
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pusat Pengembangan Anak (PPA) Eklesia Salatiga 

didirikan atas kerjasama antara GBI “Ora Et Labora” 

Salatiga dengan Yayasan Compassion Indonesia (YCI). 

Tujuan didirikan PPA Eklesia adalah untuk 

membebaskan anak dari kemiskinan intelektual, 

spiritual, sosio emosional, dan fisik serta memampukan 

mereka mandiri dan bertanggung jawab. Buku Panduan 

Kemitraan Compassion Indonesia (2007: 5). Pada buku 

panduan Kemitraan tersebut dasar-dasar pelayanan PPA 

mengacu dari Injil Lukas 2: 52 yang mengatakan: ”Dan 

Yesus makin bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan 

makin dikasihi oleh Allah dan manusia”. Hal ini secara 

garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: Bertambah 

hikmat-Nya mengandung pemahaman bahwa Yesus 

mengalami perkembangan secara Intelektual (kognitif), 

atau pengetahuan, artinya keberadaan Yesus dari hari 

ke hari memiliki kemajuan dari sisi pengetahuan. Itu 

sebabnya anak-anak PPA harus mengalami kemajuan 

dari sisi pengetahuan, sebab dengan bekal pengetahuan 

diharapkan anak bisa memiliki masa depan yang baik. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam realita anak-anak 

yang memiliki bekal pengetahuan yang lebih tinggi 

dalam arti anak yang berpendidikan tinggi relatif 



 

memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan 

dengan anak-anak yang berpendidikan rendah, itu 

sebabnya salah satu bidang garapan dari PPA adalah 

bidang pendidikan, sehingga anak-anak bisa memiliki 

kehidupan yang lebih baik.  

Bertambah besar-Nya mengandung pemahaman 

bahwa Yesus dari hari ke hari mengalami pertumbuhan 

fisik, atau pertumbuhan jasmani. Hal ini menginspirasi 

PPA untuk bisa mengembangkan anak juga memiliki 

pertumbuhan secara jasmani. Pengertian pertumbuhan 

secara jasmani adalah anak terjaga kesehatannya, dan 

mengalami pertumbuhan fisik yang seimbang antara 

usia, berat badan dan tinggi badan. Sebab dengan 

pertumbuhan yang seimbang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan yang lain baik spiritual, maupun sosio 

emosional. Sebagai contoh anak yang sehat tentu tidak 

akan terganggu dalam belajar, sementara belajar 

memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar, 

selanjutnya prestasi belajar dapat mempengaruhi masa 

dengan yang baik.  

Makin dikasihi oleh Allah, mengandung 

pemahaman adanya pertumbuhan spiritual atau 

kerohanian, artinya program PPA harus bisa 

mewujudkan anak-anak bertumbuh secara kerohanian, 

anak-anak bukan hanya dituntut bertumbuh secara 

intelektual, namun harus pula bertumbuh secara 

kerohanian. Hal ini dianggap krusial sebab anak-anak 



 

yang memiliki kerohanian baik bisa mempengaruhi 

pertumbuhan intelektual maupun sosio emosional. 

Anak-anak yang memiliki pertumbuhan kerohanian 

diharapkan anak-anak tersebut akan lebih rajin belajar, 

rajin bekerja untuk meraih masa depan yang baik, dan 

diharapkan juga bisa bergaul, bermasyarakat dengan 

baik.  

Dikasihi oleh sesama, mengandung pemahaman 

bahwa Yesus dari hari ke hari memiliki pertumbuhan 

sosio emosional yang baik, sehingga orang-orang 

disekitarnya bisa menerima keberadaan Yesus dengan 

penuh kasih. Hal ini menjadi landasan bagi PPA, bahwa 

program-program PPA harus mampu mewujudkan anak-

anak bisa dikasihi pula oleh sesama. Seseorang yang 

dikasihi oleh sesama membuktikan bahwa anak tersebut 

telah memiliki kematangan sosio emosional atau dengan 

kata lain telah memiliki pertumbuhan sosio emosional. 

Pertumbuhan sosio emosional dianggap penting 

mengingat kodrat manusia adalah makhluk sosial yang 

berinteraksi dengan sesama, itu sebabnya anak harus 

memiliki pertumbuhan sosio emosional. 

