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Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kami
dapat menyelesaikan program Campus Social Responsibility (CSR).
Laporan ini selain untuk memenuhi kurikulum, laporan ini di harapkan dapat menjadi
pembelajaran bagi pembaca dan terutama bagi kami khususnya kakak damping peserta program
CSR ini.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada :
1. Pihak Dinas Sosial Kota Surabaya selaku penggagas program CSR
2. Pihak JawaPos selaku pihak kerjasama
3. Bapak Moch. Kalam Mollah, S.Ag., MPd.I dan Efrita Arfah Z, ST., MT sebagai dosen
Pembina
4. Bapak Suparjo, ST, MT atas segala bantuan yang diberikan sebagai koordinator CSR
ITATS
5. Ketua LPPM ITATS beserta Bapak Syamsuri, ST., MT., PhD selaku Rektor yang telah
mendukung kegiatan CSR ini sehingga dapat berjalan dan diterima dengan baik di ITATS
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moral maupun
material
7. Rekan-rekan tim CSR ITATS yang selalu memberi dukungan dan kompak
8. Rekan-rekan pendamping dari universitas lain yang membantu serta bertukar pendapat
dalam pendampingan
9. Adik-adik damping selaku peserta program CSR
10. Dan kepada pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu
Tiada gading yang tak retak, mungkin itu adalah kalimat yang cocok untuk laporan ini,
menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang
bersifat membangun sangatlah kami harapkan.

Surabaya, 26 Desember 2016
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ABSTRAK
Program Campus Social Responsibility (CSR) merupakan program dari Dinas Sosial
Pemerintah

Kota

Surabaya

yang menangani

anak-anak

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Surabaya. Program CSR bertujuan untuk
mengurangi bahkan menjadikan Kota Surabaya bebas dari anak PMKS dengan upaya
memberikan kegiatan pendampingan mahasiswa terhadap anak PMKS sehingga anak
PMKS mendapatkan kehidupan yang normal dan layak seperti anak-anak pada umumnya
serta terpenuhinya hak-hak mereka.
Subyek yang berperan dalam program ini yaitu Direktur Program CSR, Mahasiswa
sebagai kakak pendamping, anak PMKS yang menjadi adik damping, Satuan Tugas
(SATGAS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan
perwakilan dari kecamatan. Peran Mahasiswa diharapkan mampu sebagai motivator,
enabler, fasilitator, broker, dan mediator, dan advocate dalam menghadapi permasalahan
sosial yang dialami oleh anak damping beserta keluarganya. Adapun proses yang pada
program CSR ini adalah fase persiapan mahasiswa yang akan jadi pendamping dan adik
damping,

fase

identifikasi,

fase

pendampingan,

fase

publikasi,

monitoring&evaluasi.

