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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta (BRSPA) 

merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Daerah Istimewa 

Yogyakarta, balai ini melaksanakan Tugas Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

kepada anak dalam hal “Perlindungan, Pengasuhan, Pengembangan, dan 

Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak”
1
 

1. Sejarah Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta 

Pada tahun 1973 Kantor Wilayah Departemen Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta mendirikan Panti Petirahan Anak (PPA) Kaliurang 

yang ditempatkan di sebuah gedung peninggalan Belanda di kawasan 

Kaliurang dengan sasaran anak-anak Sekolah Dasar di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan program pelayanan sosial dan peningkatan 

gizi.
2
 

Terjadinya erupsi Merapi di Yogyakarta pada tanggal 22 

Nopember 1994, membuat program PPA Yogyakarta di Kaliurang tidak 

dapat dilaksanakan karena wilayah Kaliurang dinyatakan sebagai Daerah 

Merah, tidak diijinkan melaksanakan kegiatan jangka panjang apalagi 

yang melibatkan anak-anak untuk beraktifitas di wilayah Kaliurang. 

                                                           
1
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Karena hal tersebut, kegiatan PPA Kaliurang dilaksanakan di Kantor 

Loka Bina Karya di Dusun Klidon, Kalurahan Sukoharjo, Ngaglik, 

Sleman.
3
 

Pada tahun 1998 Kantor Wilayah Departemen Sosial Daerah 

Istimewa Yogyakarta mendapatkan alokasi dan pinjaman dana dari 

Jepang untuk membuat bangunan PPA sebagai pengganti PPA di 

Kaliurang, atas izin dari Kraton Yogyakarta maka lokasi bangunan PPA 

didirikan di Dusun Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak, Sleman. 

Terhitung mulai tanggal 1 April 1999 gedung tersebut sudah dipakai 

untuk kegiatan pelayanan Panti Petirahan Anak Yogyakarta.
4
 

Selanjutnya karena adanya otonomi daerah berdasar pertimbangan 

kebutuhan masyarakat, maka tahun 2004 Panti Sosial Petirahan Anak 

Yogyakarta beralih fungsi dan programnya menjadi Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) Yogyakarta.
5
 

PSAA Yogyakarta pertama kali beroperasi mulai tanggal 1 April 

2004, pada saat itu PSAA menargetkan 40 anak sebagai target dengan 

berbagai tingkatan pendidikan. Anak-anak ini ditempatkan ke dalam 10 

asrama yang ada di PSAA. PSAA memiliki dua lokasi panti, yaitu di 

Bimomartani, Sleman dan Kepek, Gunung Kidul.
6
 

                                                           
3
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4
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5
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6
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Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Struktur 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis pada Dinas Sosial diputuskan pada Bab II Pasal 2 Ayat 1 poin e 

bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial salah satunya terdiri dari 

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Balai Rehabilitasi Sosial 

dan Pengasuhan Anak ini memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam 

perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial anak.
7
 

Perubahan nama dan program ini memperluas sistem pelayanan 

dari yang semula PSAA hanya berfungsi sebagai lembaga yang 

menyediakan akses layanan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-

anak terlantar serta anak yang memiliki permasalahan ekonomi, menjadi 

lembaga yang memberikan perlindungan, pengasuhan, pengembangan 

dan rehabilitasi sosial anak untuk dapat tumbuh berkembang secara 

wajar.
8
 

  

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Balai RSPA menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Profesional yang mampu mengentaskan anak dari ketelantaran, 

perlakuan salah, serta memberikan Perlindungan dan Bimbingan 

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak mandiri 

dan bertanggung jawab. 

b. Misi 

1) Memenuhi hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh 

kembang dan hak berpartisipasi melalui pelayanan kebutuhan 

dasar, pendidikan dan program bimbingan psikososial, bimbingan 

belajar dan bimbingan keterampilan hidup 

2) Memberikan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi 

3) Meningkatkan profesionalisme pegawai dibidang pelayanan sosial 

anak menuju pelayanan prima 

4) Memperluas jaringan dan partnership dengan lembaga-lembaga 

lokal, nasional dan internasional di bidang perlindungan anak.
9
 

  

                                                           
9
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3. Tugas dan Fungsi 

a. Tugas 

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mempunyai 

tugas sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, 

pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyadang masalah 

kesejahteraan sosial anak. 

b. Fungsi 

1) Penyusunan program kerja balai 

2) Penyusunan pedoman teknis perlindungan, pengasuhan, 

pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah 

kesejahteraan sosial anak 

3) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan 

program perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

anak 

4) Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan 

dan pengembangan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial anak 

5) Pelaksanaan perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

anak 



46 

 

 

6) Pengembangan jejaring dan pelaksanaan rujukan dalam rangka 

perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi bagi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial anak 

7) Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penanganan anak 

8) Fasilitasi pelaksanaan program perlindungan, pengasuhan dan 

pengembangan sosial anak berbasis keluarga 

9) Pelaksanaan pengasuhan permanen meliputi fasilitas, proses 

adopsi atau orang tua angkat, orang tua asuh, dan wali asuh untuk 

mengupayakan pengasuhan permanen 

10) Fasilitasi pelaksanaan program unit rumah perlindungan sosial 

anak 

11) Fasilitasi penelitian dan pengembangan masalah kesejahteraan 

sosial untuk perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan 

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

anak 

12) Pelaksanaan ketatausahaan 

13) Pelaksaan monitoring, evaluasi dan penyususnan laporan program 

balai, dan 
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14) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya
10

 

4. Sarana dan Prasarana 

BRSPA Yogyakarta memiliki fasilitas yang lengkap dan sangat 

memadai, tidak banyak panti yang memiliki fasilitas dengan lengkap 

seperti ini. Asupan gizi yang diberikan juga memenuhi kebutuhan “4 sehat 

5 sempurna”, setiap tiga kali dalam sehari anak mendapat makanan penuh 

nutrisi yang belum anak dapatkan ketika mereka ada di rumah. 

Fasilitas yang ada dihadirkan untuk mendukung perkembangan 

dari pemulihan perilaku sosial anak, anak-anak mendapat pemantauan dari 

psikolog untuk pengembangan sosial dan psikis anak, anak juga terpantau 

kesehatannya karena dokter datang ke balai satu kali dalam satu minggu 

serta perawat yang setiap hari hadir di balai. Setiap hari minggu, anak 

melakukan olah raga bersama untuk menjaga kesahatan tubuh dan 

kebersamaan. 

Tabel 4.1. 

Sarana Prasaran BRSPA Yogyakarta 

 

Perlindungan, Pengasuhan 

dan Pengembangan Bagi 

Anak yang Mengalami 

Permasalahan dalam 

Kepengasuhan dan atau 

Kepengasuhan Berbasis 

Keluarga 

Perlindungan, Pengasuhan 

dan Rehabilitasi Bagi Anak 

yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

Perlindungan dan 

Pengasuhan Bagi Balita 

yang Mengalami 

Permasalahan dalam 

Pengasuhan 
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Wisma atau asrama Wisma atau asrama dengan 

keamanan yang tertib 

Wisma untuk bayi dengan AC 

Ruang konseling dan terapi Ruang konseling dan terapi Wisma untuk anak balita 

Ruang kegiatan pengisian 

waktu luang 

Ruang observasi AC untuk ruang bayi 

Ruang makan Arena bermain di dalam dan 

di luar ruangan dengan 

peralatan 

Mesin pemanas air (water 

heater) 

Ruang dapur Kolam renang untuk terapi Ruang terapi berupa studio 

mini 

Peralatan outbond Ruang makan Keperluan ruang laksasi  

Ruang musik Ruang dapur Box bayi 

Ruang komputer anak Ruang terapi berupa studio 

mini 

Meja kursi balita 

Komputer CCTV Ruang bermain dengan 

peralatannya 

Peralatan kantor Peralatan outbond Box listrik untuk bayi 

premature 

Ruang tunggu Ruang komputer anak Peralatan kesehatan bayi 

Formulir pelayanan Komputer anak Sarana bermain luar ruangan 

Alat komunikasi (telephon / 

airphone / handphone / handy 

talky) 

Peralatan kantor Kebutuhan activity daily living 

(ADL) bayi 

Kendaraan dinas roda 2 Ruang tunggu atau ruang tamu Komputer 

Kendaraan dinas roda empat Formulir pelayanan  Alat tulis kantor 

Mobil ambulance Alat komunikasi (telephon / 

airphone / handphone / handy 

talky) 

Peralatan kantor 

CCTV Kendaraan dinas roda 2 Ruang tunggu  
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Poliklinik atau ruang 

perawatan 

Kendaraan dinas roda empat Formulir pelayanan  

Perpustakaan Mobil ambulance Alat komunikasi (telephon / 

airphone / handphone / handy 

talky) 

Pos keamanan Poliklinik atau ruang 

perawatan 

Kendaraan dinas roda 2 

Gudang Perpustakaan Mobil ambulance 

Garasi Pos keamanan CCTV 

Ruang belajar Gudang Poliklinik atau ruang periksa 

atau ruang perawatan 

Ruang jaga Garasi Perpustakaan 

Tempat atau ruang ibadah Ruang belajar Pos keamanan 

Wisma atau asrama Ruang jaga Gudang 

Ruang konseling dan terapi Tempat atau ruang ibadah Ruang jaga 

Ruang kegiatan pengisian 

waktu luang 

Wisma atau asrama dengan 

keamanan yang tertib 

Ruang pemeriksaan tumbuh 

kembang 

Ruang makan Ruang konseling dan terapi Wisma untuk bayi dengan AC 

Ruang dapur Ruang observasi Wisma untuk anak balita 

Peralatan outbond Arena bermain di dalam dan 

di luar ruangan dengan 

peralatan 

AC untuk ruang bayi 

 

Seluruh fasilitas yang ada tersebar di seluruh wilayah BRSPA 

Yogyakarta, anak-anak sering kali beraktifitas di sekitar wisma, ruang 

makan, mushola, dan ruang belajar. Terdapat satu orang pramsos yang 

mengawasi anak-anak setiap delapan jam, selain itu terdapat banyak 

pegawai yang ikut mengawasi anak. Seluruh pegawai tidak sepenuhnya 
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mengawasi anak-anak dalam 24 jam, sehingga kerja CCTV sangat 

membantu pengawasan terhadap anak. 

Meskipun pengawasan telah dilakukan semaksimal mungkin, 

perilaku bully masih sulit dihindarkan. Anak sering kali melakukan bully 

saat tidak terlihat oleh petugas,  

“Di dalam panti mereka biasanya ngelimpeke (sembunyi-

sembunyi), mereka mencari kesempatan saat pegawai tidak 

melihat.”
11

 

 

Anak-anak tak jarang melakukan bully di dalam wisma, dimana 

pengasuh tidak selalu berada di wisma. Anak-anak memiliki wisma 

masing-masing, wisma yang berbetuk seperti rumah sehingga apa yang 

terjadi di dalamnya tak jarang sulit untuk diketahui. Terdapat anak yang 

terlihat baik-baik saja, tetapi ia sering melakukan bully kepada teman satu 

wismanya 

“Kalo KSM itu maksudnya diem-diem sama WY gitu, engga 

kelihatan tapi (karena dilakukan di wisma).”
12

 

 

Dalam melakukan bimbingan kepada yang lebih kecil juga, anak 

yang lebih besar tak jarang melakukan kekerasan keapada yang lebih 

muda. Saat memberikan bimbingan di wisma, ketika anak-anak yang lebih 

                                                           
11

 Wawancara dengan Drs. Haryaka selaku Koordinator Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial dan 

Pengasuhan Anak Yogyakarta, Kamis, 08 Desember 2017 pukul 14.42 – 15.40 WIB di Kantor Peksos 

BRSPA Yogyakarta 
12

 Wawancara dengan Yelly Handaroe Nestri selaku Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial dan 

Pengasuhan Anak Yogyakarta, Rabu, 07 Desember 2017 pukul 16.13 – 16.56 WIB di Kantor Peksos 

BRSPA Yogyakarta 
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muda tidak memenuhi keinginan anak yang lebih tua maka mereka akan 

menerima perilaku kasar 

“EP itu diem kelihatannya, tapi sebetulnya misalnya, piye yo, dia 

itu kurang kepemimpinan sebetulnya, iya toh. Dia kalo anak 

buahnya ga mau gitu, dia bakal agak keras, itu termasuk mungkin 

(mempraktikan marah-marah), misalnya juga engga bangun-

bangun terus ditarik sikile (kakinya), misalnya”
13

 

 

Di dalam mushola pun anak-anak tak jarang melakukan bully. 

