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ABSTRAK 

Muhlisin, Ahmad. 2016. Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Piatu Al-

Ikhlas Kab. Ponorogo (Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak). Skripsi. Ahwal Syakhsiyah Jurusan 

Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Shohibul Itmam. 

 

Kata Kunci : Pengasuhan Anak, Undang Undang No. 35 Tahun 2014 

Mengingat begitu banyaknya jumlah anak yatim, anak terlantar dan orang-

orang miskin yang ada di Indonesia, maka tidak mungkin apabila setiap individu 

harus berbondong-bondong menjadi wali atas anak-anak yatim terlantar tersebut. 

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mendirikan Panti Asuhan. 

Seperti di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas yang mengadakan pengasuhan anak 

yatim, anak terlantar dan orang-orang miskin agar mereka mempunyai tempat 

untuk hidup yang lebih baik. Panti Asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial 

yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam menemukan 

kembali kebutuhan fisik mental maupun sosial pada anak-anak asuh agar 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadahi bagi perkembangan 

kepribadiannya. Berangkat dari persoalan di atas maka penelitian ini focus pada:  

1). Bagaimana pendidikan anak di Panti Asuhan yatim piatu Al- Ikhlas 

menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2). 

Bagaimana kesejahteraan anak di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas menurut 

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisa data meliputi pengumpulan data secara 

deskriptif perspektif kualitatif.  

Dari penelitian ini dapat di temukan bahwa: Pendidikan yang dilakukan di 

Panti Asuhan Al-Ikhlas ini cenderung pada pendidikan non formal wujud 

pendidikan tersebut meliputi kegiatan harian, mingguan, dan kegiatan bulanan. 

Biaya pendidikan di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini gratis karena di biayai oleh 

beberapa donator tetap dan dana dari pemerintah melalui APBD dan APBN. 

Adapun kesejahteraan di Panti Asuhan Al-Ikhlas memberikan fasilitas makan 3 

kali dalam sehari dan memberikan fasilitas lain seperti kamar, MCK, tempat 

belajar, koperasi, mushola yang baik dan nyaman, jaminan kesehatan dan 

pendidikan gratis, serta memeberikan pelatihan keterampilan dengan harapan 

untuk bekal masa depan kelak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia lahir ke dunia tumbuh serta berkembang menjadi besar dan 

dewasa melalui perjalanan waktu, pengalaman pergaulan dengan sesama 

manusia dan alam sekitar.
1
 Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tanggga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
2

Selain itu, untuk beribadah kepada Allah, menjaga 

kehormatan dan untuk memperoleh keturunan.
3
 

Manusia dalam hidupnya di dunia ini tidak begitu saja lahir, tetapi semua 

itu melalui suatu proses. Manusia lahir berwujud jabang bayi yang tak 

mengerti apa-apa. Seseorang yang telah lahir di dunia, maka menurut hukum 

berlakulah baginya sebagai pembawa hak atau subyek hukum, bahkan untuk 

kepentingannya seseorang mempunyai hak hidup dan hak-hak lainnya sejak 

dalam kandungan ibunya.
4
 

Apabila menengok kembali pada masa kecil, hak anak adalah bagian dari 

hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang 

                                                             
1
Faqih Aunur Rahim,  Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam (Jogjakarta:UII Press,  

2001),  69-70. 
2
Undang-undang No.I tahun 1974 bab II Pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan. 

3
Ulfatmi Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2011). 
4
C.S.T. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1984), 215. 



tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Sahabat Nabi Muhammad 

SAW, Umar ra pernah mengatakan: Barang siapa ingin menggenggam nasib 

suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Kata bijak ini menegaskan 

bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan 

bangsa. Oleh karena itu dengan melalui pemenuhan hak anak yang baik akan 

terwujud anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak anak 

adalah harapan bagi anak-anak, masa depan bangsa, dan bahkan hak universal 

seluruh umat manusia. Anak dilahirkan dengan hak hidup dan seiring itu pula 

anak memiliki hak untuk tumbuh kembang hak perlindungan dan hak 

partisipasi.
5

 Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah 

ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan pokok anak.
6
 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 

manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, 

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap 

anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

                                                             
5
Ibid,.1. 

6
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 

235. 



secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa  diskriminasi. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang 

(DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap 

perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai 

amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memliki peran strategis dalam 

menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui UU No. 35 Tahun 

2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan efektivitas perlindungan anak.
7
 

Pada dasarnya kepedulian kepada anak yang nantinya akan menjadi 

generasi muda tidak hanya harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, 

akan tetapi kepedulian tersebut harus menjadi milik bersama dari warga 

masyarakat termasuk oleh Negara. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 

Pasal 28 B ayat (2) yaitu: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
8
 

                                                             
7
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di hukum, Catatan Pembahasan UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)16. 
8
UUD‟45 Amandemen (Surabaya: Apollo, 2005) 19. 



Akan tetapi, kini penelantaran anak oleh orang tua kian marak terjadi, 

berdasarkan data  Kementerian Sosial, saat ini terdapat 230 ribu anak jalanan 

di Indonesia. Dari kenyataan tersebut, kita dapat melihat jumlah anak yang 

sedang tidak dipelihara oleh para orang tua. Faktor yang menyebabkan 

terjadinya penelantaran anak
9
 biasanya adalah faktor ekonomi. Biasanya anak 

yang secara struktural berasal dari keluarga berekonomi lemah harus 

mengalami penderitaan ganda. Di satu sisi, anak harus menjadi korban yang 

ikut memanggul beban kemiskinan yang dialami orang tua. Tanpa ada 

pilihan, anak harus hidup dalam lingkungan yang tidak mampu memenuhi 

hak dasar hidupnya. Kalau kemudian anak berinisiatif untuk mempertahankan 

hidup dengan bekerja, bukan pertama-tama kesalahan orang tua melainkan 

karena anak telah dieksploatasi oleh struktur yang tidak adil.
10

 

Di dalam kitab suci Al-Qur‟an telah dijelaskan tentang anak yatim dan 

fakir miskin dan juga bagaimana kewajiban kita terhadap mereka. Di antara 

ayat-ayat tersebut antara lain: 

َمىَٰ بِٱۡلقِۡسِط  …  ِن َوأَن تَقُىُمىْا لِۡليَتََٰ   ٧٢١ …َوٱۡلُمۡستَۡضَعفِيَه ِمَه ٱۡلِىۡلَذَٰ

Artinya:Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan 

(Allah menyuruh kamu)supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. 

QS. An-Nisa 127 
 

Mengingat begitu banyaknya jumlah anak yatim, anak terlantar dan 

orang-orang miskin yang ada di Indonesia, maka tidak mungkin apabila setiap 

individu berbondong-bondong menjadi wali atas anak-anak yatim terlantar 

tersebut. Sehingga salah satu jalan untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

                                                             
9
http://wikipedia.co.id/08/11/2015/Kekerasan_terhadap-anak di akses /12/04/2016 Pukul 

11.46 WIB. 

 



maka mendirikan Panti Asuhan. Dengan didirikannya Panti Asuhan, maka 

anak-anak yatim, anak terlantar maupun orang-orang miskin mempunyai 

tempat untuk hidup yang lebih baik. Panti Asuhan sebagai suatu lembaga 

kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan 

pengganti dalam menemukan kembali kebutuhan fisik mental maupun sosial 

pada anak-anak asuh agar memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan 

memadai bagi perkembangan kepribadiannya. 

Panti Asuhan sebagai suatu lembaga kesejahteraan sosial yang 

bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam menemukan 

kembali kebutuhan fisik mental maupun sosial pada anak-anak asuh agar 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan 

kepribadiannya. Hal ini merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi serta 

menyelasaikan persoalan-persoalan sosial yang masih menjadi ganjalan, 

pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan lembaga sosial 

yang bertujuan menampung anak-anak terlantar dan yatim piatu. Salah satu 

lembaga sosial tersebut adalah Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas. 

Panti Asuhan ini bermula pada tahun 1986 menerima kuasa dari 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo, untuk memanfaatkan tanah dan 

rumah wakaf dai Ibu Hj. Hardjo Kusumo, Jl.KH. Ahmad Dahlan yang 

terletak di Jalan Muria No. 42 Ponorogo yang sejak berdirinya bertujuan 

menghantarkan anak-anak yatim piatu dan kurang mampu menjadi manusia 

yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur dan mampu hidup mandiri. 



Realitasnya sejak tahun 1984 menyantuni anak sekolah menengah pertama, 

dengan sistem famili care, anak diasuh oleh orang tuanya atau keluarganya.
11

   

Dari fenomena yang terjadi di Panti Asuhan peneliti melihat bahwa 

sarana prasarana di Panti Asuhan tersebut kurang memadahi misalnya belum 

adanya koperasi, minimnya media yang di gunakan semisal hanya ada satu 

komputer yang di pakai oleh pengurus saja. 

Dari permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti mencoba mengkaji 

dan meneliti dan tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul 

Pengasuhan Anak di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas Kab. Ponorogo 

menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendidikan anak di Panti Asuhan yatim piatu Al- Ikhlas 

menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak? 

2. Bagaimana kesejahteraan anak di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas 

menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak? 
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 H.Moch.Tanwir, Pendiri Panti Asuhan Al-Ikhlas, hasil wawancara 26 Desember 2015. 



C. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini  bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pendidikan anak di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas 

menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

2. mengetahui kesejahteraan anak di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas 

menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

 

D. Manfaat penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis. 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk 

menambah wawasan khasanah dan ilmu pengetahuan serta bacaan, 

khususnya diperpustakan STAIN Ponorogo mengenai tentang 

pengasuhan di Panti Asuhan khususnya panti asuhan yatim piatu Al-

Ikhlas di Ponorogo. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna Sebagai 

sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat 

memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam lapangan ilmu 

hukum tentang perlindungan anak dalam Undang Undang. 

 



E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini merupakan suatu bentuk perbandingan yang 

peneliti lakukan agar dapat diketahui apabila ada persamaan dan perbedaan 

yang terkandung dalam penelitian yang telah ada yang dilakukan oleh 

berbagai pihak yang kemungkinan berkaitan dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan tentang penyelenggaraan pengasuhan dan perlindungan anak, 

serta pembahasan Undang Undang No. 35 Tahun 2014. Adapun beberapa 

penelitian yang membahasnya di antaranya:  

Hamim Harianto, 2011, dengan judul “Perspektif  Undang Undang 

No. 23 Tahun 2002 Dalam Pengasuhan Anak Di Yayasan PAYAMUBA (Panti 

Asuhan Yatim Piyatu Muhammadiyah Babadan) Babadan Ponorogo ”.
12

 

Dalam skripsi tersebut mengaitkan antara pola asuh yang digunakan atau 

diterapkan Panti Asuhan yang sudah relevan dengan Undang Undang No. 23 

Tahun 2002. Tapi dalam penyelenggaraan pengasuhan anak belum 

sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh Undang Undang 

No. 23 Tahun 2002. Sebagian anak asuh merasa kebebasan berpendapat yang 

di berikan belum sepenuhnya terlaksana dan belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Karena sebagian sarana yang dibutuhkan anak asuh belum 

terpenuhi. 