Anak harus mampu menerima keberadaan 

masyarakat dengan berbagai aneka ragamnya 

sebaliknya keberadaan anak juga bisa diterima oleh 

masyarakat di mana anak itu berada. Kesimpulan dari 

uraian di atas adalah bahwa program PPA mengacu pada 



 

pencapaian pengembangan anak dari sisi intelektual 

(kognitif), spiritual, sosio emosional dan fisik. 

Di sisi lain keberadaan PPA ini sekaligus dalam 

rangka berpartisipasi dalam tujuan pendidikan nasional 

dari sisi memperluas akses pendidikan, sebagaimana 

konsep educational for all. Melalui PPA diharapkan bisa 

mengurangi resiko putus sekolah pada anak usia 

sekolah, yang disebabkan karena faktor ekonomi, sebab 

tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya anak-anak putus 

sekolah biasanya disebabkan karena faktor ekonomi. 

Melalui PPA anak-anak bisa mendapat bantuan yang 

bisa meringankan pembiayaan anak-anak sekolah pada 

sekolah formal mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Suyahman (2015: 275) bahwa beberapa faktor 

pembangunan pendidikan nasional di Indonesia saat ini 

menghadapi banyak masalah dan tantangan, faktor 

yang paling dominan yang menyebabkan banyak anak 

putus sekolah ialah faktor ekonomi jika dibandingkan 

dengan faktor-faktor yang lain. 

Keempat bidang pengembangan yang 

dilaksanakan di PPA tersebut akan lebih mudah tercapai 

apabila selama anak-anak mengikuti program dalam 

keadaan yang wajar, dalam pengertian anak-anak tidak 

dalam keadaan tertekan dan terhindar dari tindak 

kekerasan dari pihak manapun. Oleh karena itu maka 

PPA menyelenggarakan program perlindungan anak, 

dengan harapan anak terhindar dari berbagai-bagai 



 

tindak kekerasan baik secara fisik maupun verbal yang 

bisa mengganggu perkembangan anak itu sendiri. Sebab 

sebaik apapun program yang dibuat oleh PPA, bila anak-

anak hidup dalam ketakutan, tekanan, ancaman baik 

dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun 

lingkungan masyarakat yang lebih luas, tentu sangat 

mengganggu perkembangan anak itu sendiri. Artinya 

perkembangan kognitif, sosio emosional, spiritual 

maupun fisik akan sangat terganggu. Untuk itu program 

perlindungan anak justru bisa menjadi dasar dari 

pelayanan terhadap anak sehingga perlu mendapat 

perhatian serius.  

Hal ini bisa dipahami sebab dalam realita 

kekerasan demi kekerasan selalu terjadi silih berganti 

dengan korban utama adalah anak. Sebagai contoh 

Tribunnews.com (2016), memuat kasus pemerkosaan 

hingga menewaskan Yuyun (14) warga Padang Ulak 

Tanding menjadi sorotan serius. Dengan mencuatnya 

kasus tersebut menujukkan bahwa wujud perlindungan 

anak masih lemah. Koordinator Kontras Haris Azhar 

yang dirilis Media Indonesia (Edisi, 13 April 2016), 

menyatakan kebijakan pemerintah melalui Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

dinilai belum sepenuhnya bisa melindungi hak-hak 

anak. Di sisi lain KPAI menyatakan, kekerasan pada 

anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan 

KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang 



 

signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 

2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 

5066 kasus, kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti 

kepada Harian Terbit, Minggu (14/6/2015).  

Kompasiana tanggal 6 Januari 2017 

mengemukakan adanya perkembangan jumlah 

kekerasan yang terjadi pada anak semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

pada grafik di bawah ini: 

 
Gambar 1 

Perkembangan Jumlah Kekerasan Pada Anak  

dari Tahun ke Tahun 

 

 
Sumber: www.kompasiana.com, 6 Januari 2017 

 

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 

tahun ke tahun kecuali rentang waktu dari tahun 2013 

ke 2014 kasus kekerasan terhadap anak mengalami 

peningkatan. Yang sangat memprihatinkan adalah 

kasus kekerasan didominasi jenis kekerasan seksual.  