Berdasarkan pengamatan peneliti saat anak-anak sedang bermain lalu 

memasuki waktu sholat, anak-anak memasuki mushola, saat seorang anak 

peempuan yang duduk di bangku SMA menyadari tidak membawa 

mukena, ia memerintah anak bimbingannya untuk membawa mukena. 

Ketika anak yang disuruhnya tidak mau, ia menggerutu dan akhirnya anak 

perempuan itu terpaksa membawa mukena ke wisma.  

Untuk meminimalisir terjadinya perilaku yang tidak diinginkan, 

balai menerapkan banyak aturan terhadap anak-anak. Peraturan tersebut 

membuat seluruh fasilitas yang balai berikan kepada anak, tidak lantas 

membuat anak betah tinggal di dalam balai. Beberapa anak yang peneliti 

temui menyatakan bahwa mereka tidak nyaman di balai, hal itu mereka 

rasakan karena banyaknya aturan yang harus mereka patuhi dan seringnya 

teguran (bimbingan) yang diberikan pengasuh kepada anak. 

Anak-anak asuh di balai merupakan anak yang berasal dari 

berbagai kalangan, yang mana mereka berasal dari keluarga yang 

                                                           
13
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mengalami kegagalan dalam pengasuhan sehingga menjadikan mereka 

anak terlantar. Aturan yang ada dan bimbingan yang diberikan oleh 

pengasuh kepada anak terhitung ketat dan banyak, tetapi peraturan yang 

ada sebenarnya adalah usaha untuk memperbaiki perilaku sosial anak 

yang mengalami atau memiliki permasalahan sosial.  

“Anak-anak butuh pendidikan budi pekerti, karena anak-anak 

belum bisa menerapkan. Tetapi karena anak-anak itu di rumahnya 

tidak mendapatkan pendidikan budi pekerti atau diberi pendidikan 

yang baik, jadi ketika ada pendidikan budi pekerti mereka ga 

seneng, ga ikut, ga mau”.
14

 

 

“Latar belakang mereka kan berbeda-beda .... Anak-anak belum 

bisa menemukan peran anak yang semestinya, mereka masih 

menggunakan peran mereka di jalan, mereka merasa harus 

bebas”.
15

 

 

“Penanaman kebiasaan baik disini masih dirasakan anak sebagai 

kewajiban, bukan kesadaran dan kebutuhan. Mereka masih 

memahami bahwa itu adalah tata tertib dan perintah yang harus 

dilaksanakan. Masih harus dipaksakan penanaman nilai aturan 

pola peilaku masih harus diingatkan”.
16

 

 

Dalam menjalankan peraturan dan bimbingan yang ada, anak-anak 

masih merasa bahwa hal itu memberatkan bagi mereka. Hal itu memang 

karena latar belakang anak yang belum terbiasa menjalankan norma sosial 
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dengan semestinya, sehingga ketika mereka dibimbing untuk menjalankan 

norma sosial mereka merasa begitu kesulitan. 

5. Pelayanan  

a. Tujuan pelayanan 

1) Mewujudkan terpenuhinya hak anak, yaitu kelangsungan hidup, 

tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, yang berupa 

kebutuhan dasar, pendidikan dan keterampilan hidup, agar anak 

dapat tumbuh kembang secara wajar, sehingga mampu 

menyiapkan diri untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab 

2) Meningkatkan profesionalisme kerja dalam memberikan pelayanan 

dan perlindungan serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi 

anak terlantar 

3) Meningkatkan koordinasi dengan intansi atau lembaga atau 

yayasan atau organisasi sosial dan pihak-pihak terkait dalam 

penanganan anak terlantar 

4) Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia 

pendidikan serta keluarga dalam upaya pelayanan, perlindungan 

dan pengembangan sosial anak 

5) Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan 

dalam keluarga
17

 

b. Program pelayanan  

                                                           
17
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Terdapat lima program pengasuhan di dalam balai, 

diantaranya: 

1) Program perlindungan, pengasuhan di dalam balai atau berbasis 

institusi (pengasuhan alternatif) 

2) Program perlindungan, pengasuhan dalam keluarga (berbasis 

keluarga) 

3) Program perlindungan, pengasuhan dan rehabilitasi bagi anak yang 

memerlukan perlindungan khusus (AMPK, KTK) 

4) Program pengasuhan balita terlantar 

5) Program pengangkatan anak asuh balita (adopsi)
18

 

Dalam memberikan pelayanan terhadap anak asuh, 

pelayanan yang diberikan berdasarkan pada prinsip-prinsip 

pelayanan yang sesuai dengan prinsip praktek pekerja sosial, yaitu: 

penerimaan (acceptance), menerima seluruh korban tanpa 

memandang latar belakang; individualisasi (individualization), 

korban merupakan pribadi unik yang memiliki ciri khas tersendiri 

sehingga tidak boleh disamakan satu sama lain; sikap tidak 

menghakimi (non-judgemental attitude), tidak menghakimi secara 

sepihak atas korban; rasional (rasionality), menanggapi 

permasalahan secara objektif dan mampu mengambil keputusan; 

empati (empathy), memiliki kemampuan memahami perasaan 
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korban; ketulusan/kesungguhan (genuiness), memiliki ketulusan 

dan kesungguhan terutama dalam komunikasi verbal; kejujuran 

(impartiality), tidak memberikan perlakukan istimewa kepada 

korban atau kelompok; kerahasiaan (confidentiality), merahasiakan 

seluruh informasi korban kepada orang yang tidak berkepentingan; 

mawas diri (self-awareness), menyadari potensi dan 

keterbatasannya.
19

 

Dalam pelaksaan pelayanan kepada anak asuh, seluruh 

pegawai dari semua bidang terlibat dalam kepengasuhan anak. 

Dalam satu wisma terdapat dalam beberapa pengasuh yang terdiri 

dari berbagai bidang, sehingga setiap pegawai memiliki tanggung 

jawab dalam kepengasuhan kepada anak.
20

 

Pembuatan program pelayanan dan pengembangan sosial 

anak berada di bawah tanggung jawab seksi perlindungan dan 

pengembangan sosial bekerjasama dengan seluruh elemen, baik 

karyawan ataupun instruktur program. Seksi merumuskan tujuan 

dan target suatu program, kemudian didiskusikan dengan 
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 Ibid. 
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instruktur mengenai materi dan pelaksanaan program demi 

mencapai tujuan.
21

 

Untuk mensukseskan usaha untuk mempebaiki perilaku 

anak, pengurus balai selalu melakukan kerja sama dengan 

keluarga. Kerja sama tersebut dilakukan dengan diberikan edukasi 

kepada keluarga agar peraturan dan kebiasaan yang ada di balai 

diterapkan di rumah ketika anak pulang, usaha tersebut perlu 

diterapkan agar upaya yang telah dilakukan di panti tidak berjalan 

sia-sia.
22

 

c. Sasaran 

1) AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) 

Program ini merupakan program yang diperuntukan bagi 

anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun, anak-anak 

tersebut berada dalam keadaan darurat baik darurat bencana alam 

ataupun koflik sosial. Anak-anak yang menjadi sasaran dalam 

program ini juga merupakan anak korban eksploitasi sosial dan 

ekonomi, anak-anak yang menjadi korban atau saksi dalam sebuah 

                                                           
21

 Ibid. 
22
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kasus hukum, korban kekerasan baik fisik maupun nonfisik, dan 

korban penelantaran.
23

 

Seperti salah satu anak dengan inisial II. II merupakan 

salah satu anak yang tinggal di balai dikarenakan orang tua yang 

mengalami gangguan kejiwaan dan dapat membahayakan anak 

jika dipersatukan baik keselamatan fisik maupun psikis, untuk 

melindungi anak tersebut maka ia ditempatkan oleh keluarga di 

balai.
24

 

2) Anak terlantar 

Anak-anak yang menjadi sasaran program ini memliki 

umur yang berkisar pada 6 sampai 8 tahun, anak-anak dalam 

program ini juga merupakan anak yang bermasalah dalam hal 

kepengasuhan, dan tidak memungkinkan diasuh keluarga sampai 

dengan derajat ketiga.
25

 

Seorang anak bernama DT kehilangan ibu kandung dan 

ayahnya bekerja di Jakarta, di Jogja DT tinggal bersama nenek dan 

kakek yang sudah tua renta. Keadaan tersebut membuat DT 
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menjadi terbengkalai pengasuhannya, keadaan tersebut membuat 

warga merekomendasikan DT untuk tinggal di balai.
26

 

 

3) Balita terlantar 

Program ini memiliki target anak-anak yang berusia 0 – 5 

tahun, meupakan anak terlantar karena tidak diketahui asal usulnya 

atau tidak mendapatkan penagasuhan yang layak, berasal dari 

keluarga sangat miskin atau miskin, kehilangan hak asuh dari 

orangtua, dan menderita gizi buruk atau kurag gizi.
27

 

Tiga orang anak dari sebuah keluarga terpaksa tinggal di 

balai sejak mereka balita hingga anak tertua dari tiga bersaudara 

itu masuk sekolah dasar kelas 3. Ayah mereka telah meninggal 

dunia dan ibu mereka mengalami gangguan kejiwaan dan memiliki 

penyakit dalam. Hal itu membuat mereka direkomendasikan oleh 

warga untuk tinggal di balai rehabilitasi.
28

 

BRSPA Yogyakarta memiliki banyak anak asuh dan alumni, 

banyak alumni yang telah keluar dari BRSPA mampu bertahan dengan 

kehidupan di luar panti. Beberapa alumni mampu bertahan dengan bekerja 
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sebagai pramugari, kuliah jurusan kimia di ITB dengan beasiswa 

bidikmisi, ataupun bekerja di beberapa tempat lainnya. 

BRSPA Yogyakarta juga sering dijadikan tempat melakukan KKN 

atau praktik, juga dijadikan tempat untuk studi banding oleh panti-panti 

lain yang berada di dalam pulau jawa ataupun luar jawa. Banyaknya 

kerjasama yang dijalin oleh BRSPA dan mendapat kepercayaan untuk 

dijadikan tempat praktik dan studi banding menunjukan bahwa BRSPA 

Yogyakarta memiliki sistem pelayanan yang baik terhadap anak ataupun 

terhadap instansi luar. 