  Dan skripsi karya Binti Masruroh melalui skripsinya “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

                                                             
12

Hamim Harianto, Perspektif  Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Dalam Pengasuhan 

Anak Di Yayasan PAYAMUBA (Panti Asuhan Yatim Piyatu Muhammadiyah Babadan) Babadan 

Ponorogo,(Ponorogo : Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Syariah Ahwal Syahsyiah. 2011) 

120. 



Perlindungan Anak”.
13

 Dalam penelitianya ia menyatakan  bahwa segala 

bentuk penelantaran terhadap anak merupakan suatu tindakan pelanggaran 

Undang Undang No. 23 Tahun 2002 dan juga tidak sesuai dengan nilai nilai 

ajaran agama Islam. Undang Undang tersebut merupakan jaminan terhadap 

nasib anak-anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai generasi 

penerus bangsa. 

 

F. Metode Penelitian 

Harus di kaji dengan memperhatikan objek yang akan di kaji. Pada 

bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan metode 

dan menentukan penelitian yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa 

data.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi ini 

adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Tujuannya tidak lain 

untuk mempelajari dan meneliti secara intensif tentang latar belakang 

keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, 

lembaga atau masyarakat.
14

 Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan 

berasal dari data lapangan sebagai objeknya. 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                             
13

Binti Masruroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, (Ponorogo: Perpustakaan STAIN Ponorogo, Prodi Syariah Ahwal 

Syahsyiah. 2007) 98. 
14

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 

69. 



Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, maka 

peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan 

deskriptif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati”.
15

 

3. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Panti Asuhan yatim 

piatu Al-Ikhlas Kab. Ponorogo karena dalam pembahasan awal, penulis 

menemukan permasalahan yang sesuai dengan tema tentang pengasuhan 

anak di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas. 

4. Sumber Data 

 Menurut Arikunto sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri 

dari tiga bagian yaitu : 1.Manusia 2. Dokumen 3. Peristiwa penting 

lainnya yang berhubungan dengan subyek penelitian.
16

  

  Sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah suatu kata-

kata, tindakan dan tulisan serta paparan dan sumber data yang utama 

adalah : 

a. Data primer 

 Sumber data ini meliputi kegiatan mencari informasi dengan 

wawancara para pengurus Panti Asuhan yatim piatu, dan berwawancara 

dengan beberapa sumber atau informan lain yang terkait pengasuhan anak 

Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas Kab. Ponorogo. 

 

                                                             
15

Lexy j Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Revisi, vol. 26 ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005), 4. 
16

 Suharsimi arikunto. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta : Rineka 

cipta, 2002.114 



b. Data sekunder  

 Data sekunder ini meliputi kegiatan mendokumentasikan 

pelaksanaan pendidikan dan kesejahteraan di Panti Asuhan yatim piatu Al-

Ikhlas Kab. Ponorogo.. 

Selain narasumber utama atau primer, peneliti juga mengumpulkan 

data pendukung atau skunder yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-

buku, hasil-hasil penelitian dan referensi lain yang berkaitan dengan 

pengasuhan anak Yayasan Panti Asuhan kajian atas implementasi 

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan yang peneliti gunakan adalah 

metode penelitian kualitatif. Pada proses penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan instrumen kunci. Interaksai yang terjadi antara peneliti dan 

narasumber diharapkan mampu mengungkap permasalahan sampai 

tuntas. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa metode 

yaitu Observasi, Interview dan Dokumentasi.  

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistemik, dan 

berlandaskan kepada tujuan penyelidikan
17

 atau wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
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Rahayu, Observasi Dan Wawancara (Malang: Bayu Media, 2004), 63. 



pertanyaan itu.
18

 Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui 

bagaimana cara pengasuhan Panti Asuhan yatim piatu. 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang mencari data 

mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya.
19

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

letak geografis, jumlah pengurus dan anak yang di asuh, cara pengasuhan 

Panti Asuhan, dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah di baca dan di interprestasikan.
20

 Adapun 

analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penyajian laporan ini 

yaitu menggunakan metode analisis deskriptif persepektif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan 

maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang di 

sajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan 

statistik dan pengukuran. Selanjutnya, setelah data yang bersifat kualitatif 
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Lexy j Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, vol. 31 (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 186. 
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, vol. 14 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010),  274. 
20

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), Metode Penelitian Survei, (Jakarta: 

LP3ES, 1995), 263. 



tersebut di gambarkan dengan kata-kata, kemudian dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
21

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Gambaran mengenai rencana keseluruhan laporan penelitian ini perlu 

penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, serta dibahas pula sistematika pembahasan. 

BAB II :  UNTUK MENGETAHUI TEORI PENDIDIKAN DAN 

KESEJAHTERAAN  ANAK DITINJAU DARI UNDANG 

UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN 

ANAK 

Bab ini menerangkan tentang Peran Panti Asuhan Sebagai 

Lembaga Pendidikan Anak  yang Berbadan Hukum, Tanggung 

Jawab Panti Asuhan Sebagai Lembaga Pendidikan Kepada  Anak 

Asuhnya, Hak dan kewajiban Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, Penyelenggaraan program 

kesejahteraan terhadap anak, Perkembangan pengasuhan Anak. 
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Bab III: PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN  ANAK DITINJAU 

DARI UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK.  

 Bab ini akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian, Syarat-syarat untuk Penerimaan Anak Asuh di Panti 

Asuhan Al-Ikhlas Ponorogo, Pengembangan Potensi Anak  Di 

Panti Asuhan Al-Ikhlas Melalui Jalur Pendidikan, Sistem 

Perwalian Di Panti Asuhan Al-Ikhlas, Sumber Dana Pendidikan 

dan Kesejahteraan Anak. 

Bab IV:    ANALISA DATA.  

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting , karena pada bab 

ini tentang Analisa Terbadap Dasar Hukum Pendidikan Anak Di 

Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas Kab. Ponorogo menurut 

Undang Undang No. 35 Tahun 2014, Analisa Terbadap Dasar 

Hukum Kesejahteraan Anak Di Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas 

Kab. Ponorogo menurut Undang Undang No. 35 Tahun  2014. 

Bab V:     PENUTUP 

 Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-

saran. 

 

 

 

 



BAB II  

UNTUK MENGETAHUI TEORI PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN  

ANAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

A. Peran Panti Asuhan Sebagai Lembaga Pendidikan Anak  yang Berbadan 

Hukum 

1. Pengertian pendidikan anak dalam Undang Undang 

Dari segi bahasa pendidikan dapat diartikan perbuatan, hal, cara.
22

 

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah daya uapaya untuk 

memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, tubuh anak agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup yakni kehidupan dan penghidupan anak-

anak yang kita didik selaras dengan dunianya
23

. 

Sedangkan Islam berasal dari Bahasa Arab “salima” yang berarti 

selamat santosa. Menurut penafsiran sebagian cendekiawan, Islam adalah 

wahyu yang datang dari Allah SWT yang diberikan pada umat manusia 

melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul agar manusia mendapat 

kebahagiaan dunia dan akherat.  

Pengertian pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah. karena 
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Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim, baik dunia 

maupun akhirat.
24

 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam 

adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran 

Islam dengan hikmah  mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan 

mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.
25

 

Dalam ungkapan berbeda mendidik dan memberikan tuntunan 

kepada anak karena merupakan pekerjaan yang tidak ringan mengganjarnya 

dengan surga. Sebaliknya mentelantarkan pendidikan anak sama dengan 

Menjerumuskan mereka ke neraka. Dalam kaitan inilah Nabi SAW bersabda : 

“Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik”(HR. Ibnu 

Majah). 

Pasal 9 :  (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.  

    (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang 

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 

peserta didik, dan/atau pihak lain. 
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   (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki 

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

Hukum ditunjukan untuk mengatur hubungan antara anggota-anggota 

masyarakat yang menimbulkan ikatan-ikatan antara individu dengan individu 

dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan tersebut menimbulkan hak dan 

kewajban. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum adalah 

manusia yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau 

yang disebut subyek hukum.
26

  

Panti Asuhan merupakan suatu Yayasan adalah suatu badan hukum 

yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan 

pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan petunjuk 

bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan.  

Dengan demikian Panti Asuhan yang merupakan suatu Yayasan 

adalah suatu badan hukum menurut hukum dan yurisprudensi yung 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut
27

: 

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan 

pemisahan. 

2. Mempunyai tujuan tertentu. 
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3. Mempunyai alat perlengkapan atau organisasi.  

Panti Asuhan sebagai suatu Yayasan dapat didirikan dengan tidak 

adanya campur tangan dari penguasa. Panti Asuhan dapat didirikan baik pada 

waktu pendirinya masih hidup atau dengan suatu surat wasiat. Pendiri adalah 

sama sekali bebas untuk mengatur sesuai dengan kehendaknya. Di dalam 

kenyataan Panti Asuhan yang didirikan itu dalam pergaulan hukumnya diakui 

mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam 

hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain.  

Dalam pendirian suatu Yayasan terdapat unsur-unsur, salah satunya 

adalah suatu pemisahan kekayaan. Kekayaan yang terpisah itu diperlukan 

untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala 

hubungan-hubungan hukum. Tujuan itu sendiri harus tujuan yang adil, yaitu 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian tidak dibenarkan 

tujuan yang komersiil  atau tujuan  untuk kepentingan  Sendiri. 

Pendirian Yayasan diatur dalam Undang Undang Yayasan No. 16 

Tahun 2001 dalam pasal 9 ayat l : “Yayasan didirikan oleh satu orang atau 

lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai 

kekayaan awal”.
28

 Praktek hukum yang berlaku di Indonesia, Yayasan selalu 

didirikan dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu Yayasan 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 : “Pendirian Yayasan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilakukan dengan akta notaris dan 

dibuat dalam bahasa Indonesia". Disamping Yayasan, pengurus Untuk 
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perbuatannya yang dilakukan atas nama Yayasan bertanggung  jawab 

tanggung menanggung. Kedudukan badan hukum diperoleh bersama sama 

dengan berdirinya Yayasan itu, melihat bahwa Yayasan sudah harus 

bertanggung jawab atas perbuatan pengurus dalam batas batas wewenangnya 

yang dilakukannya selama pendaftaran dan pengumuman belum 

dilaksanakan. Yayasan bisa kehilangan badan hukum bila: 

1. Bertentangan dengan ketertiban umum.  

2. Dalam mencapai tujuannya dengan kesusilaan dan hukum. 

 Dalam hal ini tentu saja hakim akan menetapkan Yayasan itu bukan 

badan hukum dan para  pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi dan  

bertanggung jawab penuh tanggung menanggung. Dan dalam hal pengurus 

melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas wewenangnya (diluar tujuan 

sosial yayasan) maka badan hukum yayasan tidak terikat dan para pengurus 

pribadilah yang terikat dan bertanggung  jawab sepenuhnya. 