 

Itu sebabnya perlindungan terhadap anak yang 

baik merupakan hal yang mendesak untuk 

dilaksanakan, sebab dengan pemberian perlindungan 

anak yang maksimal maka peluang melahirkan generasi 

calon pemimpin bangsa menjadi lebih mudah. Sentika 

Tb. Rachmat (2007: 5) berpendapat bahwa perlindungan 

anak sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu 

hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok 

strategis keberlanjutan bangsa Indonesia. Sementara 

Layyin Mahfiana, dalam Irma Rumtianing (2014: 2), 

menyatakan perlindungan anak di era globalisasi sangat 

dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda ke 

depan.  

Berdasarkan studi pendahuluan di PPA Eklesia 

didapatkan beberapa fenomena menarik untuk dikaji 

antara lain: 1). Untuk menjalankan program 

perlindungan anak dengan jumlah anak sebanyak 158 

anak hanya terdapat satu staf perlindungan anak, 2). 

Walaupun sudah ada program perlindungan anak, 

namun masih terdapat anak-anak yang mengalami 

“kekerasan”, baik dari teman-temannya, orang tua 

maupun lingkungan sekitarnya. 3). Staf Perlindungan 

Anak (SPA), masih memerlukan pembekalan yang lebih 

mengingat kompleksitasnya dalam menangani anak 

dibanding dengan keterampilan yang telah dimiliki. 4). 

Untuk menghadapi anak-anak usia SMP staf 

perlindungan anak yang ada masih mengalami kesulitan 



 

sebab di antara mereka ada kecenderungan menutup 

diri terhadap apa yang dialaminya, sehingga 

menyulitkan melalukan penanganan. 5). Perangkat 

program perlindungan anak dirasa masih belum 

mencukupi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

(wawancara dengan staf perlindungan anak, 20 Juni 

2017). 

158 anak di PPA Eklesia Salatiga merupakan 

potensi yang tidak bisa dianggap remeh, sebab bila 

anak-anak tersebut mendapatkan perlakukan, 

pendidikan, pembekalan dan perlindungan yang baik, 

bukan mustahil di antara mereka akan lahir orang-

orang yang bisa memberi kontribusi bagi kemajuan 

bangsa, sebaliknya apabila anak-anak tersebut tidak 

diperlakukan sebagaimana mestinya bukan mustahil di 

kemudian hari akan lahir orang-orang yang bisa 

menimbulkan masalah sosial bahkan masalah bangsa. 

Oleh karenanya sejak dini anak-anak harus mendapat 

perlakuan yang baik, perlindungan yang baik dengan 

system perlindungan yang baik pula. 

Oleh karena itu peneliti menganggap penting 

untuk melakukan pengkajian dan analisa pelaksanaan 

program perlindungan anak di PPA Eklesia, yang selama 

ini sudah berjalan, perlu mengkaji kekurangan-

kekurangan yang ada selanjutnya perlu penyempurnaan 

dalam pelaksanaan program perlindungan anak. Salah 

satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 



 

menciptakan fasilitas pendukung di antaranya buku 

panduan program perlindungan anak di PPA Eklesia. 

Tujuannya agar program perlindungan anak menjadi 

lebih efektif dan efisien. Maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian pengembangan dalam rangka 

menciptakan buku panduan yang cocok bagi 

pelaksanaan program perlindungan anak di PPA Eklesia 

Salatiga.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana program perlindungan anak di PPA 

Eklesia Salatiga saat ini?  

2. Bagaimana kebutuhan materi pembelajaran PPA 

Eklesia Salatiga? 

3. Bagaimana model buku panduan yang dapat 

digunakan sebagai buku panduan program 

perlindungan anak di PPA Eklesia Salatiga?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui program perlindungan anak di 

PPA Eklesia Salatiga saat ini? 

2. Untuk mengetahui kebutuhan materi pembelajaran 

PPA Eklesia Salatiga.  



 

3. Untuk mengembangkan model buku panduan yang 

dapat digunakan sebagai buku panduan program 

perlindungan anak di PPA Eklesia Salatiga.  

 

1.4. Spesifikasi Produk 

Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah: 

1. Buku panduan program perlindungan anak yang 

dikembangkan dapat dipergunakan sebagai 

rencana program perlindungan anak usia SD 

sampai SMA pada PPA Eklesia Salatiga.  