6. Kondisi Pekerja Sosial BRSPA Yogyakarta 

a. Jumlah pekerja sosial 

Pekerja sosial adalah seseorang yang berkerja, baik di lembaga 

pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi 

pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh 

melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan 

sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan 

maslah sosial.
29

 

Pekerja sosial yang bertugas di BRSPA Yogyakarta berjumlah 

tujuh orang, lima orang bertugas di BRSPA Bimomartani dan dua 

orang lain bertugas di BRSPA Gunung Kidul. Meskipun ketujuh 

peksos tersebut dipisah menjadi dua tempat tugas, tetapi jenis tugas 
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yang diemban tidak ada perbedaan.
30

 Anak-anak di BRSPA 

Bimomartani yang penulis teliti sendiri diawasi dan dibantu 

perkembangannya oleh lima orang peksos. 

b. Latar belakang pendidikan 

Pekerja sosial yang bertugas di balai merupakan pegawai 

negeri sipil dengan tingkatan yang berbeda-beda, dan calon pegawai 

negeri sipil yang akan segera diangkat. Lima peksos yang bertugas 

telah memasuki usia di atas 45 tahun, dan dua lainnya berusia di 

bawah 35 tahun. 

Peksos yang bertugas di balai tidak seluruhnya berasal dari 

latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial ataupun konseling 

ataupun psikologi. Diatara mereka ada yang berasal dari jurusan 

sosiatri, bahasa inggris, komunikasi, sekolah menengah kejuruaan 

ekonomi, dan lainnya. 

Dengan latar belakang tersebut pekerja sosial sebelum bertugas 

telah dibekali dengan diklat yang dilakukan pemerintah, selain itu 

setiap kenaikan jabatan para peksos selalu diberikan pendidikan 

mengenai pekerjaan yang diemban. Hal itu wajib dilakukan oleh 

peksos karena mereka tidak berasal dari jurusan yang tidak linear. Dan 
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baru dalam beberapa tahun ini terdap aturan yang mengharuskan 

bahwa peksos harus berasal dari jurusan kesejahteraan sosial. 

Pekerja sosial yang sekarang bertugas juga tidak menjalankan 

tugas sebagai peksos sejak penugasan pertama menjadi PNS, tetapi 

mereka berasa dari departemen sosial yang sama-sama fokus terhadap 

kesejahteraan manusia. 

Penambahan wawasan psikologi juga sering diberikan kepada 

peksos, hal itu diberikan dengan tujuan pengawasan dan bantuan yang 

diberikan kepada anak-anak semakin baik dengan diperhatikannya 

aspek psikologis anak.  

Wawasan psikologi yang diberikan kepada peksos diberikan 

dalam beberapa tahap, pendidikan ini wajib dilaksanakan oleh peksos 

yang bertugas. Pendidikan yang diberikan berupa kondisi psikologis 

anak, sikap yang harus dilakukan ketika melakukan pendampingan 

kepada anak, pelaksanaan asesmen dan intervensi, serta materi 

lainnya.
31

 

Selain pendidikan formal tersebut, dalam menjalankan 

tugasnya peksos berpegang pada nilai-nilai budaya dan tata krama 

pada masing-masing peksos. Pemahaman agama yang dimiliki peksos 

juga menjadi landasan bagi peksos dalam menjalankan tugasnya. 

c. Tugas dan kewajiban 

                                                           
31

 Ibid. 



62 

 

 

Pekerja sosial memiliki tugas dan kewajiban untuk 

melaksanakan enam hal, diantaranya; 

1) Melakukan pendekatan awal 

2) Melaksanakan asesmen 

3) Menyusun rencana intervensi 

4) Melakukan intervensi 

5) Melakukan evaluasi, terminasi, dan rujukan 

6) Melakukan bimbingan lanjut 

Ketika anak dirujuk untuk memasuki balai, peksos memulai 

tugasnya dengan melakukan pendekatan awal. Melakukan penilaian 

awal mengenai keluhan dasar, gambaran umum keluarga, dan keadaan 

anak secara umum, sehingga dapat diputuskan apakah anak yang 

dirujuk dapat diterima dan diasuh oleh balai. 

Setelah anak diterima untuk tinggal di balai, peksos akan 

melakukan pendalaman terhadap anak dengan melakukan asesmen. 

Anak akan dilihat lebih dalam latar belakang keluarga, lingkungan 

terdekat, kesehatan fisik dan psikis, serta hal-hal terkait anak lainnya. 

Setelah diteketahui permasalahan yang dimiliki anak, peksos 

akan menyusun rencana intervensi. Pada tahap ini akan dibuat rencana 

mengenai usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan oleh peksos 

kepada anak dalam usaha perbaikan perilaku sosial anak. 
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Setelah rencana terbentuk, maka akan dimulai pelaksanaan 

intervensi. Pada tahap ini usaha-usaha dalam memperbaiki perilaku 

sosial anak dilakukan semaksimal mungkin, proses ini dapat 

melibatkan banyak pihak termasuk diantaranya anak berkaitan, 

keluarga, pramsos, dan karyawa lainnya. 

Setelah tahapan ini selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan 

evaluasi. Pada tahap ini evaluasi mengenai kasus anak akan 

dilanjutkan dengan penutupan kasus dan pengambilan keputusan 

apakah anak akan dirujuk ke lembaga lain, atau memerlukan tindakan 

lain, atau telah setelah kasusnya dan dipulangkan, ataupun tindakan 

lain yang akan membuat proses perbaikan perilaku sosial anak 

semakin baik. 

Tahap setelah diambil keputusan mengenai satu kasus anak, 

maka akan tetap dilakukan bimbingan lanjut. Ketika anak tinggal di 

balai, anak anak tinggal di balai sebagaimana mestinya dan hanya 

mendapatkan bimbingan tanpa memerlukan terapi atau tindakan 

khusus. 

Dalam proses tersebut peksos bekerja sama dengan berbagai 

pihak dalam balai. Peksos selalu berkoordinasi dengan Seksi 

Perlindungan dan Pengembangan Sosial, psikolog, instruktur bimbingan, 

pramsos, dan karyawan lain. Hal ini dilakukan agar terjadinya keselarasan 

mengenai tujuan, pelaksanaan, dan sikap yang diambil. 
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7. Kondisi Anak Asuh BRSPA Yogyakarta 

a. Jumlah anak asuh 

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta 

sampai dengan 31 Agustus 2017 memiliki 122 anak asuh, dengan 

rincian 72 anak asuh dengan jenis kelamin laki-laki dan 50 anak asuh 

dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini sebanding dengan 59% anak 

laki-laki dan 41% anak perempuan.
32

 

Berdasarkan permasalahannya, anak asuh dengan kategori 

Anak Terlantar (AT) berjumlah 87 orang, anak dengan kategori Anak 

Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) berjumlah 15 anak, dan 

anak dengan kategori balita berjumlah 20 anak.
33

 

Anak-anak yang tinggal di balai berasal dari beberapa daerah 

di Indonesia, anak yang berasal dari daerah Sleman berjumlah 44 

anak, anak yang berasal dari daerah Gunung Kidul berjumlah 22 anak, 

anak yang berasal dari daerah Bantul berjumlah 20 anak , anak yang 

berasal dari Kota Yogyakarta berjumlah 9 anak, anak yang berasal dari 

daerah Kulon Progo berjumlah 3 anak, anak yang berasal dari Provinsi 

Jawa Tengah berjumlah 9 anak, anak yang berasal dari Daerah Khusus 

Ibu Kota Jakarta berjumlah 5 anak, anak yang berasal dari provinsi 

Jawa Barat berjumlah 2 anak, anak yang berasal dari Papua 
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berjumalah 1 anak, anak yang berasal dari Kalimantan Barat 

berjumlah 1 anak, anak yang berasal dari provinsi Jawa Timur 

berjumlah 1 anak, anak yang berasal dari Sumatera Utara berjumlah 1 

anak, dan anak yang tidak atau belum diketahui asalnya berjumlah 4 

anak.
34

 

Berdasarkan tingkat pendidikan, anak yang sedang menempuh 

pendidikan sekolah dasar berjumlah 37 anak, anak yang sedang 

menempuh sekolah menengah pertama berjumlah 22 anak, anak yang 

sedang menempuh sekolah menengah atas berjumlah 28 anak, anak 

yang sedang menempuh sekolah luar biasa berjumlah 5 anak, anak 

yang sedang menempuh pendidikan taman kanak-kanak berjumlah 5 

anak, anak yang sedang menempuh pendidikan anak usia dini 

berjumlah 3 anak, dan anak yang tidak atau belum bersekolah 

berjumlah 22 anak.
35

 

b. Latar belakang anak asuh 

Berdasarkan tugas dasarnya, BRSPA memiliki tugas 

Perlindungan, Pengasuhan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Sosial 

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak. Dengan tugas 

pokok tersebut, dapat dipahami bahwa anak-anak yang tinggal di 
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dalam panti adalah anak-anak yang memiliki atau mengalami 

permasalahan kesejahteraan sosial. 

Permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami anak-anak 

asuh di balai umumnya ialah ketelantaran dalam pengasuhan, 

ketelantaran tersebut dapat disebabkan oleh tiga aspek yaitu; sistem 

pengasuhan yang tidak sempurna, cara pengasuhan yang salah, dan 

tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan keluarga.
36

 

Sistem pengasuhan terdiri dari ayah, ibu, dan bahkan lebih baik 

dengan adanya kakek dan nenek. Anak-anak yang tidak sempurna 

sistem pengasuhannya ialah anak-anak yang telah kehilangan orang 

tua nya, baik kehilangan salah satu ataupun kedua orang tuanya. Anak 

dapat kehilangan orang tuanya dikarenakan orang tuanya telah 

meninggal, orang tuanya meninggalkan anak tersebut, ataupun orang 

tua nya tidak diketahui.
37

 

Kehilangan orang tua ini membuat anak harus tinggal bersama 

dengan kerabat dekat yang lain seperti nenek dan kakek, anak-anak 

yang tinggal dengan nenek dan kakeknya umumnya tidak 

mendapatkan cara pengasuhan yang baik karena nenek dan kakek anak 
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yang sudah tua renta ditambah dengan pekerjaan nenek kakek di luar 

rumah membuat anak terbengkalai.
38

 

Anak yang kehilangan orang tuanya juga bisa tinggal bersama 

kerabat seperti paman ataupun keluarga lain. Anak yang tinggal 

dengan kerabat umumnya tidak mendapatkan perlakuan dan 

pengasuhan yang baik, bahkan umunya mereka dimanfaatkan oleh 

kerabatnya untuk dipekerjakan.  Anak yang kehilangan orang tua dan 

tidak tinggal bersama keluarga dan kerabat, umumnya mereka akan 

hidup di jalanan. Hidup di jalanan akan menjadikan mereka anak yang 

meminta-minta, pengamen, ataupun pencuri.
39

 

Penyebab yang kedua ialah cara pengasuhan yang salah. 

Pengasuhan yang kurang baik ialah pengasuhan dengan cara yang 

kasar, pencontohan yang kurang baik, dan perlakuan lain yang tidak 

dapat dibenarkan. Cara pengasuhan yang salah misalnya adalah 

seorang ayah yang sering memukul anak atau istrinya, orangtua 

bertengkar di hadapan anaknya sendiri, orang tua mengatur anak 

dengan kekerasan bukan dengan nasihat yang baik, ataupun orangtua 

mengeksploitasi anak dengan menjadikan anak sebagai alat untuk 

meminta-minta.
40
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Penyebab ketelantaran yang ketiga ialah, orangtua tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokok anak, baik gizi maupun pendidikan. 