Maka jelaslah bahwa Panti Asuhan sebagai suatu Yayasan 

memperoleh kedudukan sebagai badan hukum bersama sama dengan 

berdirinya yayasan itu.
29

 

 

B. Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Lembaga Pendidikan Kepada  

Anak Asuhnya 

Setiap subyek hukum baik orang ataupun badan hukum dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu dibebani dengan tanggung 
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jawab. Jadi setiap subyek hukum tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. 

Hal ini disebabkan karena setiap apa yang dilakukan dalam tugas dan 

kewajibannya selalu mempunyai akibat tertentu dan sebagai konsekuensitas 

akibat yang ditimbulkan tersebut maka ia harus mempertanggung 

jawabkannya. 

Panti Asuhan sebagai suatu lembaga pendidikan yang mandalam 

tugasnya yaitu mengasuh anak-anak belum dewasa, dalam hal ini ia sebagai 

wali atas anak-anak tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal 

perwalian ini. 

Sebagai tugas pengganti orang tua selama anak yang belum dewasa 

berada dalam perwaliannya maka Panti Asuhan mempunyai beberapa 

tanggung jawab terhadap anak-anak asuhnya. Adapun tanggung jawab 

tersebut adalah dalam hal pendidikan dan pemeliharaan anak. 

Dalam hal pendidikan di sini Panti Asuhan bertanggung jawab 

menyekolahkan anak asuhnya pada pendidikan formal dan non formal. 

Dengan pendidikan tersebut diharapkan anak akan dapat  menambah 

pengetahuan dan sekaligus wawasannya sehingga tidak ketinggalan dengan 

anak-anak lain pada umumnya, sehingga dengan pendidikan tersebut anak-

anak akan punya bekal hidup bila keluar dari Panti Asuhan nanti. 

Atas pendidikan formal anak asuh maka di sini panti Asuhan 

bertindak sebagai wali dalam segala urusan sekolahnya. Jika terjadi sesuatu 

terhadap anak asuh dalam hal itu berkaitan dengan pendidikan sekolahnya 

wali akan mempertanggungjawabkannya.  



Dapat diambil contoh misalnya anak sering bolos sekolah atau 

berkelahi dengan teman sekolahnya maka kalau ada panggilan dari sekolah, 

maka wali Panti Asuhan akan mendatangi panggilan itu dan selanjutnya 

pengasuh Panti Asuhan bertanggung jawab memberikan pengarahan pada 

anak asuhnya. 

Dalam hal pendidikan non formal wali memberikan bekal pendidikan 

ketrampilan. Dan diharapkan setelah keluar dari Panti Asuhan, pendidikan 

ketrampilan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan salah satu bekal 

hidupnya. Adapun pendidikan ketrampilan yang diberikan antara lain sablon, 

mesin, las, elektro, menjahit, dan membordir. 

Panti Asuhan sebagai wali berusaha semaksimal mungkin mendidik 

dan memberi bekal, hidup sehingga setelah keluar dari Panti Asuhan nanti 

anak tidak akan menjadi semakin sulit. Disamping pendidikan, Panti Asuhan 

juga bertanggung jawab dalam hal kesejahteraan anak. Dalam hal 

kesejahteraan ini Panti Asuhan bertanggung jawab penuh atas anak asuhnya, 

Artinya bahwa segala kebutuhan hidup dari anak ialah menjadi tanggungan 

pihak Panti Asuhan dengan catatan selama anak yang bersangkutan belum 

dewasa dan masih berada dalam perwalian Panti Asuhan. 

Karena Panti Asuhan bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan 

anak maka dengan sendirinya hal itu tentu juga diikuti dengan adanya 

tanggung jawab atas baik buruknya tingkah laku dan perbuatan dari anak. 

Artinya apapun yang dilakukan anak menjadi tanggung jawab pihak Panti 

Asuhan. Bahwa seseorang yang melakukan kekuasaan sebagai orang tua 



maka secara hukum dia bertindak sebagai wakil dalam hal anak yang belum  

dewasa melakukan perbuatan hukum. Jadi ia bertanggung jawab atas 

perbuatan hukum dari anak atau sebagai wakil anak dalam segala tindakan 

hukum, sebab anak tidak cakap untuk melakukannya sendiri. Demikian 

halnya dengan suatu Panti Asuhan, dia bertanggung jawab terhadap segala 

perbuatan hukum anak asuh sebab anak selama dalam Panti Asuhan ada di 

bawah perlindungannya. 

Jadi jelas bahwa selama  ini tanggungg jawab Panti Asuhan terhadap 

anak asuhnya adalah terbatas dalam hal pendidikan dan pemeliharaan anak 

sampai anak dewasa. Dan tanggungjawab itu akan dikembalikan kepada 

orang tua atau pihak keluarga dari anak jika ia keluar dari Panti Asuhan.
30

 

C. Hak dan kewajiban Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak 

UU No. 35 Tahun 2014 adalah peraturan yang menjelaskan mengenai 

hak-ahak anak yang menjelaskan secara rinci tentang perlindungan anak. 
31

 

Dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bab III tentang hak 

dan kewajiban anak menjelaskan bahwa anak mempunyai hak-hak hidup, 

tumbuh kembang (pasal 4), identitas diri (pasal 5), hak beribadah(pasal 6), 

hak kesehatan (pasal 8), hak pendidikan (pasal 9), hak berpendapat (pasal l0). 

Apabila orang tuanya tidak dapat menjamin hak-hak anak tersebut (bab III 

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak), maka 
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diperlukan lembaga pengasuhan yang dijelaskan dalam pasal 37 bahwa 

“pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, 

maupun sosial”.
32

 

Pengasuhan anak dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi 

(membedakan antara anak satu dengan yang lainnya). Hal ini sesuai dengan 

pasal 2l Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang 

mewajibkan kepada Negara dan Pemerintah untuk bertanggung jawab 

menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 

bahasa, status hukum anak urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau 

mental.
33

Pengasuhan anak tersebut diselenggarakan melalui kegiatan 

bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara 

berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan atau fasilitas 

lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, 

mental, spiritual maupun sosial tanpa mempengaruhi agama yang dianut 

anak. 

Anak dalam unsur internal pada diri merupakan manusia yang 

digolongkan dalam “hukum rights” yang terikat dalam ketentuan-ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum dan persamaan kedudukan 

dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal 
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terhadap anak sebagai seseorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa 

hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.  

1. Hak dan kewajiban Anak  

 Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum 

PBB pada tanggal 20 November 1985, dengan memproklamasikan 

deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut semua pihak baik 

individu orang tua, organisasi sosial, pemerintahan dan masyarakat, 

mangakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk 

memenuhinya.  

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu :  

a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam 

deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan deskriminasi. 

b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan 

kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau peralatan lain sehingga 

mereka mampu berkembang seara fisik, mental, spiritual, dan sosial 

dalam cara yang sehat dan normal. 

c. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas 

kebangsaan. 

d. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial. 

e. Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan 

harus diberikan perlakuan khusus,  pendidikan dan pemeliharaan 

sesuai dengan kondisinya.    



f. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan 

seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian. 

g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas 

dasar wajib belajar.  

h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan 

bantuan yang pertama. 

i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran 

tindakan kekerasan dan eksploitasi. 

j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi 

berdasarkan rasional agama dan bentuk-bentuk  lainnya.
34

 

Kemudian sejak ditetapkannya Undang Undang No. 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak maka hak anak relative lengkap dan 

cukup banyak dicantumkan dalam beberapa pasal. Pasal-pasal yang 

berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :  

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status  Kewarganegaraan. 
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Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir 

dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, 

dalam bimbingan orang tua atau wali.  

Pasal 7: (l) Setiap enak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan  diasuh oleh orang tuanya sendiri.  

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat 

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam 

keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau 

diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, 

spiritual, dan sosial.  

Pasal 9 :  (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

         dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.  

             (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang 

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 

peserta didik, dan/atau pihak lain. 

   (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak 



memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki 

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.  

Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

  menerima, mencari dan memberikrn informasi sesuai dengan 

               tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 

sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. 

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 

  luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi 

  sesuai dengan minat, bakat dan, tingkah kecerdasannya demi 

  pengembangan diri. 

Pasal 12: Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tarif 

kesejahteraan sosial. 

Pasal 13 : (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, 

kecuali  jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah 

menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir. 

(2)  Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Anak tetap berhak: 

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya. 



b. Mendapatkan  pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan 

dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari 

kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, 

dan minatnya. 

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. 

d. Memperoleh hak anak lainnya. 

Pasal 14 : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :  

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik.  

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata. 

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial. 

d. pelibatan pada peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 

e. pelibatan dalam peperangan; dan  

f. kejahatan seksual. 
35

 

Pasal 15 : (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penaniayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang 

tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk 

memperoleh kebebasan sesuai hukum. (3) penangkapan, 

penahanan atau tindak pidana hanya dapat dilakukan 

sebagai upaya terakhir.  

 Pasal 16  : (1)  setiap anak dirampas kebebasannya berhak untuk :  

a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan 

menempatkannya dipisahkan dari orang dewasa. 
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b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya 

secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 

yang berlaku dan  

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak 

dalam sidang tertutup untuk umum.  

d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan 

hukum berhak dirahasiakan.  

Pasal 17  : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
36

 

2. Kedudukan Anak  

Secara sosiologi kedudukan anak menunjukan anak sebagai 

makhluk ciptaan Allah swt, yang senantiasa berorientasi dengan 

lingkungan masyarakat, Bangsa dan Negara. Meskipun pada prinsipnya 

kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia adalah sama di mata 

hukum, namun hukum juga meletakkan anak pada posisi yang istimewa 

(khusus). Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada anak 

dibedakan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang 

dewasa, setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak dalam 

proses acara di pengadilan. 

                                                             
36

 Undang  Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Yogyakarta: New 

Merah Putih, 2009) 52. 



Menurut penulis, kedudukan istimewa (khusus) anak dalam 

hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia 

dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu 

memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, 

juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan 

dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai 

subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi 

kesejahteraan anak itu sendiri. 

Dalam hal ini, Irwanto lebih menegaskan lagi bahwa kedudukan 

khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini: 

Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri, Anak dengan segala 

keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-

haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat dan Negara harus 

berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut; Prinsip kepentingan 

terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai 

prioritas utama; Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle 

approach), harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap 

anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; Lintas Sektora, bahwa 

nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, 

baik langsung maupun tidak langsung.
37

 

Kesejahteraan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung 

terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh 
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dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup 

secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan 

terhindar dari ancaman yang merugikan. 

