sehingga mereka tidak bisa berdaya, selain itu mereka juga tidak memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan diri, sehingga kemiskinan membuat 

mereka menjadi tidak berdaya. Selain itu di dalam panti asuhan Panti Asuhan 

Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta 

sendiri memiliki berbagai macam pembinaan anak yatim piatu dan terlantar, 

dimana anak diberikan pengajaran, keterampilan dan pembinaan lainnya agar 

anak dapat memiliki pemahaman yang luas, keahlian atau kemampuan yang 

dimiliki, dan dapat mandiri. Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 
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kualitas manusia dapat ditempuh melalui salah satu pelatihan keterampilan, 

melalui pemberian keterampilan pada anak yatim piatu dan terlantar 

diharapkan mampu mandiri untuk bekal mereka di masa depan atau pun 

dengan adanya pemberian keterampilan melalui pendidikan nonformal mereka 

dapat belajar untuk berwirausaha.  Karakteristik dari Panti Asuhan Bina Amal 

Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta adalah 

untuk mengayomi, melindungi anak dan menganggap anak asuh sebagai anak 

sendiri.  

Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum 

Moyudan Sleman Yogyakarta yaitu mengantarkan anak mencapai pada 

kemandirian, melindungi anak dari rawan putus sekolah, dan penyelamatan 

akidah. Karena semua itu sangat penting bagi anak agar anak dapat menjadi 

manusia yang berguna dan bertanggungjawab. Agar anak bisa mencapai 

kemandirian maka pihak panti asuhan memberikan pembinaan yang dapat 

membuat anak menjadi mandiri yaitu dengan adanya pembinaan yang 

disesuaikan dengan bakat dan minat anak yaitu keterampilan sablon, otomotif, 

dan adanya lahan pertanian yang dapat di gunakan anak-anak untuk bercocok 

tanam, perikanan dan juga peternakan kecil.  

Berkaitan dengan proses penanaman jiwa kemandirian dalam belajar bagi 

anak tersebut, maka aspek mental, spiritual, moral, intelektual, fisik dan 

psikisnya harus diperhatikan. Seperti yang telah diketahui bahwa anak-anak 

adalah sosok manusia yang masih memerlukan bantuan dan bimbingan dari 

orang yang lebih dewasa untuk mendidik, mengajar serta memberi perhatian 
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penuh dalam setiap langkah, terutama dalam proses belajarnya, sehingga anak 

yang diasuh dan dididiknya itu menjadi dewasa dan akhirnya bisa mandiri. 

Rawan putus sekolah yang dimaksud adalah anak-anak yang seharusnya 

sekolah tetapi mereka sibuk dengan mencari uang sehingga sekolah mereka 

tertinggal dan tidak bisa menjadi berdaya. Maka dari itu pihak panti membantu 

anak-anak yatim piatu dan terlantar untuk tetap bersekolah sampai mereka 

mandiri dan berdaya. Sedangkan penyelamatan aqidah adalah anak-anak yang 

dari masuk sekolah yang aqidah kurang baik lalu dipindah ke tempat panti 

untuk memperbaiki aqidah.  

Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak, karena anak 

mudah terpengaruh oleh lingkungan, jika lingkungan sekitar memiliki 

pengaruh buruk bagi anak maka anak akan berperilaku buruk juga tanpa 

adanya pendampingan yang baik dan pengawasan yang khusus, sedangkan jika 

lingkungan memiliki pengaruh baik maka anak akan berperilaku baik juga. 

Tetapi semua itu kembali pada pihak panti yang memberikan pelayanan dalam 

panti asuhan. Kurangnya pengawasan pengelola dan pengasuh akan membuat 

anak menjadi kurang perhatian dan berbuat semaunya.  

Kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan anak-

anak yang ada di panti asuhan. Kedisplinan sering diterapkan dalam 

pembinaan, Karena kedisplinan itu penting untuk mengajak anak mengerti nilai 

dan aturan-aturan yang di buat di dalam panti asuhan. Kurangnya disiplin pada 

anak akan berpengaruh pada kegiatan sehari-hari dan akan menjadi kebiasaan 

yang kurang baik. 
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Pendidikan di panti asuhan dilakukan secara pendidikan formal dan 

pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah proses belajar yang terjadi 

secara terstruktur, berjenjang, termasuk studi akademik secara umum, beragam 

program lembaga pendidikan dengan waktu penuh, pelatihan teknis dan 

profesional. Sedangkan pendidikan nonformal merupakan proses belajar terjadi 

secara terorganisasikan diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal, 

baik dilaksanakan terpisah maupun bagian penting dari suatu kegiatan yang 

lebih besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan 

belajarnya tertentu pula. 