Ketidakmapuan orangtua untuk memberikan gizi yang baik membuat 

anak mengalami kegagalan untuk berkembang secara fisik, dan 

mengalami gizi buruk ataupun kurang gizi. Sedangkan 

ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik 

membuat anak tidak mendapatkan ilmu-ilmu serta pengajaran yang 

dapat mengembangkan intelektual serta sikap anak.
41

 

Selain anak-anak yang mengalami penelantaran dan kegagalan 

dalam pengasuhan, anak-anak di balai ini juga merupakan anak-anak 

dalam situasi darurat yaitu korban bencana alam atau konflik sosial, 

korban eksploitasi seksual dan ekonomi, korban trafficking, 

berhadapan dengan hukum (dengan peran korban atau saksi), korban 

kekerasan fisik ataupun non fisik.
42

 

c. Pola interaksi anak asuh 

Anak-anak asuh di BRSPA Yogyakarta sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar 

belakang keluarga yang berbeda tetapi mengalami permasalahan 

kesejahteraan sosial. Karena permasalahan kesejahteraan sosial yang 
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mereka alami, mereka telah terbiasa hidup tanpa aturan dan bahkan 

hidup sendiri sesuai dengan keinginan mereka sendiri.
43

 

Saat mereka ditempatkan di balai yang menerapkan sistem 

keluarga, mereka berhadapan dengan banyak orang baru yang 

memiliki karakter sama keras. Mereka juga berhadapan dengan 

runtutan aturan dalam balai yang harus mereka patuhi, dan para 

pengasuh serta pembimbing yang selalu siap mengarahkan dan 

membimbing mereka untuk menjalankan kehidupan berasas keluarga 

berdasarkan budi pekerti dan tata krama budaya Indonesia dan budaya 

jawa khususnya. 

Anak-anak di dalam balai yang merasa bahwa ia telah biasa 

hidup sendirian di luar balai, saat bertemu dengan orang-orang baru di 

balai dan harus menjalankan sistem keluarga mereka tidak bisa 

menerimanya. Anak-anak masih merasa hidup sendiri-sendiri, mereka 

menganggap bahwa orang di dalam balai bukanlah keluarga sehingga 

mereka terkadang bersikap saling menyakiti tanpa mereka sadari. 

“Gamau kalah lah mereka itu. Anak disini tu belum bisa 

menerima keadaan kalo mereka semua jadi sodara, umumnya 

mereka masih berfikir aku tu ya aku dia ya dia, tidak mau 

berfikir bahwa mereka bersaudara.
”44
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Saat ada anak yang baru masuk ke dalam panti, anak-anak 

yang sudah lama tidak menganggap bahwa mereka mendapatkan 

keluarga baru sehingga mereka tidak melindungi tetapi menjadikan 

anak baru itu pesuruh atau bahan ledekan. Sikap anak-anak yang 

sudah lebih besar juga belum bersikap bahwa mereka adalah kakakk, 

sehingga yang anak yang lebih tua sangat mudah untuk menjadikan 

anak yang lebih muda pesuruh dan bahan ledekan pula. 

“Padahal kami udah memberikan bimbingan bahwa disini 

menggunakan sistem keluarga. mereka bersaudara, besar jadi 

kakak, kecil jadi ade tetapi sulit menanamkan seperti itu, 

hasilnya yang kecil selelu menjadi bulan-bulanan. Apalagi 

yang lemah”
45

 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, anak-anak 

selalu membuat kelompok-kelompok, umumnya kelompok tersebut 

terbentuk secara alami karena mereka tinggal dalam satu wisma, 

dalam usia yang sama, atau memiliki kepribadian yang sama.  

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala 

Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial BRSPA Yogyakarta, di 

BRSPA Yogyakarta terdapat tiga kategori wisma, yaitu wisma balita, 

wisma anak terlantar (AT), dan wisma traumatic center. Anak yang 

baru masuk ke balai dengan usia diatas lima tahun akan terlebih 

dahulu masuk ke sebuah rumah untuk diasesmen, dalam tahap ini anak 
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akan digali permasalahan yang sedang dialaminya dari segi kesehatan, 

sosial, dan psikologis. Setelah dilakukan asesmen awal, maka akan 

dipindahkan ke wisma traumatic center untuk direhab permasalahan-

permasalahan yang ia hadapi. Jika anak telah selesai direhab, maka 

anak akan dikembalikan ke keluarga dengan syarat keluarga mampu 

menerima dan mengasuh anak dengan baik, tetapi jika keluarga 

dianggap tidak mampu maka akan akan di pindahkan ke wisma AT.
46

 

Sedangkan bayi atau balita yang masuk ke balai, mereka akan 

ditempatkan di wisma bayi dan balita serta mendapatkan pengasuhan 

yang baik dan ketat. Ketika anak balita mencapai usia 5 tahun, maka 

anak akan diperiksa oleh psikolog mengenai kesehatan, kemampuan 

anak untuk bersosial, dan kondisi psikologis anak. Jika telah dirasa 

mampu, maka anak akan dipindahkan ke wisma AT dan tinggal satu 

wisma dengan anak yang lebih tua darinya.
47

 

Sebelum anak dipindahkan ke Wisma AT maka anak akan 

diperiksa mengenai kesehatan, sosial, dan psikologisnya. Anak akan 

dinyatakan boleh untuk pindah ke Wisma AT jika dinyatakan sehat, 
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trauma yang dimiliki membaik, dan mampu melakukan pertahanan 

diri jika bersosial dengan banyak orang.
48

 

Menurut pengamatan peneliti, kelompok yang terbentuk karena 

mereka tinggal dalam satu wisma, sistem „yang tua yang berkuasa‟ 

sangat terlihat. Dalam satu wisma terdiri dari anak-anak dengan usia 

yang berbeda-beda, mulai dari usia 6 tahun sampai usia 18 tahun. 

Umumnya anak yang lebih tua di wisma ditunjuk sebagai kapten atau 

pemimpin dari wisma tersebut, anak yang tua tersebut diberi tugas 

oleh pengasuh untuk membimbing anak-anak yang lebih muda.  

Tetapi dari anak-anak yang lebih tua tersebut dalam 

menjalankan tugasnya untuk membimbing terkadang berlebihan 

sehingga memerintah anak yang lebih muda berlebihan atau 

menggunakan cara yang keras dalam membimbing, selain itu tak 

jarang anak yang lebih tua memerintahkan anak yang lebih muda 

untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Kelompok yang terbentuk karena usia yang sama, biasanya 

mereka dikarenakan memiliki usia yang sama sehingga memiliki 

kesukaan yang sama, tipe obrolan yang sama, cara bergurau yang 

sama. Hal itu membuat mereka membuat golongan sendiri, tetapi 

golongan ini tak jarang malah bercanda berlebihan kepada kelompok 
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lain seperti memberikan julukan kepada orang lain, menghasut orang 

lain untuk bertengkar, dan sebagainya. 

Ada pula kelompok yang mereka terbentuk karena memiliki 

karakter yang sama, pada awalnya mereka berkumpul karena sama-

sama tidak menyukai sikap atau karakter seseorang, tidak menyukai 

cara bergurau seseorang, atau tidak menyukai pembicaraan yang 

dilakukan seseorang, lalu mereka menarik diri dari orang-orang 

tersebut dan akhirnya mereka membuat kelompok sendiri. Kelompok 

seperti ini umumnya terdiri hanya dua atau tiga orang, tidak ada 

banyak anggota di dalam kelompok ini. 

Meskipun terdapat beberapa kelompok di antara mereka, tetapi 

mereka tidak keberatan jika bermain dengan anak-anak lain yang tidak 

satu kelompok dengan mereka. Mereka tetap berbaur satu sama lain, 

meskipun tidak akan sedekat dengan teman satu kelompoknya. 

Sikap anak-anak yang membuat kelompok-kelompok ini 

adalah ciri yang khas dari masa perkembangan fase kanak-kanak akhir 

dan remaja. Anak dalam usia perkembangan anak-anak akhir senang 

berkelompok. Keinginan terbesar anak-anak adalah memasuki 

kelompok paling bergengsi di lingkungannya dan menjadi sama 

dengan anggota kelompok bergengsi tersebut. Karena hal tersebut, 
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anak-anak menjadi ingin sama dengan mereka baik dalam penampilan, 

cara berbicara dan berperilaku.
49

 

Begitupun dengan anak-anak dalam fase remaja, hal ini 

mengakibatkan lebih besarnya pengaruh teman-teman atau kelompok 

sebaya daripada pengaruh orang tua. Agar diakui di dalam kelompok 

sosialnya, seorang anak berusaha untuk menjadi sama dengan 

kelompoknya. Para remaja akan meniru pakaian, bahasa, dan perilaku 

kelompok sosialnya sebagai usaha agar diterima, termasuk jika apa 

yang dilakukan kelompok sosialnya kurang baik maka anak akan tetap 

melakukannya tanpa memikirkan perasaan dan konsekuensinya hanya 

agar ia diterima oleh lingkungan.
50

 

Keinginan untuk berkelompok ini selain memiliki manfaat 

yang baik, juga memiliki dampak yang kurang baik yaitu cara 

memperlakukan anak yang tidak sekelompok dengan tidak baik. 

Umumnya anak-anak sangat membatasi orang selain anggota 

kelompok untuk bergaul dengannya, ia juga akan memperlakukan 

anak di luar kelompok dengan cara yang kejam dan kasar.
51

 

BRSPA memiliki luas tanah yang sangat luas, kantor pengasuh 

berada di gedung paling depan balai, sedangkan wisma anak-anak 
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berada di daerah belakang balai. Tempat bermain anak-anak biasanya 

di sekitar wisma atau lapangan yang berada di tengah-tengah antara 

wisma dan kantor, terdapat satu tempat bermain tetapi anak-anak 

terlihat jarang menggunakannya jika tidak ada mahasiswa yang praktik 

atau KKN di balai. 

Para pegawai (yang berperan sebagai pengasuh) dan peksos 

(yang berperan sebagai pengasuh sekaligus manajer kasus) berkantor 

di gedur depan balai, pramsos (pengasuh dan pengawas anak) 

memiliki ruangan di dalam wisma anak yang berada di tengah-tengah 

antara wisma laki-laki dan perempuan. Para pegawai sudah pasti lebih 

sering berada di kantor mengurus banyak keperluan anak, para peksos 

mereka selalu mengecek keadaan anak di wisma dan mengawasi serta 

membibing anak tetapi juga mengurus keperluan anak di kantor 

sehingga keberadaannya di wisma tidak cukup banyak, sedangkan 

pramsos karena memang tugasnya mengasuh dan mengawasi anak 

maka pramsos lebih sering dan lebih banyak berbaur bersama anak. 

Karena jauhnya jarak antara kantor dan wisma anak, membuat 

anak-anak di balai umumnya dekat dengan para pengasuh dan pegawai 

dibalai, tetapi anak-anak terlihat lebih akrab mengobrol dengan 

pramsos yang mengawasi anak-anak 24 jam, juru masak di dapur yang 
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selalu berinteraksi dengan anak-anak, petugas kebersihan yang selalu 

berada di sekitar wisma anak. 

Selain mempengaruhi kedekatan pegawai dengan anak, 

jauhnya jarak antara kantor dengan tempat tinggal anak juga membuat 

peluang terjadinya bully antara anak semakin tinggi. Hal ini 

dikarenakan kemungkinan sedikitnya pengawasan yang diterima anak. 

Meskipun CCTV memberikan pengawasan yang intens kepada anak, 

tetapi pencegahan terhadap kemungkinan terjadi bully menjadi rendah. 