 

D.  Penyelenggaraan program kesejahteraan terhadap anak dalam Undang 

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 

1. Kesejahteraan terhadap anak.  

 Kesejahteraan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan 

sosial, dan pelaksanaan kesejahteraan anak tersebut merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Kesejahteraan anak sendiri di 

bedakan menjadi 2 kategori, yaitu: 

a. Kesejahteraan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: kesejahteraan 

dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 

b. Kesejahteraan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi: kesejahteraan 

dalam bidang social, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. 

Menurut I.G. Wursanto (1985:165) menyatakan bahwa : 

Kesejahteraan sosial bentuk pemberian penghasil baik dalam bentuk materi 

maupun dalam bentuk non materi, yang diberikan oleh panti asuhan kepada 

anak asuh. 

Pentingnya kesejahteraan anak asuh adalah untuk mempertahankan 

anak asuh agar nyaman tinggal di Panti Asuhan. Kesejahteraan yang 



diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan 

mental anak asuh.
38

 

 Usaha yang dilakukan melalui program kesejahteraan karyawan yang 

disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan serta 

berpedoman kepada kemampuan lembaga Panti Asuhan. Pentingnya program 

kesejahteraan yang diberikan kepada anak asuh  dalam rangka memenuhi 

kebutuhan fisik dan mental anak asuh .Dengan tingkat kesejahteraan yang 

cukup, maka mereka akan lebih nyaman dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya diPanti Asuhan. Adapun indikator kesejahteraan di antaranya 

adalah: 

a. Mendapatkan pelayanan yang baik di Panti Asuhan. 

b. Mendapatkan fasilitas yang baik. 

c. Mendapatkan jaminan kessehatan selama di Panti Asuhan. 

d. Mendapatkan pendidikan. 

Kesejahteraan anak juga di uraikan dalam pasal 44 No. 35 Tahun 2014 

1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas  

 Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 
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baik fisik, mental, dan social. Kesejahteraan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Kegiatan Kesejahteraan anak membawa akibat hukum, 

baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak 

tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan bagi perlindungan 

anak.
39

 

 Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 menentukan 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. Kesejahteraan anak dapat 

juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, 

rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan 

salah (childabused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, 

mental, dan sosialnya.
40

 

 Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun 

manusia seutuhnya. Hakekat  pembangunan nasional adalah 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berluhur. Mengabaikan 

perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai 
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permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, 

keamanan, dan pembangunan nasional. 

 

2. Perkembangan pengasuhan Anak. 

Lahirnya anak merupakan salah satu tujuan dilangsungkannya 

perkawinan hadirnya anak menjadikan semakin kokohnya semarak serta 

hidupnya suatu keluarga. Dengan demikian mendidik, mengasuh dan 

melindungi anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Tetapi banyaknya 

anak yang kurang pengasuhan, pendidikan dan perlakuan semena-mena 

terhadap anak masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Hal 

tersebut terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam garis  

kemiskinan, sumber daya manusia dalam masyarakat yang relatif rendah, dan 

dikarenakan anak yang belum sempat dewasa harus kehilangan figur orang 

tua selama-lamanya, maka perkembangan anakpun menjadi kurang. 

Ditambah lagi persepsi sebagian masyarakat menganggap bahwa 

pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak merupakan urusan pribadi dan 

urusan intern keluarga, oleh karenanya pihak luar tidak sepenuhnya ikut 

campur dan pihak keluarga atau kerabat dekat enggan melaporkan pada orang 

lain atau pihak yang berwenang apabila terjadi penyimpangan atau 

penelantaran terhadap anak. 

Mengingat bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci dan 

merdeka, serta rnerupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak-hak 

yang sama dengan makhluk lain, maka apabila terjadi penyimpangan yang 



menyebabkan hilangnya hak-hak anak, pemerintah juga turut serta dalam 

penangannya. Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 

mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia l8 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian di atas 

bahwa seorang anak hanya terbatas pada seseorang yang berusia di bawah 

umur 18 tahun termasuk anak yang masih dibatasi dengan syarat “belum 

kawin”. 

Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah usia 

tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi 

menjadi tanggung jawab orang tua, meskipun secara ekonomi dan psikis 

seringkali masih tergantung pada orang tuanya karena kedewasaannya belum 

matang.   

Dicantumkannya juga hak-hak anak dalam Undang Undang 

Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 sebagai upaya terwujudnya 

kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik 

secara rohani, jasmani maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan 

pokok anak. 

Anak di lingkungan hukum berkedudukan sebagai subjek hukum, 

ditentukan dari bentuk, dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok 

masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu 



atau dibawah umur.
12 

Maka menjadi kewenangan sistem hukum Nasional 

Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak yang harus dilindungi. 

Dalam Undang Undang  No. 35 Tahun 2014 Bab III pasal 4 sampai 

18 di atur sejumlah hak-hak seorang anak secara umum yaitu anak berhak 

atas kesejahteraan, pendidikan, kebebasan bergaul dan berkreasi, serta 

bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun didalam 

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkerkembang secara wajar. 

Selain itu dijelaskan juga dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan 

lingkungan keluarga dan pengasuhan anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu 

 pasal 5, 18 (ayat l-2), pasal 9.11, pasal 19-21, pasal 25 dan pasal 39. Isi dari 

pasal-pasal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, bimbingan 

orang tua, hak anak yang terpisah dari orang tuanya hak anak untuk 

berkumpul dengan keluarganya, perlindungan terhadap pengambil alihan 

anak secara ilegal, pemulihan pemeliharaan anak, adopsi, dan, perlindungan 

dari kekerasan dan penelantaran anak dalam keluarga. 

Dalam pasal 9 ayat 1 ditegaskan terkait  masalah pendidikan bagi 

anak bahwa: 

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 

sesuai dengan minat dan bakat”.
13

 

Disebutkan  juga pada pasal 48 dan 49 bahwasanya pemerintah, keluarga, 

orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak 
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untuk memperoleh pendidikan, dan bentuk penyelenggaraan perlindungan 

anak dalam pendidikan meliputi : 

1. Semua anak wajib belajar 9 tahun.  

2. Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental, diberi kesempatan 

yang sama, dan aksebilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar 

biasa.   

3. Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk 

memperoleh pendidikan khusus. 

4. Anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi 

dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru pengelola sekolah atau 

teman-temannya. 

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan 

anak juga disebutkan dalam pasal 29 dan 31. Pasal 29 dan 31 Konvensi hak 

anak  yang menyatakan bahwa negara akan menyediakan pendidikan dasar 

wajib bagi semua anak secara cuma-cuma, termasuk berbagai fasilitas 

pendidikan. Pasal 29 berisi arah pendidikan bahwa pendidikan diarahkan 

pada pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan 

fisik, hingga mencapai potensi yang optimal. 

Dan dalam Pasal 4 disebutkan: 

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
14
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Terhadap anak-anak yang mengalami hambatan jasmani dan 

rohani, sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar, yakni anak-anak yang cacat, berhak memperoleh pelayanan yang sama 

untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas 

kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. Pelayanan tersebut 

bagi anak cacat itu dapat diberikan oleh negara, orang atau badan sosial.
15

 

Menurut penjelasan Undang Undang No. 35 tahun 2014 pasal 12, hal tersebut 

dimaksudkan untuk menjamin kehidupan anak penyandang Disabilitas berhak 

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 

sosial.
16

 

Sedangkan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan atau perkembangannya dengan wajar anak berhak 

mendapatkan perlindungan Pasal 13 menyebutkan:  

1. setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan 

perlindungan dari perlakuan 

a. diskriminasi; 

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. Penelantaran; 

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; 

e. Ketidak adilan; dan 

f. Perlakuan salah lainnya. 
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2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku  

dikenakan pemberatan hukuman.
17

 

Sedang dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 16  

menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

Perlakuan diskriminasi; yakni perlakuan yang membeda-bedakan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status, 

hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.  

Perlakuan Eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan 

memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh 

keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. 

Perlakuan Penelantaran; misalnya tindakan atau perbuatan 

mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau 

mengurus anak sebagaimana mestinya. 

Perlakuan Kekejaman, misalnya tindakan atau perbuatan secara 

zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perbuatan 

kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau 

mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. 

Perlakuan Ketidak adilan; misalnya tindakan keberpihakan antara 

anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. 
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Sedangkan Perlakuan salah lainnya: misalnya tindakan pelecehan atau 

perbuatan tidak senonoh kepada anak.
18

 

Dalam hal rekreasi dan kegiatan seni-budaya untuk kebebasan 

berkreasinya, Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 11 menjelaskannya: 

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 

luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 

sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
19

 

Sedang dalam Konvensi Hak Anak Pasal 31 ayat 1 juga 

menjelaskan Negara-negara peserta sepakat mengakui hak anak untuk 

beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan 

rekreasi sesuai dengan usianya. Ayat 2, negara-negara peserta sepakat untuk 

menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam 

kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengadaan peluang yang 

layak dan sama untuk kegiatan seni, budaya, santai dan rekreasi. 

Dalam Undang Undang No.35 Tahun 2014 pasal 10 tentang 

kebebasan menyatakan dan didengar pendapatnya, berisikan : 

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai 

dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
20

 

Sedangkan timbal balik antara anak dan orang tua yang telah 

mengasuh dan melindungi anak dengan baik, maka seorang anak juga 
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mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Mengenai kewajiban anak 

terhadap orang tua tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 

2014 pasal 19 yaitu: 

Setiap anak berkewajiban untuk:  

a. Menghormati orang tua, wali, guru; 

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; 

c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; 

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan 

e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.
21

 

Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang anak 

tidak hanya menghormati orang tua, wali, guru. Tetapi anak mempunyai 

kewajiban yang menyeluruh termasuk mencintai Bangsa dan Negaranya. 

Selanjutnya, pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada masa-masa 

kritis, yaitu di usia tumbuh kembang anak. Kehilangan pengasuh yang baik, 

misalnya perceraian, kehilangan orang tua, baik untuk sementara maupun 

selamanya, bencana alam dan berbagai hal yang bersifat traumatis lainnya 

sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologisnya. 

Dengan demikian, kehilangan atau berpisah dari keluarga ini akan 

meningkatkan resiko kesehatan, perkembangan dan kesejahteraan anak secara 

keseluruhan. Resiko ini akan meningkat, apabila kehilangan ini terjadi dalam 
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masa kritis pertumbuhan anak, yaitu masa awal kanak kanak akibat bencana 

alam, perang, perceraian, kematian orang tua dan anggota keluarga lainnya. 

Dan kelahiran tak dikehendaki seorang anak dapat mengalami kesulitan  

berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. 