Pembinaan anak yatim piatu dan terlantar adalah salah satu cara untuk 

membekali anak agar mereka mampu, berdaya, mandiri, dalam kapasitasnya 

untuk memenuhi kebutuhannya sehingga aktifitas yang kurang bermanfaat bagi 

mereka akan berkurang bahkan pendidikan mereka pun tidak terlantar, untuk 

itu pengembangan pelayanan ini, dapat dilakukan dengan memberikan bekal 

melalui pemberian keterampilan guna masa depan mereka.  

Selain itu masalah pembinaan anak yatim piatu dan terlantar dalam panti 

asuhan yatim piatu dan terlantar juga diperlukan penanganan dan kebijakan 

serius dari pihak panti asuhan, hal ini dapat dilihat melalui peran aktif pegawai 

atau pengelola panti asuhan yatim piatu dan terlantar yang mampu mendorong 

anak untuk meningkatkan dan mengembangkan prestasi sesuai dengan 

kemampuan. Kurangnya peran aktif pengasuh dalam pengawasan anak-anak di 

panti. Anak perlu diberikan pembinaan agar kegiatan sehari-hari yang 
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dilakukan dapat bermanfaat dan dapat digunakan saat mereka berada di 

mayarakat.  

Masalah pemberdayaan anak terlantar dalam Panti Asuhan Bina Amal 

Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta juga 

memerlukan penanganan dan kebijakan yang serius dari pegawai. Selain 

pegawai, pegentasan anak yatim piatu dan terlantar melalui pemberdayaan ini 

perlu didukung oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat, orang tua dan 

anak yatim piatu dan terlantar sendiri.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti 

mengambil penelitian ”Peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Anak 

Melalui Keterampilan Sablon”.  

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor lingkungan menjadi penyebab kenakalan anak 

2. Anak yatim piatu dan terlantar belum terpenuhi kebutuhan hidup 

seperti kebutuhan dasar, ekonomi dan pendidikan 

3. Banyak anak yang tidak dapat memanfaatkan waktu 

4. Kemiskinan membuat anak menjadi tidak berdaya 

5. Kurangnya pengawasan dan perhatian pengelola dan pengasuh anak 

membuat anak kurang perhatian dan bertindak semaunya 
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6. Kurangnya disiplin anak akan berpengaruh pada kegiatan sehari-hari 

7. Kebutuhan anak yang belum terpenuhi pada pendidikan keterampilan 

8. Masih kurangnya peran aktif pengasuh dalam pengawasan anak-anak 

di panti asuhan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah, maka 

peneliti hanya membatasi pada studi tentang anak yatim piatu dan terlantar 

belum terpenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar, ekonomi dan 

pendidikan, kebutuhan anak yang belum terpenuhi pada pendidikan 

keterampilan dan kurangnya disiplin anak akan berpengaruh pada kegiatan 

sehari-hari. 

 

D. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan anak yatim 

piatu dan terlantar adalah:  

1. Apa peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta dalam pemberdayaan anak 

melalui keterampilan sablon?  

2. Bagaimana proses pemberdayaan anak melalui keterampilan sablon di 

Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum 

Moyudan Sleman Yogyakarta? 
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3. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pengurus 

Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sumberarum 

Moyudan Sleman Yogyakarta dalam pemberdayaan anak melalui 

Pelatihan sablon?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui peranan Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah 

Klepu Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta dalam 

pemberdayaan anak melalui keterampilan sablon 

2. Untuk mengetahui proses pemberdayaan anak melalui keterampilan 

sablon di Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sidoarum 

Moyudan Yogyakarta 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 

pengurus Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu 

Sumberarum Moyudan Sleman Yogyakarta dalam dalam 

pemberdayaan anak melalui pelatihan sablon. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi anak yatim piatu dan terlantar  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan keadaan yang 

positif bagi anak yatim piatu dan terlantar  yaitu anak yatim piatu dan 

terlantar yang mendapatkan pelayanan yang semakin baik. 

2. Bagi Panti Asuhan Bina Amal Shaleh Amanah Klepu Sidoarum 

Moyudan Yogyakarta : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan agar Panti Asuhan Bina Amal 

Shaleh Amanah Klepu Sumberarum Moyudan Sleman 

Yogyakarta lebih memperhatikan kebutuhan setiap individu 

yang berbeda-beda.  

b. Memperoleh informasi dan masukan tentang hasil yang dicapai 

oleh Panti sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan 

terhadap anak yatim piatu dan terlantar. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pemahaman terkait 

dengan pelayanan terhadap anak asuh. 

4. Bagi Bidang Ilmu  

Penelitian ini termasuk dalam pendidikan luar sekolah yang 

difokuskan pada pelayanan terhadap yatim piatu dan terlantar. 

 