8. Struktur Kepengurusan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak 

Yogyakarta 

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dikepalai oleh 

seorang kepala balai, kepala balai memiliki dua seksi yaitu seksi 

perlindungan dan pengembangan sosial serta bagian tata usaha. Selain itu 

terdapat kelompok jabatan fungsional yang berisi para petugas pekerja 

sosial. Untuk hal-hal yang berkaitan lainnya, data terlampir. 

B. Bentuk-bentuk bully di di BRSPA Yogyakarta 

Sebagaimana diterangkan dalam kerangka teori, bullying merupakan 

tindakan menyerang baik secara fisik maupun psikis. Bullying memiliki 

beberapa bentuk yang diataranya; bullying fisik, bullying verbal, bullying 

sosial, dan cyberbullying.
52

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

peksos dari BRSPA, bully yang terjadi di BRSPA tidak memiliki intensitas 
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yang tinggi dan masih dalam batas wajar. Tetapi umumnya anak-anak tanpa 

disadari selalu melakukan bully saat mereka sedang bermain karena bercanda 

yang berlebihan. Anak-anak juga akan melakukan itu jika sedang tidak dilihat 

oleh peksos. 

“Kalo bilang seberapa itu, karena itu kan tidak secara sengaja 

dilakukan, mungkin saat-saat bermain pun bisa (terjadi).”
53

 

 

“Di dalam panti mereka biasanya ngelimpeke (sembunyi-sembunyi), 

mereka mencari kesempatan saat pegawai tidak melihat.”
54

 

 

Dari seluruh wawancara yang dilakukan kepada peksos, di BRSPA 

sendiri terdapat dua jenis bully, yaitu bully fisik dan bully verbal. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, anak-anak berinteraksi satu sama lain selama dua puluh 

empat jam di dalam lingkungan sama, dan mereka hanya diperbolehkan 

menggunakan telepon genggam di akhir pekan. Karena anak-anak sangat 

jarang menggunakan telepon genggam, anak-anak hampir tidak pernah 

melakukan cyberbullying. Sempat terjadi cyberbullying yang dilakukan 

seorang anak perempuan kepada anak perempuan lain, sebuah foto bagian 

belakang perempuan dibagikan ke dalam status aplikasi WhatsApp. Tetapi 

pelaku cyberbullying tersebut sudah tidak ada di balai dan kini tidak pernah 

ada lagi kejadian seperti itu. 
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Anak-anak di balai karena memiliki watak yang keras dan terbiasa 

dengan kehidupan yang keras pula, membuat anak seolah terbiasa melakukan 

kekerasan fisik. Anak-anak juga sangat mudah untuk mengumpat atau 

mengejek teman yang lain, padahal anak yang diejek terkadang tidak 

melakukan apa-apa ataupun anak yang diumpat hanya melakukan kesalahan 

yang tidak seberapa. Karena anak-anak masih memiliki emosi yang labil, 

masih kesulitan mana yang benar dan salah, dan terkadang terlalu mudah 

menghakimi, mereka sangat mudah melakukan permusuhan terhadap anak 

yang melakukan kesalahan bahkan terdapat hukuman yang jika seorang anak 

melakukan kesalahan yang besar maka ia tidak boleh berinteraksi dengan 

teman-teman di balai selama satu bulan atau tiga puluh hari.  

1. Bully fisik 

Bully fisik yang biasa anak lakukan seperti menyuruh mengambil 

barang yang berlebihan untuk keperluan pribadi, jika anak yang disuruh 

tidak ingin melakukannya maka biasanya dia akan ditendang oleh 

penyuruhnya.  

“Seperti yang besar menyuruh ke yang kecil, suruh ambilin air 

kalo gamau bakal ditendang, dijitak.”
55

 

 

Sesuai dengan pernyataan peksos, anak-anak yang lebih kecil 

selalu menjadi korban. Selain anak yang lebih muda, anak yang pendiam 
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dan lemah juga selalu dijadikan bulan-bulanan untuk disuruh-suruh. 

Umumnya anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu tidak 

memberikan perlawanan, karena jika melawan mereka akan kalah oleh 

pelaku. 

Selain itu, saat peneliti melakukan pengamatan saat hujan deras 

ada seorang anak yang terlihat digendong di punggung oleh anak lain, 

anak yang menggendong disuruh untuk berjalan dari satu wisma ke 

wisma lain sembari menggendong anak tadi, ketika ditanya apa yang 

sedang dilakukan mereka anak, yang digendong (pelaku bully) 

menyebutkan bahwa mereka sedang bercanda.  

Anak-anak juga sering melakukan pemalakan terhadap anak yang 

lebih muda atau lebih lemah, sebagaimana yang terjadi pada umumnya, 

pemalakan tersebut disertai dengan aktifitas penyerangan secara fisik 

kepada korban.  

“Anak-anak itu suka malak sama ade-ade (anak sesama panti) nya. 

Uang saku suka diminta tapi ga dikembalikan. Anak-anak luar juga 

suka dimintain sama anak-anak, nanti kita (peksos) yang 

menyelesaikan dengan sekolahan.”
56

 

 

Pemalakan ini sering kali dilakukan anak di sekolah, hal ini 

dilakukan karena di sekolah tidak ada pengawasan dari peksos ataupun 

pramsos kepada mereka. Umumnya korban hanya akan menangis atau 
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menjadi sangat pendiam, lalu ia akan melapor kepada peksos bahwa ia 

sudah dipalak atau teman yang akan melaporkan kepada peksos. 

2. Bully verbal 

Bully verbal yang sering anak-anak asuh di balai lakukan ialah 

memberi sebutan yang kurang baik untuk temannya, selain itu anak juga 

sering meledek anak-anak yang berbeda dengan mereka baik fisiknya, 

ataupun perilaku anak  yang berbeda dengan yang lain.  

Sebutan yang kurang baik misalnya nama anak yang dibuat 

nyeleneh, pemberian sebutan berdasarkan keunikan fisik anak misalnya 

wana kulit dan bentuk badan. Anak yang perkembangan fisiknya tidak 

sempurna umumnya lebih sering dijadikan bahan ejekan, mereka 

umumnya meniru cara berjalan dan cara berbicara anak yang tidak 

sempurna.  

Dari bully verbal ini umumnya menimbulkan pertengkaran fisik 

atau berujung pada korban yang marah-marah. Anak-anak yang memiliki 

watak keras pada awalnya akan menganggap bahwa hal itu adalah 

gurauan, semakin lama pelaku akan semakin mengejek dan akhirnya 

korban akan menangis sambil memukul atau langsung memukul dan 

berakhir dengan pertengkaran. 

Bully yang terjadi di BRSPA bisa dilakukan dimana saja, di tempat 

bermain, di wisma, bahkan di ruang makan, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa bully dilakukan secara terbuka di hadapan banyak orang. Menurut 

peksos, ada beberapa macam respon anak ketika terjadi bully, ada yang 

melerai, melapor serta senang dan ikut mem-bully. 

“Tergantung anaknya ya mba, kalo anaknya yang gede itu paham, 

suka misah. Tapi kalo berantemnya udah nganu biasanya lapor. 

Engga ikut-ikutan”
57

 

“Ada yang ngele-ke (mengingatkan), ada yang ngikut-ngikut, seneng 

malahan, kan gitu.”
58

 

“Biasanya dia lapor, engga ikut-ikutan”
59

 

 

Berbagai macam respon yang diberikan anak-anak lain saat terjadi 

bully. Menurut pengamatan peneliti, hanya beberapa anak yang dapat melerai, 

yaitu anak perempuan paling tua di balai yang memiliki postur tubuh tinggi 

besar serta anak perempuan lain pemegang sabuk biru tapak suci sehingga 

disegani anak lain. Anak laki-laki umumnya melakukan pembiaran, tetapi 

akan melerai jika anak korban bully adalah anak pesuruh mereka. 

Anak yang ikut-ikutan melakukan bully umumnya anak-anak kecil, 

dan mereka ikut melakukan bully ketika terjadi bully verbal seperti memberi 

julukan kepad anaka berkebutuhan khusus. Dan anak yang melapor umumnya 

adalah anak yang baru masuk ke dalam balai, anak yang baru pindah dari 

wisma balita ke wisma AT, atau anak perempuan. 
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Anak-anak melaporkan bully kepada petugas jika bully yang terjadi 

berubah menjadi perkelahian atau korban menjadi menangis. Saat 

mendapatkan perilaku bully, ada beberapa respon korban yang umumnya 

terjadi. Respon yang terjadi umumnya adalah melawan berubah menjadi 

perkelahian, menangis, menjadi pendiam, penakut, dan menjadi pelaku 

“Biasanya podo-podoan (sama-sama), bukannya satu dipukuli satu 

nangis, biasanya podo-podo kuat, meskipun nanti ada yang 

nangis”
60

 

 

“Biasanya ngebales kalau anak itu, kecuali kaya W, dia kan orang 

nya kurang (gentle), jadi ya diem aja, tapi sekarang engga juga, 

sekarang udah bisa melawan ..... oh RN (7 tahun) itu sekarang tegel 

(tega) loh. Kecil sendiri tapi kendel (berani) sekarang ..... Pasti yang 

pertama itu psikis, apalagi untuk anak-anak yang kurang, yang 

berbeda, biasanya mereka jadi diem, anak-anak yang masih kecil 

kan jadi sering nangis, diem, takut, misalnya gitu. Kalo yang lemah 

biasanya engga jadi membuli yang lain, tapi malah lebih lemah.”
61

 

 

“Biasanya mereka langsung nangis. Kalau biasanya di wisma AT 

biasanya ada yang melawan, tapi nanti kalau sudah ditangani bakal 

sudah reda begitu”
62

 

 

“B itu (pelaku) dia kan awalnya korban terus sekarang jadi pelaku. 

WR juga, (sekarang) menjadi pelaku”
63
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Dampak bully yang terjadi sudah nampak salah satunya dengan anak 

menjadi pendiam atau bahkan menajdi pelaku. Bully dapat mengakibatkan 

luka fisik, selain itu bully juga berdampak secara buruk dan signifikan 

terhadap kondisi psikologis anak. Anak-anak yang mengalami bully dapat 

mengalami penurunan kepercayaan diri, merasa malu, memiliki trumatik,
64

 

mengalami maslaah kecemasan, depresi, simptom psikosomatik, menarik diri 

dari sosial, dan yang terparah adalah bunuh diri.
65
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C. Faktor Penyebab Terjadinya Bully di BRSPA Yogyakarta 

Saat terjadinya bully, ada beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang 

ada karena sesuatu yang ada pada diri pelaku sendiri, dan faktor eksternal 

yaitu penyebab yang ada karena interaksi antara pelaku dengan 

lingkungannya. 

1. Kontrol emosi rendah 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, anak-anak asuh di balai 

hampir seluruhnya memiliki watak yang keras hal ini menimbulkan mudah 

meledaknya emosi anak. Anak yang baru memasuki balai umumnya 

menjadi korban bully, setelah ada anak lain yang baru masuk umumnya 

mereka berubah menjadi pelaku. Hal inilah yang menjadi salah satu 

penyebab terjadinya bully, keinginan untuk melihat orang lain merasakan 

apa yang mereka rasakan saat menjadi korban bully. 