Dengan mengacu kepada konsep dasar tumbuh kembang maka 

secara konseptual pengasuh adalah upaya dari lingkungan agar kebutuhan-

kebutuhan, dasar anak untuk tumbuh kembang (asuh, asih, dan asuh) 

terpenuhi dengan baik dan benar, sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Akan tetapi, prakteknya tidaklah sesederhana itu 

karena praktek ini berjalan secara informal, sering dibumbui dengan hal-hal 

yang tanpa disadari dan tanpa disengaja serta lebih diwujudkan, oleh suasana 

emosi pengasuh sehari-hari yang terjadi dalam bentuk interaksi antara 

orangtua dan anaknya serta anggota keluarga lainnya. Dengan demikian 

hubungan inter dan intra personal orang-orang di sekitar anak tersebut dan 

anak itu sendiri sangat memberi warna pada praktek pengasuhan anak. 

Diharapkan bahwa pengasuhan anak ini akan mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan anak,
22

 dalam struktur dan fungsi tubuh 

yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai 

hasil dari proses pematangan. 

Karena tahun tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun 

waktu yang sangat penting dan kritis dalam hal tumbuh kembang fisik mental 

dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan 
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tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan hari depan anak. 

Kelainan atau penyimpangan apapun apabila tidak diintervensi secara dini 

dengan baik pada saatnya, dan tidak terdeteksi secara nyata mendapatkan 

perawatan yang bersifat purna yaitu promotif, preventif, dan rehabilitatif akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Islam juga 

mengajarkan bahwa perhatian pada keluarga pada umumnya dan anak pada 

khususnya merupakan langkah yang mesti diutamakan. Karena perhatian 

kepada keluarga dan anak merupakan salah satu langkah untuk 

menyelamatkan generasi dari siksanaan neraka. 

Firman Allah dalam Surat al-Tahrim ayat 6 yaitu: 

 
َٰٓ اْ أَوفَُسُكۡم َوأَۡهلِيُكۡم وَبٗسا َوقُىُدهَب ٱلىَّبُس َوٱۡلِحَجبَسةُ َعلَۡيهَب َملََٰ أَيُّهَب ٱلَِّزيَه َءاَمىُىاْ قُىَٰٓ

َٰٓ ئَِكةٌ ِغََلٞظ ِشَذاٞد َّلَّ يَۡعُصىَن يََٰ

َ َمبَٰٓ أََمَشهُۡم َويَۡفَعلُىَن َمب يُۡؤَمُشوَن   ٦ٱَّللَّ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malailat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai  Allah 

terhadap apa yang diperintah.kan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan”: QS. Al-Tahrim 6.
23

 

 

Dalam Surat al-Tahrim ayat 6 dipertegas lagi dengan firman-Nya 

dalam Surat an-Nisa ayat 9: 

َ َوۡليَقُىلُ  فًب َخبفُىاْ َعلَۡيِهۡم فَۡليَتَّقُىاْ ٱَّللَّ يَّٗة ِضَعَٰ ِذيًذا َوۡليَۡخَش ٱلَِّزيَه لَۡى تََشُكىاْ ِمۡه َخۡلفِِهۡم ُرسِّ ََ   ٩ىاْ قَۡىَّٗل 

“dan hendaklah takut kepada Allah orarg-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelalang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar” QS.An-Nisa.
24

 

 

                                                             
23

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 

1994), Surat at-Tahrim ayat 6. 
24

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surat An-Nisa ayat 9. 



Berkaitan dengan Q.S At-Tahrim ayat 6 di atas Ali bin Abi Thalib 

mengatakan bahwa cara untuk  menyelamatkan keturunan (anak) dari api 

neraka adalah melalui pendidikan.
25

 

Dalam ungkapan berbeda mendidik dan memberikan tuntunan 

kepada anak karena merupakan pekerjaan yang tidak ringan mengganjarnya 

dengan surga. Sebaliknya mentelantarkan pendidikan anak sama dengan 

Menjerumuskan mereka ke neraka. Dalam kaitan inilah Nabi SAW bersabda : 

“Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik”(HR. Ibnu 

Majah). 

Pendidikan merupakan pilihan terpenting dan utama bagi anak 

karena lewat pendidikanlah masa depan anak ditentukan. Namun demikian 

patut dinyatakan bahwa mendidik anak bukan perkara mudah karena itu 

mendidik anak tidak dapat dilakukan secara sambilan. Diperlukan 

kesungguhan hati dan belajar terus menerus dalam melakukannya. Jika setiap 

kewajiban agama membutuhkan waktu dan pembelajaran serta biaya dalam 

menjalankannya demikian halnya dengan mendidik anak. Karena itulah 

menjadi kewajiban setiap orang tua untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya 

dalam mendidik anak. 
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BAB  III 

PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI PANTI ASUHAN 

YATIM PIATU AL-IKHLAS KAB. PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Berbicara tentang pengasuhan anak di Panti Asuhan Al-Ikhlas  tidak 

lepas dari gambaran umum lokasinya. Sebagaimana ditemukan dalam 

dokumentasi Panti Asuhan Al-Ikhlas pada paparan berikut. 

Yayasan yatim piatu “AL-IKHLAS” Ponorogo adalah sebuah 

lembaga pengasuhan anak yang sejak berdirinya bertujuan menghantarkan 

anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan kurang mampu menjadi manusia 

yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur dan mampu hidup mandiri. 

Realitasnya sejak tahun 1984 menyantuni anak sekolah, dengan sistem family 

care, anak diasuh oleh orang tuanya atau keluarganya.
41

 

Berangkat dari dasar pemikiran bahwa anak asuh Yayasan yatim 

piatu “AL-IKHLAS” harus mampu hidup mandiri dan mampu menjawab 

tantangan jaman serta  keadaannya yang selalu berkembang, maka 

pengurus terpanggil untuk melaksanakan program jangka menengah yaitu 

menyantuni anak dengan sistem Panti Asuhan. Didasarkan atas realita 

kebutuhan tersebut, maka Yayasan yatim piatu “AL-IKHLAS”  mulai tahun 

Ajaran 1986 mewujudkan Panti Asuhan, dan sebagian anak asuh dikelola 

dalam Panti, sebagian masih diasuh oleh keluarganya. Panti Asuhan Al-Ikhlas 
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yang pertama kali didirikan pada tahun 1986 dipimpin oleh bapak 

H.MOCH.TANWIR sampai sekarang dengan mengadakan penyantunan 

terhadap anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan kurang mampu serta anak 

terlantar.
42

 

1. Sejarah Tanah Panti 

a. Pada tahun 1986 menerima kuasa dari Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama Ponorogo, untuk memanfaatkan tanah dan rumah wakaf dari 

Ibu Hj. Hardjo Kusumo, Jl. KH. Ahmad Dahlan yang terletak di 

Jalan Muria no. 42 Ponorogo. 

b. Pada tahun 1989 membeli tanah dan bangunan dari Bpk. Wir 

Katimin Jl. Kamboja Kel. Purbosuman Ponorogo luas 492² m 

panjang 40 m² lebar 12,5 m² terletak di jalan Muria no. 15 Ponorogo. 

c. Pada tahun 2000 membeli tanah dan bangunan dari Bpk. Shobilan 

Kalimantan luas 232 m² panjang 40 m²  lebar 5,5 m² terletak di jalan 

Muria no. 17 Ponorogo. 

2. Sejarah Pembangunan Panti 

a. Panti Asuhan Putra 

1. Pada tahun 1996  Bangunan rumah wakaf dari Ibu. Hj.Hardjo 

Kudsumo direhab total sesuai kebutuhan Panti Asuhan. 

2. Pada tahun 2002 membangun Masjid ukuran lebar 6,5 m² panjang 

16 m² luas 130 m ² 2 (dua) lantai. 

b. Panti Asuhan Putri 
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1. Pada tahun 1995 bangunan rumah pembelian dari Bpk. Wir 

Katimin Jl. Kamboja Kel. Purbosuman direhab total sesuai 

kebutuhan Panti lengkap dengan dapur. 

2. Pada tahun 1995 membangun gedung, panjang 10 m² Lebar 6 m² 

luas 102 m² 2 (dua) lantai, lantai satu untuk perkantoran lantai dua 

untuk ruang pertemuan. 

c. Rumah Bapak dan Ibu Panti 

Bangunan rumah pembelian dari Bapak Shobilan Kalimantan, 

dimanfaatkan untuk Bapak – Ibu Panti dan Usaha Panti.
43

 

 Dalam Pengembangan Panti Asuhan “AL-IKHLAS” diarahkan 

pada pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman, akan tetapi pendidikan 

Panti Asuhan pada setiap pendidikannya tetap memperkuat jati dirinya 

sebagai bagian dari Panti dengan berpedoman pada kaidah    “ Al-

Muhafadhatu „Ala Al-Qadimi  As-Shalih Wa Al-Akhdu Bi Al-Jadid  Al-

Ashlah ”. Yang artinya mempertahankan metodologi lama yang baik dan 

mempergunakan metodologi yang baru yang lebih baik. Dasar tersebut 

diatas itulah yang dijadikan pedoman bagi pengembangan pendidikan 

Panti Asuhan “AL-IKHLAS” yang ditandai dengan dibukanya madrasah 

dengan menggunakan metodogi yang baru dalam konsep pembelajaran 

yang dapat memperkuat jati diri, lulusan pendidikan Panti Asuhan tetap 

berpegang teguh pada moralitas, budi pekerti yang luhur dan konsep 
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penanaman ibadah sebagai bagian dari ketuntasan belajar dan bagian dari 

jati dirinya. 

3. Visi dan Misi 

Visi    :  Terwujudnya insan beriman, bertaqwa, berilmu, terampil dan 

berakhlakul karimah. 

Misi  :   

1) Melatih   pembiasaan berbuat sifat-sifat terpuji dalam  kehidupan 

sehari-hari. 

2) Melatih pembiasaan melaksanakan ibadah baik wajib maupun yang  

sunnah. 

3) Melaksanakan bimbingan intensif membaca dan memahami Al 

Qur‟an. 

4) Melaksanakan bimbingan intensif membaca dan mengkaji kitab 

salafiyah. 

5) Melaksanakan bimbingan terpadu antara kegiatan Panti dengan 

sekolah. 

6) Mewujudkan  pengadaan  sarana prasarana yang representatif. 

Tujuan   :  Memberi bimbingan kepada anak untuk  mencapai tingkat 

kedewasaan yang sempurna, menjadi manusia yang sholeh 

pribadi dan sholeh sosial.
44
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4. Keadaan Pengasuh 

Pengasuh adalah orang yang mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan. Sebagai pendidik dipanti asuhan sebenarnya tidak dipandang 

ringan, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan serta menuntut 

pertanggung jawaban yang erat. Pengasuh yang baik akan menjalankan 

tugas dan wewenang sesuai dengan aturan yang ada. Di samping itu 

pengasuh juga harus memiliki kualitas minimum dan sertifikasi sesuai 

dengan jenjang wewenang mengajar, sehat jasmani dan rohani serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Maka 

seorang pengasuh harus memiliki beberapa persyaratan professional, 

biologis, dan syarat pedagogis diktatis. 