2. Materi yang terkandung dalam buku panduan ini 

tidak bertentangan dari UU No. 23 tahun 2002 

pasal 13 bahwa anak selama dalam pengasuhan 

orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan: 

diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun 

seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, 

penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakukan salah 

lainnya. Adapun fokus anak-anak yang akan 

mendapat perlindungan adalah anak PPA Eklesia 

Salatiga usia SD sampai SMA sedangkan Buku 

Panduan Perlindungan Anak ini diperuntukkan 

bagi Staf Perlindungan Anak di PPA Eklesia. 

3. Buku panduan yang dikembangkan kriteria  

1). Kebenaran dalam arti tidak bertentangan 

dengan UU Perlindungan anak dan ajaran Agama 

Kristen sesuai dengan keberadaan PPA yang 



 

mendasarkan diri pada ajaran agama Kristen.  

2). Keterlaksanaan, dalam arti buku panduan ini 

bisa dilaksanakan di PPA Eklesia tanpa banyak 

mengalami hambatan. 3). Kejelasan, dalam arti 

materi yang terkandung dalam Buku Panduan ini 

tidak mengalami banyak multi tafsir yang 

membingungkan bagi Staf Perlindungan Anak 

sebagai pelaksana program Perlindungan Anak. 

4. Buku panduan ini memuat: Adapun isi Buku 

Panduan ini akan memuat: 1). Mengapa Perlu 

Perlindungan Anak; 2). Apa Dasar Pertimbangan 

Hukum Perlindungan Terhadap Anak; 3). Apa Yang 

Dimaksud Dengan Kekerasan Pada Anak; 4). Apa 

Maksud, Tujuan Dan Sasaran Buku Panduan 

Disusun; 5). Apa Landasan Hukumnya;  

6). Pengertian-Pengertian; 6). Lingkup Kekerasan 

Terhadap Anak; 7). Bentuk-Bentuk Kekerasan 

Terhadap Anak; 8). Faktor Penyebab Kekerasan 

Terhadap Anak; 9). Dampak Kekerasan Terhadap 

Anak; 10). Langkah-Langkah Perlindungan; 11). 

Tindakan Preventif; dan 12). Tindakan Kuratif.  

 

1.5.  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Penelitian pengembangan ini berasumsi bahwa 

buku panduan program perlindungan anak dapat: 

1. Menjadi media mandiri bagi staf perlindungan 

anak, dalam menjalankan program perlindungan 

anak usia TK sampai SMA di PPA Eklesia Salatiga. 



 

2. Meningkatkan keterampilan dan motivasi bagi staf 

perlindungan anak dalam melaksanakan program 

perlindungan anak. 

3. Memudahkan staf perlindungan anak dalam 

menjalankan program perlindungan anak. 

4. Memberikan inovasi bagi staf perlindungan anak 

dalam menjalankan program perlindungan anak. 

Adapun batasan pengembangan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Terbatas pada sasaran anak SD sampai SMA di 

PPA Eklesia Salatiga 

2. Buku panduan yang dimaksud diperuntukkan 

sebagai buku panduan untuk staf perlindungan 

anak khususnya dan pengurus PPA pada 

umumnya. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1.Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam 

bidang perlindungan terhadap anak secara 

umum, sebagaimana disampaikan oleh Sujono 

Trimo, (1997: 101-102), bahwa buku pegangan 

adalah kumpulan informasi yang, dalam beberapa 

bidang, sangat penting sebagai alat bantu 

referensi, misalnya, di cabang teknik buku 

tersebut sebagai pegangan, yang walaupun 

dipersiapkan terutama untuk insinyur praktik, 



 

namun sebenarnya juga berguna untuk menjawab 

pertanyaan di bidang perpustakaan  

 

1.6.2.Manfaat Praktis 

1. Bagi Staf Perlindungan Anak,  buku ini menjadi 

instrument secara praktis dalam menjalankan 

program perlindungan terhadap anak PPA. 

2. Bagi Program Pengembangan Anak, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan pengembangan 

program perlindungan anak dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan di PPA. 

3. Bagi GBI “Ora Et Labora” Salatiga dan Yayasan 

Compassion Indonesia (YCI) penelitian ini dapat 

dipakai mengambil keputusan strategis bagi 

kemajuan PPA terutama untuk program 

perlindungan anak. 



 

 