Menurut pengamatan peneliti, saat seorang anak berinisial R 

mendapat masalah dengan ibunya, ia kemudian mengalami perubahan yang 

signifikan. Anak tersebut menjadi sensitif dan tidak ingin diganggu, saat ia 

memanggil anak yang lebih muda berinisial B, anak asuh B tidak menuruti 

apa yang diinginkan anak asuh R. Akhirnya anak asuh R selalu 

mengganggu anak asuh B. 
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Saat mendapatkan perilaku bully, anak B pada awalnya menerima 

sembari tidak menghiraukan. Sayangkan perilaku bully anak asuh R 

semakin intens, akhinya anak asuh B menangis sembari melawan anak 

asuh R. Ketika anak asuh B melawan, anak asuh R tidak menjadidiam 

tetapi malah menanggi perlawanan anak asuh B dan akhirnya mereka 

berkelahi. 

Menurut sebuah penelitian seseorang melakukan bully karena 

pengaruh emosi yang dirasakan mereka, sebelum melakukan bully pelaku 

merasa marah, tidak sabar dan benci. Setelah melakukan bully mereka 

merasa senang dan puas karena dapat melawan tekanan yang mereka 

terima, tetapi disamping perasaan tersebut mereka merasa sedih dan 

tertekan karena melakukan bully. Di akhir perbuatannya, pelaku akan 

merasa bersalah atau menyesal. Perasaan yang dialami pelaku bully 

tersebut menunjukan bahwa mereka tidak mampu untuk mengontrol emosi 

yang mereka rasakan.
66

 

2. Senioritas  

Senioritas yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya 

bully di balai. Anak-anak di balai belum memiliki konsep keluarga dan 

konsep baik buruk, hal ini karena umumnya mereka merupakan anak yang 
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mangalami gagal pengasuhan dari segi sistem dan cara pengasuhan. Untuk 

menumbuhkan konsep tersebut, balai membuat aturan bahwa anak yang 

lebih tua diharuskan untuk membimbing anak yang lebih muda di balai 

(khususnya di asrama tempat tinggalnya).  

Tetapi dalam proses bimbingan tersebut, anak yang lebih tua 

terkadang terlewat batas, anak yang lebih tua umumnya membimbing 

dengan menyuruh adik nya untuk mandi, mencuci, makan, merapikan 

kamar, dan sebagainya, tetapi anak yang lebih tua berlebihan memerintah 

sehingga ia memerintah anak yang lebih muda untuk melakukan 

kepentingan pribadi anak yang lebih tua. Hal ini menyebabkan anak yang 

lebih muda menjadi pesuruh dari anak yang lebih tua. 

“Sama yang kecil-kecil? Iya, ya seperti nyuruh-nyuruh, ya 

mungkin karena dia lebih gede apalagi karena dia kapten, 

berkuasa. Harus manut dengan kapten, kan gitu. Nah mungkin 

peerasaan nya dia kaya gitu jadi enak aja nyuruh-nyuruh kan 

gitu. dia tidak tahu batasan untuk membimbing itu seperti apa. 

Yang bagaimana, jadi kadang-kadang (ibu mempraktikan 

memerintah sambil membentak, memerintah semena-mena, 

melarang seenaknya) nah seperti itu.”
67

 

 

Selain perilaku menyuruh-nyuruh, dalam melakukan bimbingan 

anak yang lebih tua juga tidak jarang melakukan dengan tindakan yang 

keras. Saat anak tidak mau mematuhi hal yang mereka perintahkan (baik 

dalam mengerjakan kewajiban anak ataupun mengerjakan keperluan 
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pribadi senior), anak yang lebih tua sering memberikan perilaku kasar 

sebagai hukuman tidak melakukan perintah. 

“Dia kalo ga mau anak buahnya ga mau gitu, dia bakal agak 

keras, itu termasuk mungkin (mempraktikan marah-marah), 

misalnya juga engga bangun-bangun terus ditarik sikile, 

misalnya. Kelihatannya diem toh, engga begitu banyak ngomong 

kerasnya tapi langsung dengan perilaku kasarnya. Tapi kalau 

dengan petugas engga kelihatan, bagus dia, sopan, tapi sama ade-

adenya.”
68

 

 

Anak-anak juga umumnya melakukan bully secara sembunyi-

sembunyi, mereka melakukan bully ketika mereka tidak melihat petugas 

atau merasa tidak dilihat petugas. 

“Di dalam panti mereka biasanya ngelimpeke, mereka mencari 

kesempatan saat pegawai tidak melihat. Seperti yang besar 

menyuruh ke yang kecil, suruh ambilin air kalo gamau ditendang, 

dijitak. Yang besar tu selalu nyuruh-nyuruh, ngejek-ngejek”
69

 

 

Senioritas ini dilakukan juga untuk menjadi hiburan, sarana balas 

dendam, iri hati, mendapatkan popularitas, melanjutkan tradisi, ataupun 

menunjukan kekuasaan. Anak yang lebih muda atau junior umumnya 

hanya bisa menerima perlakuan tersebut dan tidak mampu untuk melawan, 

atau bahkan hanya menghindari “serangan” dari senior.
70

 

Senioritas yang terjadi di balai telah berlangsung sejak lama dan 

telah menajdi budaya yang kurang baik di balai, senioritas ini selalu 
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disebabkan oleh hal yang sama dan perbuatan senioritas yang dilakukan 

pun selalu sama yaitu menyuruh-nyuruh dan memalak anak yang lebih 

muda dan lebih lemah. 

“Pokoknya disitu saya sudah hapal, yang besar itu selalu nyuruh-

nyuruh yang kecil itu”
71

 

 

Di dalam balai, senioritas yang berlangsung terus menerus 

menunjukan bahwa korban bully pada kemudian hari akan berubah 

perannya menjadi pelaku bully. Bahkan pada saat yang sama seorang anak 

dapat menjadi korban sekaligus pelaku bully 

“Nah itu si B, dia kan awalnya korban terus sekarang jadi pelaku. 

WR juga, menjadi pelaku”
72

 

 

Anak asuh B merupakan anak yang saat ini berada di bangku 

sekolah dasar kelas 5, anak B tinggal di balai sejak kecil dan menjadi 

korban bully. Terus beranjak besar ia terus menjadi korban bully, hingga 

saat dia menjadi lebih besar lagi dan banyak anak yang lebih muda dari dia 

masuk ke dalam balai ia menjadi pelau bully. 

Anak asuh WR memiliki kasus yang sama dengan anak asuh WR. 

Saat bulan Oktober dilakukan perubahan anggota wisma, pada awalnya 

anak asuh WR tinggal satu wisma dengan dua anak lain yang berusia relatif 

sama dengan nya dan anak asuh yang sudah di SMK. Saat anak asuh 
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dipindahkan ke wisma yang senioritas sangat kental di dalamnya, anak 

asuh WR menjadi korban bully dari anak asuh lain yang lebih tua. 

Meskipun telah lama menjadi korban bully dan saat ini ia mengalami pem-

bully-an yang lebih parah, saat ini anak asuh WR masih sekedar melakukan  

bully. 

Seorang anak berinisial BA pada awalnya tinggal di wisma balita, 

ia tumbuh selayaknya anak kecil yang menyengkan, sopan, baik. Lalu ia 

dipindahkan ke wisma AT dan tinggal dengan anak yang lebih tua dengan 

dia, sayangnya saat ini ia menjadi salah satu pelaku bully kepada anak-anak 

lebih muda darinya yang baru masuk ke dalam balai. 

Anak-anak di dalam panti diupayakan untuk menganggap satu sama 

lain sebagai saudara, meskipun konsep keluarga itu belum berjalan dengan 

utuh dan semestinya, tetapi menurut pengamatan peneliti mereka mulai 

memiliki gambaran tentang kakak adik karena mereka mulai melindungi 

satu sama lain dan saling mengingatkan. 

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa seseorang yang melihat 

saudara atau orang tuanya melakukan bully, maka ia akan meniru 

perbuatan tersebut. Saat mereka merasa mendapatkan pesan negatif, maka 

ia akan menyerang terlebih dahulu sebelum diserang.
73

 Hal ini yang 

kemungkinan menyebabkan mengapa anak asuh BA menjadi pelaku bully. 
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3. Perbedaan fisik 

Perbedaan fisik dan kepribadian juga umumnya membuat anak 

merasa terpancing untuk melakukan bully. BRSPA Yogyakarta pada 

dasarnya menerima anak yang tidak memiliki permasalahan cacat fisik, 

tetapi terdapat seorang anak yang mengalami cacat fisik dan gagal 

perkembangan di balai. Anak-anak juga umumnya berasal dari ras yang 

sama, sehingga mereka memiliki postur, warna kulit, dan garis wajah yang 

sama. Kesamaan tersebut membuat anak yang berbeda secara fisik akan 

terlihat sangat berbeda dengan yang lainnya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat anak yang memiliki 

kebutuhan khusus, ia tidak bisa berbicara dan fisiknya tidak berkembang 

sebagaimana mestinya, selanjutnya anak berkebutuhan khusus tersebut 

selalu menjadi korban bully verbal oleh teman-temannya. Pelaku bully 

adalah anak-anak yang masih kecil, dan jika satu anak memulai maka anak 

lain akan ikut mem-bully anak berkebutuhan khusus tersebut. 

Selain itu terdapat anak lain yang menjadi korban ialah anak laki-

laki berusia belasan tahun, ia berasal dari Sumatera Utara dan memiliki 

wajah khas orang Batak, tetapi ia menunjukan sikap yang kurang tegas 

sebagai laki-laki, ia sering bermain dengan anak-anak, cara bicara yang 

kemayu, dan selalu diam jika sedang berkumpul dengan anak laki-laki lain. 
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Karena keunikan dan sikap tidak berani membantah yang dimilikinya, anak 

itu akhirnya selalu dijadikan pesuruh oleh anak laki-laki lain. 

Terdapat pula anak yang baru masuk ke dalamkulit  balai, ia 

memiliki kulit yang lebih putih dari yang lain, memiliki mata yang sipit, 

dan kulit yang mulus. Pada awalnya anak itu hanya bermain-main dengan 

anak seusianya, setelah pindah ke wisma AT ia menjadi korban dari 

perilaku bully yang dilakukan anak-anak lain. 

Dalam kasus-kasus mengenai bully, anak yang memiliki keunikan 

dalam fisiknya memang sering dijadikan sebagai sasaran. Anak yang 

memiliki tubuh gemuk, berkulit gelap, memakai kawat gigi, kurus, gigi 

menonjol ke depan, dan sebagainya selalu dijadikan sasaran bully.
74

 

4. Kurang pemahaman mengenai bullying 

Saat peneliti melakukan pengamatan, anak sedang bermain dengan 

teman-temannya. Lambat laun, mereka mulai bercanda berlebihan seperti 

mengajak anak yang lebih kecil pulang ketika anak itu tidak mau ia terus 

mengajaknya dengan memiting leher. Saat peneliti menegur perilaku bully 

umumnya mereka menyatakan; 

“Orang bercanda kok Mbak, ya bercanda kan ya” (pelaku 

menjawab sembari melanjutkan perilaku bully nya).
75
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Saat melakukan wawancara dengan salah satu pelaku bully, ketika 

ia melakukan perilaku bully maka ia akan menganggap bahwa hal tersebut 

adalah bercanda. Jika korban akhirnya menangis, ia menyatakan bahwa itu 

karena korban anak yang cengeng. 

“Itu tu emang gembeng (cengeng) mba, orang cuma diginiin kok”
76

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Elianor Charlos D. S., 

pemahaman terhadap pengertian bully secara terjemahan, pemaknaan dan 

ekstrapolasi 94% anak tidak mengerti apa yang dimaksud dengan bullying. 