Dalam upaya meningkatkan kwalitas dan pengalaman pengasuh 

Panti Asuhan, para anggota Panti Asuhan mengadakan rapat-rapat 

yang diadakan oleh penghuni kamar diselenggarakan sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) pekan, dihadiri oleh seluruh 

penghuni kamar. Pembimbing kamar diselenggarakan sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dihadiri Pengasuh dan 

Pembimbing kamar. Rapat Pengelola Panti, diselenggarakan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan  dihadiri 

Bapak/Ibu Panti, Pengasuh dan Pembantu. Rapat Pengurus Harian 

Panti diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 

(dua) bulan dihadiri oleh Pengurus Harian Panti.  Rapat Pengurus 

Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 



(tiga) bulan dihadiri oleh Pengurus Harian Panti, dan seluruh seksi -

seksi/bidang-bidang. Rapat Gabungan diselenggarakan sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dihadiri oleh seluruh 

Pengurus Panti dan Pengelola Panti.
45

 

5. Keadaan Anak Asuh 

 Anak asuh adalah sekumpulan anak yang diasuh oleh suatu 

lembaga pengasuhan yang terdiri dari anak yatim, piatu dan yatim piatu 

serta anak yang mempunyai latar belakang keluarga kurang mampu. 

Secara keseluruhan jumlah anak asuh di panti asuhan Al-Ikhlas adalah 72 

(tujuh puluh dua), dengan rincian 31 putra dan 41 putri. Untuk jelasnya 

mengenai jumlah anak asuh jenis kelamin, dan pendidikan bisa di lihat 

pada halaman lampiran. Anak asuh yang diterima dipanti asuhan ini 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan panti asuhan. 

Hal ini dikandung maksud bahwa dengan persyaratan yang ditentukan 

tadi diperoleh anak asuh yang benar-benar kurang mampu dan layak 

diberikan bantuan. Penerimaan anak asuh ini biasanya pada awal tahun 

ajaran baru, namun tidak menutup kemungkinan kalau ditengah-tengah 

tahun ajaran baru ada anak asuh yang keluar atau drop out, bisa dengan 

ketentuan dan syarat yang sama.
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B. Syarat-syarat untuk Penerimaan Anak Asuh di Panti Asuhan Al-Ikhlas 

Ponorogo 

 Syarat-syarat untuk penerimaan anak di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini 

sangatlah di perhatikan bagi kepentingan panti tersebut agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak di inginkan baik oleh Panti Asuhan sendiri maupun bagi anak 

asuhnya di kemudian hari. Adapun syarat-syarat penerimaan anak asuh 

adalah sebagai berikut: 

I.  Anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak terlantar (misalnya anak 

dari keluarga yang broken home) dan anak yang masih mempunyai orang 

tua tidak mampu. 

2.  Anak yang akan dititipkan di Panti Asuhan tersebut mulai umur 7 tahun 

sampai umur 15 tahun, namun jika keadaan mendesak atau ada suatu hal 

yang menjadi pertimbangan maka sampai usia 14 tahun masih bisa 

diterima di Panti Asuhan ini. 

3.  Surat keterangan dari aparat desa yang menyatakan bahwa anak tersebut 

benar-benar terlantar atau orang tuanya tidak mampu. 

4.  Surat keterangan lahir (kalau ada). 

5. Surat perjanjian tentang kesediaan orang tua atau wali untuk menerima 

kembali apabila pelayanan anak asuh dianggap sudah selesai. 

6.  Sanggup mentaati peraturan yang ada di Panti Asuhan tersebut 

Disamping syarat-syarat penerimaan tersebut di atas hak Panti Asuhan 

masih memberikan syarat-syarat tambahan lagi, yaitu: 



1.  Mendaftarkan ke Kantor Panti Asuhan “AL-IKHLAS” Jl. Muria no. 15 

Ponorogo. 

2.  Membawa surat keterangan minimal Lurah/Kades. 

3.  Membawa surat keterangan sehat dari dokter. 

4. Disyahkan Tim peneliti dari Pengurus Panti Asuhan “AL-IKHLAS” 

Ponorogo. 

5. Mendapat panggilan Penerimaan . 

Dalam hal penerimaan anak pada Panti Asuhan tidaklah mudah untuk 

menerima  anak yang telah didaftarkan. Pihak Panti Asuhan terlebih dahulu 

mengadakan penelitian dan penjajakan terhadap keadaan orang tua si anak 

yang akan diterima di Panti Asuhan tersebut, mengingat di zaman ini banyak 

orang tua yang sengaja melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai 

orang tua. 

Adapun cara penyelidikan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meninjau secara langsung ke rumah orang tua si anak yang bersangkutan 

untuk melihat keadaan yang sebenarnya. 

2. Mengadakan wawancara secara langsung kepada orang tua anak dan famili 

dari anak tersebut atau bertanya kepada tetangga sekitar rumah anak 

tinggal apakah benar-benar orang tua si anak tersebut tidak mampu 

memelihara anaknya. 

3. Mencari kemungkinan-kemungkinan apakah tidak ada keluarga dari pihak 

ayah atau pihak ibu yang sanggup memelihara anak tersebut dengan 

layak. 



Kesemuanya itu dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Al-Ikhlas untuk 

menghindari adanya penipuan-penipuan terhadap penyalahgunaan penitipan 

anak dengan alasan yang dibuat-buat bahwa mereka tidak mampu untuk 

merawatnya, padahal mereka mampu merawat dan mendidik anaknya. Oleh 

karena itu pihak Panti Asuhan Al-Ikhlas tidak menerima sembarangan anak. 

Selanjutnya mengenai tugas dan kewajiban pengurus dan pengasuh Panti 

Asuhan Al-Ikhlas adalah memelihara atau mengasuh anak asuhnya sampai 

anak tersebut mampu untuk berdikari sendiri, jadi selama anak dan tersebut 

belum mampu berdikari sendiri ia tetap menjadi tanggungan tanggung jawab 

dari para pengurus dan pengasuh Panti Asuhan tersebut. 

Tugas dan kewajiban dari para pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Al-

Ikhlas adalah sebagai berikut: 

1.  Pengurus 

a. Mengelola Panti Asuhan dalam bidang administrasi, pendidikan dan 

kesejahteraan anak. 

b.  Menjaga dan menjalankan amanat Panti. 

c.  Menjaga keutuhan dan nama baik Panti dan Yayasan kedalam maupun  

keluar. 

d. Mematuhi ketentuan Panti. 

2.  Pengasuh 

a. Pengasuh  A ( Khusus ) 

1) Mengawasi anak-anak belajar dan mengerjakan tugas-tugas 

sekolah. 



2) Mempersiapkan anak-anak yang akan berangkat sekolah : 

b. Mengenai pakaian. 

c. Alat-alat sekolah. 

d. Kerapian anak ( Kebersihannya ). 

3. Mengawasi cara makan  yang baik bagi anak. 

4. Mengawasi pakaian anak-anak yang ada dalam almari dan apabila : 

a. Ganti pakaian sepulang sekolah.  

b. Meletakkan pakaian tidak pada tempatnya. 

c. Ganti pakaian apabila akan tidur. 

5. Memberikan contoh dan mengawasi cara mencuci pakaian sesuai 

dengan kesucian, kebersihan dan penghematan dalam penggunaan 

sabun. 

6. Mengawasi kebersihan anak-anak sewaktu akan tidur misalnya : 

sikat gigi, cuci tangan, dan kaki serta buang air kecil. 

b. Pengasuh  B ( Khusus ) 

1. Mengatur menu sehari-hari disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan. 

2. Mengatur dan memelihara kebersihan ruangan-ruangan meliputi : 

     a. Ruang tamu. 

     b. Ruang kantor. 

3. Memelihara dan mengontrol seluruh peralatan Panti. 

Merawat anak asuh yang sedang sakit. 

 Perwalian di Panti Asuhan Al-Ikhlas dihentikan dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 



1. Anak asuh dinyatakan berhenti karena tamat sekolah, permintaan sendiri, 

dipecat, atau tidak lagi memenuhi syarat anak asuh. 

2. Anak asuh berhenti karena permintaan sendiri, mengajukan permohonan 

berhenti kepada Pengurus secara tertulis atau jika dinyatakan secara lisan 

perlu disaksikan sedikitnya 2 (dua ) orang Pengurus. 

3. Anak asuh dipecat, karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya 

sebagai anak asuh atau melakukan perbuatan yang mencemarkan atau 

menodai nama Panti baik ditinjau syar‟i kemaslahatan umum, dengan 

prosedur sebagai berikut : 

a. Diberi pembinaan dan surat peringatan dari Pengurus Panti. 

b. Jika setelah 15 ( lima belas ) hari peringatan tidak diperhatikan maka 

Pengurus Panti dapat memberhentikan sementara (skors) selama 15 

(lima belas) hari sebagai peringatan kedua. 

c. Jika selama pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak ruju‟ 

ilal haq maka Pengurus Panti menyerahkan kepada Pengurus 

Yayasan. 

Pengurus Yayasan mempunyai wewenang memecat anak asuh secara 

langsung jika memang anak sudah tidak bisa dibina.
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C. Sistem Perwalian di Panti Asuhan Al-Ikhlas 

1. Sistem Perwalian di Panti Asuhan Al-Ikhlas 

 Proses Perwalian di Panti Asuhan  Menurut Subekti dalam buku 

Pokok-pokok Hukum Perdata seperti yang sudah dikutip pada Bab II. 
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 Ali Ya`qub, Pengasuh Panti Asuhan,hasil wawancara 15 Juni 2016. 



Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak 

berada di bawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan harta benda 

atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang Undang. 

Karena itu dalam proses perwalian di Panti Asuhan Al-Ikhlas 

sangatlah diperhatikan kelengkapan data-data dari anak yang akan diasuh 

tersebut. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya 

kesalahpahaman yang mengakibatkan dituduhnya pihak Panti Asuhan 

mengambil anak orang dengan seenaknya, yang tentunya hal ini dapat 

menyulitkan si anak dalam menentukan statusnya.
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Dalam hal ini maka pihak keluarga harus memberikan dan 

menandatangani surat penyerahan yang menyatakan penyerahan anak 

tersebut kepada pihak panti asuhan untuk mendidik, dirawat dan 

ditampung sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah ditetapkan oleh 

pihak panti asuhan tersebut. Dan anak sendiri harus berjanji untuk 

sanggup mematuhi dan bersedia menerima semua tata tertib yang berlaku 

di Panti Asuhan. 

Surat penyerahan ini harus ditandatangani oleh Kepala Desa, dengan 

harapan surat ini dibuat dengan sebenar-benamya oleh setiap pihak yang 

bersangkutan sehingga keberadaan surat penyerahan ini dapat digunakan 

sebagai bukti sah atas terjadinya proses perwalian antara anak dengan 

pihak Panti Asuhan. 
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 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1995), 52. 



Selain surat penyerahan, harus juga ditandatangani oleh orang tua 

anak tersebut. Surat persetujuan yang isinya adalah pernyataan setuju 

pihak orang tua terhadap ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan yang 

digariskan oleh pimpinan Panti Asuhan dan tidak akan menuntut hal-hal 

yang lebih dari yang telah ditetapkan tersebut. 

Setelah data-data anak diterima oleh Panti Asuhan dengan lengkap 

dan surat penyerahan serta persetujuan ditandatangani maka mulailah 

perwalian itu. Anak menjadi anak asuh sedangkan pihak Panti Asuhan 

mulai menjadi walinya. Jadi masalah anak yatim, anak piatu, anak yatim 

piatu, anak terlantar yang sebenarnya dalam kedudukannya anak-anak 

tersebut merupakan tanggung jawab dari orang tua atau walinya, tetapi 

terhadap anak tersebut baik orang tua atau walinya tidak melakukan 

tugas yang telah ditentukan oleh Undang Undang karena berbagai alasan 

diantaranya mereka tidak mampu membiayai, memelihara, dan mendidik 

anaknya maka orang tua alau walinya menyerahkan anak tersebut kepada 

pihak Panti Asuhan, dengan demikian pihak Panti Asuhan tersebut sudah 

bertindak sebagai wali bagi anak sehingga mulai saat itu segala urusan 

anak akan diwakili oleh pihak Panti Asuhan (pengurus Panti Asuhan). 

2.   Bentuk Perwalian di Panti Asuhan Al-Ikhlas 

Pada pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 

dikatakan: bahwa badan hukum tidak diangkat sebagai wali, tetapi hal ini 

akan berbeda kalau perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan. Dari 

pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa perwalian oleh badan hukum 



menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) diperlukan 

penguatan dari Pengadilan Negeri agar perwalian itu menjadi sah. 

Sedangkan dalam perwalian menurut hukum adat tidak diperlukan 

penunjukan atau surat wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis, 

karena sudah dengan sendirinya dapat berlaku. Jadi perwalian menurut 

hukum adat sudah dianggap sah tanpa adanya penguatan dari Pengadilan 

Negeri. 

Setelah mengadakan penelitian di Panti Asuhan Al-Ikhlas ternyata 

pada panti asuhan ini tidak dilakukan penguatan oleh Pengadilan Negeri 

tetapi cukup dengan adanya surat penyerahan dan surat persetujuan yang 

ditandatangani oleh para pihak, antara lain pihak panti asuhan, pihak 

orang tua atau wali dan anak itu sendiri. Maka perwalian tersebut sudah 

dianggap sah dan mulailah perwalian itu. Hal ini berlaku bagi semua 

anak asuh, tanpa membedakan suku dari anak asuh tersebut. Jadi pada 

setiap anak peraturan ini diberlakukan. 

Dengan demikian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

perwalian yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini cenderung pada 

perwalian menurut Hukum Adat walaupun tidak murni karena masih 

diperlukan surat-surat untuk menunjukkan sahnya perwalian itu tetapi 

tidak perlu penguatan oleh Pengadilan Negeri. 

Hal-hal lain yang menyebabkan tidak dilakukannya penguatan oleh 

Pengadilan Negeri oleh Panti Asuhan Al-Ikhlas adalah karena sulitnya 

mengurus hal itu, besarnya biaya yang diperlukan dan waktu yang 



dipergunakan sangat banyak mengingat banyaknya anak asuh pada panti 

asuhan tersebut. 

 

D. Sumber Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Anak 

1. Sumber Dana pendidikan  

 Sedangkan mengenai pengelolaan Panti Asuhan Al-Ikhlas tersebut 

mendapatkan sumber dana atau bantuan keuangan dari: 

1. APBD tingkat I Jawa Timur lewat Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo yang 

rutin tiap Tahun 

2. APBN 

3. Donatur tetap  

4. Donatur tidak tetap 

5. Pemberian-pemberian dari masyarakat 

6. Usaha produktif Panti Asuhan seperti peternakan dan perkebunan. 

2. Kesejahteraan Anak  

Dari wawancara yang penelitian lakukan kepada  Bapak H. Moch. Tanwir 

sebagai pendiri  Panti Asuhan Al-Ikhlas menyatakan bahwa beliau menrapkan 

pemberian biaya pendidikan gratis bagi anak asuh yang kurang mampu, 

memberikan pelatihan keterampilan bagi anak-anak misalnya pelatihan jahit-

menjahit, bercocok tanam di sawah milik Panti Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas, dan 

mereka dibekali pelatihan dalam bidang peternakan. Harapannya agar nanti 

setelah keluar dari Panti Asuhan mereka mampu menerapkan ilmu dari Panti 

Asuhan tersebut dan untuk bekal masa depannya kelak.
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 Adapun kesejahteraan di 

Panti Asuhan Al-Ikhlas memberikan fasilitas dengan makan 3 kali dalam sehari 

dan fasilitas lain seperti kamar, MCK, tempat belajar, mushola, kantin yang baik 

dan nyaman, jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, serta memberikan 

pelatihan keterampilan dengan harapan untuk bekal masa depan kelak.  

                                                             
49 H.Moch.Tanwir, Pendiri Panti Asuhan Al-Ikhlas, hasil wawancara 26 Desember 2015 



  

E. Pengembangan Potensi Anak  Di Panti Asuhan Al-Ikhlas Melalui Jalur 

Pendidikan  

1. Jalur Pendidikan 

 Dalam kehidupan sehari-hari sering dan banyak terjadi problem problem 

yang menyangkut perbuatan yang melanggar hukum di Panti Asuhan Al-

Ikhlas saat ini. Panti Asuhan Al-Ikhlas mengasuh sebanyak 72 anak asuh, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 Tabel 1  

Data Jumlah Anak Asuh Serta Pendidikan di Panti Asuhan Al-Ikhlas 

Jenis kelamin SD/MI SMP/MTs SMA/MA 

Laki-laki 0 21 10 

Perempuan 1 25 15 

Sumber data tahun 2016 Panti Asuhan Al-Ikhlas L=31, P=41, MI/SD=1, 

MTs/SMP=46, MA/SMA=25.  

 Dari sejumlah anak yang ditampung itu pengasuh dan pengurus Panti 

Asuhan Al-Ikhlas sering menjumpai kenakalan-kenakalan yang berhubungan 

dengan perkembangan dengan pertumbuhan anak asuhnya. 

Dari hasil pengamatan penulis selama mengadakan penelitian di Panti 

Asuhan Al-Ikhlas diketahui adanya suatu hubungan yang akrab antara 

pengurus, pengasuh dan anak asuhnya, jadi anak-anak itu selalu mendapatkan 

pengawasan yang kontinyu. Namun demikian masih juga terjadi pelanggaran-

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat. 



Adapun kehidupan rutin anak-anak di Panti Asuhan Al-Ikhlas dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

 Tabel 2  

Daftar Kegiatan Anak Asuh Panti Asuhan Al-Ikhlas 

a. Kegiatan Rutin Harian 

Waktu Kegiatan 

04.00-04.30 Persiapan sholat subuh berjama'ah 

04.30-05.30 Aurod Surat al Fath Lalaran 

05.30-06.00 Piket harian 

06.00-07.00 Persiapan sekolah formal pagi 

07.00-13.00 Sekolah Formal 

13.00-14.00 Ishoma 

14.00-15.00 Sholat Dhuhur berjama'ah Persiapan Sekolah 

Sore/Diniyah 

15.00-16.30 Masuk sekolah sore 

16.30-18.00 Sholat Ashar berjama'ah Persiapan bersih-

bersih,ngaji bareng 

18.00-19.15 

 

Sholat maghrib berjama'ah Aurod Surat al 

waqiah/Sorogan 

19.15-20.00 Sholat isya` berjama'ah, Makan malam 

20.00-22.00 Belajar wajib 

22.00-04.00 Istirahat 

 



b. Kegiatan mingguan 

Hari Waktu Kegiatan 

 

Kamis 19.00 Dibagh Walbarzanji 

 

Minggu 14.00 LatihanKeterampilan 

(keterampilan menjahit, 

keterampilan peternakan dan 

Keterampilan bercocok tanam) 

 Sabtu 19.00 Muhadoroh 

Minggu 05.00 Olah Raga Senam 

Rabu 18.00 Qiroatul Qur an 

Jum`at 06.00 Kerja Bhakti (Ro-an) 

Kamis 18.15 Yasin dan tahlil 

 

c. Kegiatan Bulanan 

Hari Waktu Kegiatan 

 

Ahad Pon 09.00 Rutunan Selapanan 

Ahad Wage 04.30 Khotmul Qur`an 

Akhir Bulan 20.00 Pertemuan Pengasuh 

 Sumber data tahun 2016 Panti Asuhan Al-Ikhlas 

 



 Terhadap peraturan ini ada sebagian dari anak-anak asuh yang 

tidak mentaatinya, baik anak yang masih kecil maupun anak-anak yang 

sudah besar. Anak-anak di Panti Asuhan Al-Ikhlas perkembangan serta 

pertumbuhannya sangat baik, hanya saja mereka terutama anak-anak yang 

sudah duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ada 

beberapa yang nakal dan suka mengganggu temannya, sering juga mereka 

dengan sengaja melanggar peraturan yang sudah ada.  

 Agar proses pengasuhan anak di Panti Asuhan Al-Ikhlas dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan peran serta dari para 

anak asuh dalam menjalankannya dan mentaati semua peraturan yang 

dibuat oleh Panti Asuhan Al-Ikhlas. 

 Untuk mendisiplinkan anak asuh, Panti Asuhan Al-Ikhlas membuat 

suatu tata tertib yang harus di taati dan dijalankan oleh para anak asuh, 

ketika mendapati anak asuh yang melanggar tata tertib tersebut, Panti 

Asuhan memberikan nasehat-nasehat dan memberikan hukuman sebagai 

pembelajaran, wujud dari tanggung jawab pengasuh Panti Asuhan sebagai 

orang tua asuh, hukuman yang diberikan oleh Panti Asuhan adalah 

sifatnya mendidik, seperti hukuman menghafal salah satu surat dalam 

Alqur'an, bersih-bersih dan lain-lain. 

Panti Asuhan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas 

pemeliharaan dan kesejahteraan anak maka dengan sendirinya hal itu tentu 

juga diikuti dengan adanya tanggung jawab atas baik buruknya tingkah 



laku dan perbuatan dari anak. Artinya apapun yang dilakukan anak 

menjadi tanggung jawab pihak Panti Asuhan. 