Hal ini mengakibatkan angka kecenderungan adanya perilaku bully 

semakin tinggi karena kekurangpahaman anak mengenai bullying itu 

sendiri.
77

 

Selaras dengan hasil penelitian tersebut, anak asuh di BRSPA 

Yogyakarta juga pada umumnya tidak mengetahui dengan benar apa yang 

dimaksud dengan bullying. Sehingga anak asuh sering menganggap bahwa 

bully yang mereka lakukan adalah hanya permainan biasa. 

D. Coping yang Diterapkan Pekerja Sosial BRSPA Yogyakarta 

Dalam menurunkan perilaku bully yang selalu dilakukan anak-anak, 

balai telah memiliki peraturan tersendiri untuk mengatasinya. Peraturan-

peraturan tersebut terdapat dalam Standar Operasional Prosedur Seksi 
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Perlindungan dan Pengembangan Sosial Balai Rehabilitasi Sosial dan 

Pengasuhan Anak Yogyakarta. peraturan tersebut di antaranya; 
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1. Anak asuh mengucapkan kata-kata kotor 

Ketika petugas yang mendengar anak mengucapkan kata-kata 

kotor, pertugas harus memberikan teguran kepada anak yang melakukan 

agar tidak diulangi. Setelah meberikan teguran, petugas yang ada di 

tempat kejadian diharuskan untuk melapor kepada peksos mengenai 

peristiwa yang terjadi. Setelah itu petugas mencatat kejadian di buku 

piket. 

Setelah peksos menerima laporan dari petugas, peksos diharuskan 

memanggil anak untuk diberi pendampingan yang bersifat edukatif dan 

persuasif. Kemudian peksos memfasilitasi anak yang mengucapkan 

perkataan kotor untuk meminta maaf, setelah proses mediasi dilakukan 

maka pemantauan secara khusus dari pengasuh (pekerjas osial, kepala 

seksi perlindungan dan pengembangan sosial, serta pramsos) terus 

dilakukan untuk memastikan anak tidak mengulangi lagi. 

2. Anak melakukan kekerasan sesama anak asuh 

Anak-anak tak jarang melakukan kekerasan sesama anak asuh, 

ketika hal itu terjadi petugas piket atau pengasuh melerai. Petugas piket 

atau pengasuh kemudian memanggil anak yang melakukan kekerasan 

untuk diberikan pembinaan dan petugas piket atau pengasuh 

menjembatani penyelesaian masalah. Petugas piket atau pengasuh juga 

diharuskan menulis di buku laporan piket. 
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Peksos pendamping harus segera menindaklajuti laporan dengan 

memberikan pemahaman tentang akibat melakukan kekerasan sesama 

anak asuh dan melakukn konseling kepada anak. Selain itu peksos 

pendamping harus memberikan sanksi pada anak yang melakukan tindak 

kekerasan, bila masih melakukan kekerasan, anak dihadapkan kepada 

polisi untuk penanganan lebih lanjut. 

Dalam memberikan pendampingan dan bimbingan untuk 

mengurangi perilaku bully yang dilakukan anak, peksos akan memberikan 

nasihat-nasihat kepada kepada anak pelaku bully. Dalam nasihat-nasihat 

yang diberikan oleh peksos, peksos mengajarkan anak-anak untuk 

melakukan coping positif terhadap diri mereka. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa coping positif 

merupakan coping konstruktif yang diartikan sebagai upaya-upaya untuk 

mengahadapi stres yang dirasakan dengan cara yang sehat. Coping positif 

memiliki ciri di antaranya; menghadapi masalah secara langsung dengan 

mengevaluasi alternatif masalah yang dihadapi, membuat persepsi 

mengenai stres yang dirasakan dengan pertimbangan rasional, 

mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang dihadapi. 

Di antara coping yang diajarkan peksos kepada anak pelaku 

bullying di antaranya  membuat persepsi mengenai stres yang dirasakan 
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dengan pertimbangan rasional, mengendalikan diri dalam menghadapi 

masalah yang dihadapi, dan mengevaluasi masalah yang dihadapi.  
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1. Menangani Stres dengan Pertimbangan Rasional 

“Kita memberi pengertian kepada anak-anak yang suka 

membully, „misalnya kamu sendiri digituin gimana?‟”
78

 

 

Seperti yang terjadi ketika anak-anak sedang bermain, karena 

terlalu asyik bermain mereka menjadi berlebihan. Hingga akhirnya  

Saat seorang anak melakukan bully kepada anak yang lain, 

peksos akan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan 

konfirmasi apa yang terjadi, anak ditemui secara terpisah dan 

dimintai penjelasannya. Jika anak pelaku bully terbukti atau jujur 

bahwa ia melakukan perilaku bully maka anak diberi pengertian, apa 

yang anak rasakan jika ia menerima bully dari anak lain apabila ia 

mengekspresikan emosi yang ia hadapi dengan melakukan bully. 

Setelah dilakukan pertemuan terpisah, anak akan dipertemukan untuk 

saling meminta maaf. 

2. Mengendalikan Diri  

“Kadang kalo nomong sama anak gede ga bisa marah lagi 

„gimana kalo dirimu sendiri digituken sama yang lebih gede, 

gitu aja, rasakan, itu kan asih kecil, nanti kalo ke dirimu 

bagaimana? Justru kamu yang gede punya perasaan itu 

justru yang mikir‟”
79
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Anak asuh yang lebih tua terkadang sudah terbiasa menyuruh-

nyuruh orang lain terutama yang lebih muda, terkadang anak ketika 

anak yang lebih tua sedang mengalami tekanan atau menghadapi 

stres maka anak akan lebih berlebihan dalam memerintah. 

Ketika hal itu terjadi, anak akan lebih sulit untuk diberi 

nasihat dan peksos lebih sulit untuk memberi nasihat. Sehingga pada 

akhirnya peksos akan meminta anak untuk mengendalikan diri 

dengan coba merasakan apa yang akan dia rasakan rasakan jika 

mendapatkan hal yang sama. 

3. Mengevaluasi Masalah  

Di dalam setiap wisma terdapat naskah SOP yang 

menjelaskan apa saja yang akan terjadi jika anak melakukan bully, 

terutama jika anak melakukan sikap kasar dan berbicara tidak pantas. 

Jika anak melakukan kesalahan, anak juga akan langsung dipanggal 

oleh peksos dan akan diberikan nasihat, di antara nasihat yang 

diberikan peksos anak akan menganggap bahwa hal itu adalah 

kemarahan dari peksos sehingga anak merasa bahwa ia dimarahi. 

Hal-hal tersebut membuat anak tidak ingin membuat masalah 

yang membuat anak harus melewati berbagai peraturan dan harus 

„dimarahi‟ oleh petugas. Karena perasaan tersebut, anak akhirnya 

mengevaluasi situasi yang ada sehingga menghindari perilaku bully. 
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Seperti yang dilakukan anak asuh IT, ia merupakan anak yang 

cukup sering melakukan bully kepada teman-temannya. Karena 

perilakunya itu ia sering diberikan nasihat oleh para pengasuh dan 

para petugas, selain itu ia juga banyak mendapatkan hukuman. 

Nasihat yang diterima anak asuh AT dianggap sebagai amarah 

olehnya, ia juga malu setiap mendapatkan nasihat dan hukuman. 

Sehingga ia lebih memilih untuk tidak melakukan bully lagi daripada 

mendapatkan nasihat dan hukuman. 

“Ndak mau lagi to mbak, yo malu, dimarahi, sama peksos 

atau sama siapa”.
80

 

 

Anak asuh tersebut merupakan anak yang sering melakukan 

bully tetapi saat ini sudah berkurang perilaku bully yang 

dilakukannya, ia tidak ingin melakukan bully lagi karena anak tidak 

ingin untuk dimarahi dan menjalankan semua peraturan jika anak 

melanggar peraturan. 

E. Coping Religius yang Dilakukan Pekerja Sosial BRSPA Yogyakarta 

Dalam penelitiannya, Pargament telah menemukan coping religius 

yang digunakan manusia. Sedangkan Aflakseir dan Coleman menyaring 

strategi coping Pargamen dengan pemahaman religi Islam, maka dalam 

pemahaman religi Islam strategi coping religius tersebut di antaranya: 

religious practice; yaitu melakukan perilaku spiritual seperti sholat dan do‟a, 
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negative feeling toward god; individu memiliki prasangka negatif terhadap 

Tuhan akan masalah yang dialami, benevolent reappraisal; pertimbangan 

postif terhadap permasalahan yang diberikan Tuhan, passive religious coping; 

individu bergantung kepada Tuhan atas segala penyelesaian permasalahan 

yang ia hadapi, active religious coping; individu dan Tuhan berperan sama-

sama aktif dalam penyelesaian masalah.
81

 

Dalam menurunkan perilaku bully di BRSPA, peksos telah 

mengajarkan anak untuk melakukan coping stress dan coping religius kepada 

anak. Dari kelima coping religius yang disebutkan Aflakseir dan Coleman, 

coping religius yang diajarkan peksos di BRSPA Yogyakarta di antaranya 

adalah religious practice dan active religious coping. 

1. Religious Practice 

Anak-anak melakukan bully tanpa mereka sadari, mereka 

melakukannya di wisma, di tempat makan, tempat bermain, bahkan 

mushola saat akan sholat berjama‟ah. Perilaku bully tersebut dilakukan 

berulang-ulang, tetapi anak-anak pelaku bully menganggap hal tersebut 

adalah permainan. 

Saat anak melakukan bully, sesuai dengan peraturan balai maka 

peksos akan melakukan klarifikasi kepada pelaku dan korban dengan 

memanggil anak secara terpisah. Kemudian setelah anak melakukan 
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klarifikasi maka peksos akan memberikan bimbingan. Bimbingan yang 

diberikan dapat berisikan tentang berbagai hal, namun salah satunya 

dengan menganjurkan anak untuk melakukan wudhu; 

“Pas lagi kesel mumet pernah disuruh wudhu biar ga kesel lagi, 

sama Bu Eni (peksos), sama Pak Heri (pramsos)”
82

 

 

“Pas anak lagi marah-marah gitu, saya suruh biar anak cuci 

muka dulu, wudhu, apalagi pas waktu mau sholat. Biasanya  kan 

orang kalo lagi marah terus kena air kan emosinya jadi 

turun”.
83

 

 

Seseorang dapat mengalami kemarahan karena adanya gangguan 

psikis dalam diri, gangguan tersebut dapat disebabkan oleh banyaknya 

tekanan dari pekerjaan, tugas yang dihadapi, ataupun masalah yang 

disebabkan karena pengaruh lingkungan yang dihadapinya. Kemarahan 

ini yang selanjutnya akan dicerminkan salah satunya ke dalam bentuk 

agresi kepada teman melalui bully.
 84

 

Amarah bisa diredam atau dikendalikan dengan berbagai upaya, 

salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah wudhu.
85

 Dalam Islam, 
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seseorang yang membaca Al-Qur‟an, berzikir dan menjaga wudhu 

memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan baik.
86

 

Rasulullah SAW. bersabda bahwa marah itu dari syaitan, maka 

hendaklah seseorang meredakan marah itu dengan wudhu 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ إِنَّ اْلَغَضَب ِمْه ((َعْه َجدِّي َعِطيَّةَ َوقَْد َكاوَْت لَهُ ُصْحبَةٌ قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ْيطَاَن ُخلَِق ِمْه الىَّاِر َوإِوََّما تُْطفَأُ الىَّاُر بِاْلَماِء فَإَِذا َغِضَب أََحُدكُ  ْيطَاِن َوإِنَّ الشَّ أْ الشَّ  )).ْم فَْليَتََوضَّ

 

Dari Jaddi „Athiyah dan keadaan sahabatnya berkata : Bersabda 

Rasulullah SAW.; „Sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan 

diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah 

seorang dari kalian marah, hendaknya berwudhu. HR. Abu 

Dawud
87

 

 

Wudhu adalah usaha yang digunakan untuk menghilangkan hadas 

kecil, menjadi salah satu syarat sah dalam beberapa ibadah seperti sholat. 

Menurut ulama fikih, wudhu adalah perbuatan membasuh beberapa 

anggota baadan dengan air dan diawali dengan niat.
88

 

Berdasarkan pengamatan peneliti, anak pelaku bully umumnya 

melakukan bully ketika mereka telah medapat bully dari pihak lain, atau 

ketika ia mengalami tekanan dari pihak lain lalu ia melakukan agresi 

kepada teman yang lain. Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya anak 

yang melakukan bully sedang mengalami emosi yang tidak baik, sehingga 
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untuk meredam emosi tersebut wudhu menjadi salah satu pilihan efektif 

untuk dilakukan. 

Di dalam balai terdapat sebuah ruang ibadah tempat sholat 

(mushola) yang berada dekat dengan wisma anak, ruang makan, gazebo, 

aula, dan tempat bermain. Mushola tersebut dapat disebut terdapat dalam 

zona yang strategis karena mudah dijangkau anak dan dekat dengan area 

anak-anak beraktifitas.  

Meskipun terdapat taman bermain yang berada di area depan 

balai, tetapi anak-anak lebih sering bermain di area belakang balai yang 

terdapat wisma anak, ruang makan, mushola, gazebo, dan halaman yang 

asri. Anak-anak biasa bermain atau duduk di gazebo. Karena perilaku 

bully yang dilakukan anak tak jarang berawal dari candaan atau ejekan 

dalam permainan yang berakhir pada bully, maka di area itu pula sering 

terjadi bully.  

Lokasi mushola yang strategis dan kebiasaan anak yang bermain 

di area tersebut membuat peksos idealnya lebih mudah menerapkan 

coping religius dengan religious practice. Karena ketika anak sedang 

bermain lalu emosinya menjadi meninggi karena satu dan lain hal, peksos 

bisa langsung membimbing anak untuk berwudhu atau sholat di mushola. 

Usaha peksos untuk menurunkan emosi anak dengan wudhu ini 

tidak dilakukan setiap saat anak mengalami lonjakan emosi, selain itu di 
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dalam balai tidak ada bimbingan keagamaan yang membahas mengenai 

ibadah praktis dan akhlak kepada anak secara khusus. Sehingga anak 

belum paham betul apa manfaat yang dapat dirasakan dari ibadah pratis 

yang mereka lakukan, selain itu anak juga belum mengetahui dengan 

benar bagaimana akhlak seorang muslim sehingga perilaku anak belum 

terkontrol dengan sebagaimana mestinya. 

Bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh instruktur keagamaan 

di balai masih seputar pada mengajar anak mengaji dan melakukan 

ceramah setelah sholat maghrib. Bimbingan tersebut dilaksanakan setiap 

sekali dalam satu minggu, selain itu tenaga intruktur keagamaan yang ada 

di balai hanya berjumlah satu orang untuk mengajar seluruh anak di balai. 

Di balai hanya terdapat dua orang peksos yang beragama Islam, 

tiga orang pramsos yang beragama Islam, dan seorang instruktur 

keagamaan yang tinggal di balai sekaligus bertugas sebagai penjaga 

keamanan. Dalam satu hari, hanya satu atau dua orang peksos dan satu 

orang pramsos beragama Islam yang dapat membimbing anak, petugas 

tersebut harus membimbing dan mengawasi seluruh anak sekaligus 

mengurus beberapa keperluan data dan kebutuhan anak yang lain. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa para petugas tidak bisa sepenuhnya 

mengawasi anak-anak dan membimbing mereka, hal itu karena 

perbandingan jumlah petugas dengan jumlah anak yang tidak merata serta 



106 

 

 

banyaknya tugas lain yang harus dilakukan pramsos, peksos dan 

instruktur keagamaan itu sendiri. 

Latar belakang anak asuh di balai yang memiliki permasalahan 

kesejahteraan sosial dan kebiasaan anak asuh untuk bersikap bebas tanpa 

aturan membuat anak asuh lebih sulit untuk diarahkan kepada kebiasaan 

baik. Anak-anak memiliki tempramen yang tinggi, perilaku yang kasar, 

pemikiran ingin menang sendiri, dan pemahaman keagamaan yang belum 

mempuni meskipun mereka beragama Islam. Karena latar belakang 

tersebut, membuat anak harus diberikan bimbingan dan pengawasan yang 

intens agar terbentuk perilaku yang baik. 

Penerapan coping religius dengan religious practice sampai saat 

ini belum benar-benar membuat perilaku bully hilang dari anak-anak, 

anak-anak memerlukan bimbingan akhlak seorang muslim sehingga akan 

terbentuk perilaku yang santun dan membuat perilaku bully hilang dengan 

sendirinya. 

2. Active Religious Coping 

Ketika anak-anak sedang dalam keadaan emosi yang meninggi, 

anak biasanya akan melakukan agresi atau penyerangan kepada teman 

lain yang dianggap mengganggunya. Dalam usaha menekan perbuatan 

tersebut, peksos mengajarkan anak untuk berserah diri kepada Allah 
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SWT. dengan berdzikir dan shalat sehingga emosi anak dapat 

dikendalikan 

“Istighfar. Kamu tu siapa, kamu disini tu siapa? Siapa yang 

bakal mengingatkan kamu itu siapa? ..... Sholat itu untuk 

menjadi penenang dirimu sendiri, emosi tu yang mengendalikan 

nya siapa si yang bisa, yang bisa cuma kalau kamu minta sama 

Allah. Emosi itu bisa dikendalikan karena kita dekat sama 

Allah.”
89

 

Zikir dalam bahasa arab berarti menyebut, menuturkan, 

mengingat, menjaga, mengerti. Sedangkan secara istilah, zikir ialah usaha 

mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan lisan, gerakan raga, dan 

getaran hati dengan cara yang diajarkan oleh agama.
90

 

Zikir juga merupakan usaha untuk menghindari keadaan lupa dan 

lalai kepada Allah SWT., dengan zikir seorang hamba keluar dari keadaan 

lupa dan lalai menuju kepada keadaan musyahadan (saling menyaksikan) 

dengan mata hati karena dorongan rasa cinta yang mendalam kepada 

Allah SWT.91 

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa seseorang yang 

mengalami gangguan kecerdasan emosi sepeti kemarahan, agresi dan 

keserakahan dapat dikendalikan emosinya dengan melakukan memohon 
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perlindungan kepada Allah SWT. dari gangguan setan, mengendalikan 

amarah, berwudhu atau mandi, dan berzikir serta berdo‟a.
92

 

Allah SWT. berfirman bahwa dengan mengingat Allah seorang 

yang beriman akan menjadi tenang hatinya; 

ِه  لَّ ل ا ِر  ِذْك ِب ْم  ُه  ُ وب ُل  ُ ق نُّ  ِئ َم ْط َت َو وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ وبُ  ۗ  ا ُل ُق ْل ا نُّ  ِئ َم ْط َت ِه  لَّ ل ا ِر  ِذْك ِب ََل    َأ

(yaitu) Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingat Allah hati menjadi tenteram
93

 

 

Dengan mengajarkan anak untuk berzikir dan shalat maka peksos 

mengajarkan anak tersebut untuk berserah diri kepada Allah SWT. dan 

meminta pertolongan Allah SWT. untuk menyelesaikan masalah yang ia 

hadapi. Anak terus menerus berzikir mengingat Allah SWT. dalam 

hatinya, menghidari kekosongan hati sehingga meminimalisir potensi 

terhasut oleh godaan syaitan untuk marah dan melakukan agresi kepada 

teman yang lain.  

Karena emosi yang dimiliki anak-anak belum stabil, umumnya 

anak-anak sangat mudah untuk meletus emosinya. Anak-anak belum bisa 

mengontrol emosi yang mereka miliki, tetapi mereka juga belum mampu 

mengontrol perilaku mereka. Sehingga terkadang mereka bercanda 

berlebihan ataupun bersikap terlalu sensitif. 
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Anak-anak tak jarang memiliki masalah dengan keluarga atau 

orang di laur balai. Ketika mereka mendapat perilaku negatif dari orang-

orang di luar balai, umumnya perasaan itu akan terbawa pulang ke balai. 

Di balai sendiri anak-anak terkadang bercanda berlebihan, saat anak yang 

merasa emosi terganggu dengan candaan mereka tak terpungkiri emosi 

pelaku bully ataupun korban bisa meledak saat itu. 

Luapan emosi yang ditunjukan anak-anak tidak selalu berbentuk 

pekelahian, tak jarang karena emosi mereka menjadi sangat berlebihan 

dalam memerintah atau membimbing anak yang lebih muda. Tidak jarang 

pula malah jadi menjahili teman yang lain sehingga teman yang lain 

emosi. 

Dari kondisi emosi tersebut, peksos sudah memberikan bimbingan 

untuk mengendalikan emosi anak dengan selalu mengingat Allah SWT. 

atau dengan berzikir. Peksos mengajarkan anak untuk memulai hari 

dengan beryukur dan meniatkan segala hal baik yang ingin dilakukan, 

artinya peksos mengajarkan anak utuk mengingat Allah SWT. bahkan 

sejak bangun tidur 

“Sudah sering saya ajarkan. Bangun tidur itu berterimakasih 

kepada yang Maha Kuasa karena sudah diberi kehidupan dengan 

sholat, lalu kita niat apa saja yang akan kita lakukan seharian ini, 

itu akan membimbing kita sampai ke sore hari. Kalau ga ada niat, 

setan itu ga bakal menjauh” 
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Anak-anak diwajibkan untuk melaksanakan shalat lima waktu 

berjama‟ah di mushola, ada anak yang tidak mematuhi aturan, tetapi 

umumnya anak-anak melakukan aturan tersebut. Setelah sholat, imam 

memimpin anak-anak untuk berzikir dan berdo‟a kepada Allah SWT.  

Do‟a yang dipanjatkan seringkali menggunakan Bahasa Arab 

tanpa dibacakan artinya, do‟a juga dipanjatkan dengan cepat dan anak-

anak menjawab “amin”. Hanya anak-anak yang sudah memasuki bangku 

SMA yang mengikuti do‟a dengan begitu seksama, anak-anak yang lebih 

muda dari mereka umumnya hanya bercanda dan tidak mendengarkan. 

Membimbing anak untuk berdzikir dan berdo‟a setelah shalat 

merupakan salah satu cara lain untuk mengajak anak melibatkan Allah 

SWT. dalam permasalahan yang mereka hadapi, yaitu sulit mengontrol 

emosi. Namun langkah tersebut menjadi kurang berpengaruh ketika anak-

anak tidak mengikuti bimbingan zikir dan do‟a tersbut, anak-anak tidak 

memahami do‟a dan zikir apa yang dipanjatkan dan mengapa mereka 

harus membaca do‟a dan zikir itu. 

Berbeda dampaknya ketika anak dibimbing membaca do‟a dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia, mereka cukup tertib untuk diam dan 

mendengarkan serta antusias untuk menjawab do‟a yang dipanjatkan 

dengan kata „amin‟.  