 Jadi jelas bahwa tanggung jawab Panti Asuhan terhadap anak 

adalah terbatas dalam pendidikan dan pemeliharaan anak sampai anak 

dewasa (Tamat Dari Sekolah Menengah Atas). Dan tanggung jawab itu 

dikembalikan kepada orang tua atau pihak keluarga dari anak jika akan 

telah keluar dari yayasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN 

KESEJAHTERAAN ANAK DI PANTI ASUHAN AL-IKHLAS YATIM 

PIATU AL-IKHLAS KAB. PONOROGO MENURUT UNDANG 

UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 

 

A. Analisa Terbadap Pelaksanaan Pendidikan Anak Di Panti Asuhan Al-

Ikhlas yatim piatu Al-Ikhlas Kab. Ponorogo menurut Undang Undang 

No. 35 Tahun 2014 

Pendidikan merupakan pilihan terpenting dan utama bagi anak 

karena lewat pendidikanlah masa depan anak ditentukan. Namun demikian 

patut dinyatakan bahwa mendidik anak bukan perkara mudah karena itu 

mendidik anak tidak dapat dilakukan secara sambilan. Diperlukan 

kesungguhan hati dan belajar terus menerus dalam melakukannya. Jika setiap 

kewajiban agama membutuhkan waktu dan pembelajaran serta biaya dalam 

menjalankannya demikian halnya dengan mendidik anak. Karena itulah 

menjadi kewajiban setiap orang tua untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya 

dalam mendidik anak. Namun disetiap daerah masih banyak sekali anak yang 

tidak mendapatkan pendidikan secara layak yang disebabkan ditinggalkannya 

orang tua sejak kecil atau orang tua mereka tidak sanggup membiayai 

pendidikan anaknya sehingga di dirikannya suatu lembaga pendidikan 

pengasuhan anak.   



Dalam hal pendidikan di sini Panti Asuhan bertanggung jawab 

menyekolahkan anak asuhnya pada pendidikan formal dan non formal. 

Dengan pendidikan tersebut diharapkan anak akan dapat menambah 

pengetahuan dan sekaligus wawasannya sehingga tidak ketinggalan dengan 

anak-anak lain pada umumnya. Sehingga dengan pendidikan tersebut anak-

anak akan punya bekal hidup bila keluar dari Panti Asuhan nanti. Atas 

pendidikan formal anak asuh maka di sini Panti Asuhan bertindak sebagai 

wali dalam segala urusan sekolahnya. Jika terjadi sesuatu terhadap anak asuh 

dalam hal itu berkaitan dengan pendidikan sekolahnya wali akan 

mempertanggung jawabkannya. 

Dalam ungkapan berbeda mendidik dan memberikan tuntunan 

kepada anak karena merupakan pekerjaan yang tidak ringan mengganjarnya 

dengan surga. Sebaliknya mentelantarkan pendidikan anak sama dengan 

Menjerumuskan mereka ke neraka. Dalam kaitan inilah Nabi SAW bersabda : 

“Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik”(HR. Ibnu 

Majah). 

Pasal 9 :  (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.  

    (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang 



dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 

peserta didik, dan/atau pihak lain. 

   (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki 

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

Berkaitan dengan Q.S At-Tahrim ayat 6 di atas Ali bin Abi Thalib 

mengatakan bahwa cara untuk  menyelamatkan keturunan (anak) dari api 

neraka adalah melalui pendidikan. Dalam masalah pendidikan Yayasan Panti 

Asuhan yatim piatu Al-Ikhlas meberikan pendidikan untuk anak asuhnya 

berupa pendidikan formal, maupun non formal. Pendidikan formal berupa 

sekolah SD sampai sekolah SMA, dan pendidikan non formal berupa 

pendidikan Diniyah Sore yang mempelajari tentang ilmu agama. 

Pembelajaran di Panti Asuhan diadakan di dalam ruang kelas, oleh Ustadz 

atau Ustadzah, yang dilakukan didalam Yayasan, dan anak asuh yang 

bersekolah pagi atau sekolah pendidikan formal diluar Yayasan.  

Dalam hal pendidikan di sini Panti Asuhan bertanggung jawab 

menyekolahkan anak asuhnya pada pendidikan formal dan non formal. 

Dengan pendidikan tersebut diharapkan anak akan dapat menambah 

pengetahuan dan sekaligus wawasannya sehingga tidak ketinggalan dengan 

anak-anak lain pada umumnya, sehingga dengan pendidikan tersebut anak-

anak akan punya bekal hidup bila keluar dari Panti Asuhan nanti. 



Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa anak asuh wajib belajar 9 

Tahun. 

Pasal 48: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 

(sembilan) tahun untuk semua anak. 

Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. 

Pasal 50: Pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 48 di arahkan pada: 

a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, 

kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang 

optimal; 

b.  Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan 

asasi; 

c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa 

dan nila-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat 

tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban yang berbeda-beda dari 

peradaban sendiri; 

d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan 

e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. 

Dalam hal pendidikan non formal pengasuh memberikan bekal 

ketrampilan dan diharapkan setelah keluar dari Panti Asuhan, ketrampilan 

yang diperoleh tersebut dapat dijadikan salah satu bekal dalam menjalani 



hidupnya kelak. Adapun pendidikan ketrampilan yang diberikan antara lain 

sablon, elektro, menjahit, dan membordir. 

Jadi jelas bahwa tanggung jawab Panti Asuhan terhadap anak asuhnya 

adalah dalam pendidikan dan pemeliharaan anak sampai anak dewasa (Tamat 

Dari Sekolah Menengah Atas). Dan tanggung jawab itu dikembalikan kepada 

orang tua atau pihak keluarga dari anak jika akan telah keluar dari yayasan. 

Oleh karena itu sesuai konsep pendidikan Islam bimbingna terhadap 

pertumbuhan jasmani dan rohani terhadap anak, menurut ajaran Islam dengna 

hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi 

semua ajaran Islam di Panti Asuhan Al-Ikhlas. 

B. Analisa Terbadap Pelaksanaan Kesejahteraan Anak Di Panti Asuhan Al-

Ikhlas yatim piatu Al-Ikhlas Kab. Ponorogo menurut Undang Undang 

No. 35 Tahun 2014 

 Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 16 menjelaskan 

bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pengasuhan 

anak dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi (membedakan antara anak satu 

dengan yang lainnya). Hal ini sesuai dengan pasal 2l Undang-Undang No. 35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mewajibkan kepada Negara dan 

Pemerintah untuk bertanggung jawab menghormati dan menjamin 

pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak urutan 

kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Pengasuhan anak tersebut 



diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan 

pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan 

biaya dan atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara 

optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tanpa mempengaruhi 

agama yang dianut anak. 

Kesejahteraan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung 

terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan 

mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara 

berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar 

dari ancaman yang merugikan. Dicantumkannya juga hak-hak anak dalam 

Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 sebagai upaya 

terwujudnya kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan 

anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan 

wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, terutama terpenuhinya 

kebutuhan pokok anak. 

 Dalam Pasal 8 di jelaskan bahwa : Setiap anak berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, 

mental, spiritual, dan sosial.  

Kemudian juga dipasal 44 bahwa: 

Pasal 44: 

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang komorehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh 



derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. 

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara 

komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung peran serta 

masyarakat. 

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk 

pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. 

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. 

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dari wawancara yang penelitian lakukan kepada  Bapak H. Moch. 

Tanwir sebagai pendiri  Panti Asuhan Al-Ikhlas menyatakan bahwa beliau 

menerapkan pemberian biaya pendidikan gratis bagi anak asuh yang kurang 

mampu, memberikan pelatihan keterampilan bagi anak- anak misalnya 

pelatihan jahit-menjahit, bercocok tanam di sawah milik Panti Asuhan yatim 

piatu Al-Ikhlas, dan mereka dibekali pelatihan dalam bidang peternakan. 

Harapannya agar nanti setelah keluar dari Panti Asuhan mereka mampu 

menerapkan ilmu dari Panti Asuhan tersebut dan untuk bekal masa depannya 

kelak. Selain itu kami juga memberikan fasilitas makan 3 kali dalam sehari 

dan memberikan fasilitas lain seperti kamar, MCK, tempat belajar, koperasi, 

mushola yang baik dan nyaman. 



 Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 55 menyebutkan bahwa: 

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan 

pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di 

dalam lembaga maupun diluar lembaga. 

2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan oleh lembaga masyarakat. 

3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, 

lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud 

ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang 

terkait. 

4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 

Perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan asuhan merupakan hak 

setiap anak. Walaupun anak mengalami masalah kelakuan, ia tetap 

mendapatkan pelayanan dan asuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 

No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: 

1) Anak yang mengalami masalah kelakukan diberi pelayanan dan asuhan 

yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam 

masa pertumbuhan dan perkembangannya. 

2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ( l ), juga 

diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan 



pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.
50

 

Jadi dapat dipahami bahwa kesejahteraan adalah suatu bentuk 

perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta 

kasih untuk memberikan pertolongan demi untuk kenyamanan anak asuh 

dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau aktifitas selama di dalam Panti 

Asuhan Al-Ikhlas.
51
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengasuhan anak di Panti Asuhan 

yatim piatu Al-Ikhlas Kab. Ponorogo (menurut undang-undang No. 35 tahun 

2014 tentang perlindungan anak), dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pendidikan yang dilakukan di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini cenderung pada 

pendidikan non formal. Wujud pendidikan tersebut meliputi kegiatan 

harian, mingguan, dan kegiatan bulanan dalam Panti Asuhan. Biaya 

pendidikan di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini gratis karena di biayai oleh 

beberapa donator tetap dan dana dari pemerintah melalui APBD dan 

APBN. 

2. Kesejahteraan di Panti Asuhan Al-Ikhlas memberikan fasilitas makan 3 

kali dalam sehari dan memberikan fasilitas lain seperti kamar, MCK, 

tempat belajar, koperasi, mushola yang baik dan nyaman, jaminan 

kesehatan dan pendidikan gratis.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :  

1. Antara pengasuh panti yatim piyatu dan orang tua atau saudara anak asuh 

sebaiknya lebih menjalin kerjasama dalam proses pengasuhan anak agar 



dapat dengan mudah mengontrol anak-anak, dalam segi pendidikan moral 

atau pendidikan kepribadian dan berdisiplin diri di dalam tingkah laku agar 

anak-anak tersebut menjadi baik apabila dikemudian hari anak sudah 

keluar dari Panti. 

2. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan alangkah lebih baiknya 

apabila sarana prasarana pendidikan dipanti asuhan yatim piatu Al-Ikhlas 

dikembangkan dengan ditambahkannya media-media yang dapat mendidik 

anak menjadi lebih baik dan sebaiknya diberi siraman rohani setiap 

minggunya agar anak dapat dengan sadar selalu ingat sebagaimana sikap 

yang baik yang harus dilakukan dan  sikap yang buruk yang harus 

ditinggalkan agar moral atau akhlak anak terbentuk dengan baik. 
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