Kata Kunci : Campus Social Responsibility, CSR, Program Dinas Sosial.
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BAB I
GAMBARAN UMUM PROGRAM
1. Latar Belakang
Berawal dari pola asuhan yang diperoleh anak selama ini, menciptakan pola
kepribadian pada anak, termasuk membentuk pola penyesuaian diri dan sosial anak.
Kondisi „stress‟ atau kondisi psokologis anak penuh kecemasan, dapat memicu munculnya
perilaku cari perhatian, seiring upayanya membentuk identitas diri, meski identitas yang
dipilih adalah negatif (Erick Erison,1968).
Dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi seiring dengan perkembangan
zaman ini juga mempengaruhi terjadinya perubahan mendasar pada setiap aspek
kehidupan, termasuk dalam pola hidup keluarga. Dimana keluarga tidak mampu
menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan menyebabkan berkurangnya fungsi
keluarga terutama dalam memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang.
Ini adalah salah satu factor yang mendukung anak berperilaku yang dapat melanggar
norma. Kondisi kemiskinan keluarga semakin mendorong anak-anak masuk dalam
lingkaran kehidupan keras yang dapat menuntun anak pada perilaku kriminal.
Kondisi tersebut cukup menjadi alasan,mengingat terbatasnya dukungan keluarga
yang telah menghilangkan sumber penopang dari kemampuan anak menghadapi masalah
secara positif akan menjadi salah satu pencetus munculnya permasalahan pada anak.
Sebenarnya dalam kondisi apapun anak berhak memperoleh pendidikan yang wajar,
mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, memperoleh pendidikan norma dan
cara-cara berperilaku dalam rangka pengembangan diri anak secara optimal sesuai
usianya.
Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya
merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk
metropolisnya yang mencapai 3 juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan,
industri dan pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Diperkirakan jumlah Perguruan
Tinggi sebagai bagian dari institusi pendidikan pencipta akademisi dan praktisi untuk
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meningkatkan kualitas masyarakat cukup banyak terutama di Surabaya. Perguruan Tinggi
mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi memiliki peran signifikan
dalam melahirkan kualitas sumber daya manusia. Kontribusi Perguruan Tinggi bukan
hanya pada aspek lulusan dan pendidikan namun juga seharusnya berkontribusi bagi
ekonomi, sosial dan lingkungan. Kontribusi ini berasal dari civitas akademika dengan tri
darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi sering dinamakan dengan Campus Sosial
Responsibility.
Mahasiswa merupakan agen intelektual yang menjadi wakil masyarakat di
komunitas. Mahasiswa dan institusi perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab moral
dikarenakan kegiatan kampus secara tidak langsung sebagian dibiayai oleh Negara. Maka
salah satu kewajiban mahasiswa adalah memberikan upaya terbaik di sela-sela kegiatan
kuliah mereka untuk mengupayakan perbaikan masyarakat disekitarnya. Sebenarnya yang
masyarakat butuhkan dari mahasiswa bukanlah bantuan materil, akan tetapi sumbangsih
tenaga dan pemikiran yang bisa membantu menyelesaikan akar permasalahan atau
mengurangi dampak dari permasalahan tersebut. Mahasiswa juga bisa menjembatani
antara pihak-pihak yang mau mensponsori suatu program untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan prinsip terbuka, jelas, dan bertanggung jawab.
Salah satu yang ingin dikolaborasikan antara pemerintah dengan perguruan tinggi
adalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial, mahasiswa diperlukan khususnya dalam hal
pendampingan kepada anak-anak yang rentan dan juga yang telah mengalami
permasalahan sosial dikarenakan range usia yang terpaut tidak terlalu jauh menjadikan
mahasiswa menjadi pilihan yang tepat untuk melaksanakan kegiatan Campus Sosial
Responsibility.
2. Dasar-dasar Kegiatan
Adapun dasar kegiatan ini adalah :
a. UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan yang berbunyi:
1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
2) Setiap warga Negara wajib mengikuti satu sistem pendidikan dasar dan
pemerintahwajibmembiayainya.
3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggakan satu sistem pendidikan
3
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nasionalyangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalamrangkamencerdaskankehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang.
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
c. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi
tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).
d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak(Lembar Negara
Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).
e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO
Mengenai Usia Minimium untuk diperbolehkan Bekerja(Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835).
f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
g.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Kegiatan
Nama Kegiatan ini adalah “Campus Social Responsibility (CSR)”. Adapun
kegiatan ini adalah untuk menunjang proses pendidikan yang sedang dijalani oleh
adik asuh, baik pendidikan formal maupun non-formal.

4. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini ada 2, yaitu :
1. Tujuan Umum
Terpenuhinya hak-hak anak penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk
dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mampu berinteraksi sosial baik di
lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan minat bakat dan potensi
yang dimiliki.

2. Tujuan Khusus

4
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Terpenuhinya hak-hak anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (adik
asuh) akan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, sosial, agama,
ekonomi dan lainnya.



Terpenuhinya hak-hak anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (adik
asuh) untuk berpartisipasi



Terpenuhinya hak-hak anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (adik
asuh) untuk mampu berprestasi sesuai dengan bakat, minat dan potensinya,
sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dikemudian
hari.



Terlindunginya hak-hak anak penyandang masalah kesejahteraan sosial
(adik asuh) dari tindak kekerasan dan diskriminasi.



Tercegahnya hak-hak anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (adik
asuh) dari konflik hukum yang sewaktu-waktu menjerat mereka.



Terwujudnya kepedulian mahasiswa untuk mampu mengambil peran secara
nyata dalam penanganan anak-anak penyandang masalah sosial.

5. Pihak Yang Terlibat
-

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial sebagai Koordinator Program
dan SKPD terkait.

-

Jawa Pos

-

Universitas di Kota Surabaya melalui mahasiswa sebagai kakak pendamping.

-

Para Sponsor sebagai pendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

6. Sasaran
Anak bermasalah sosial dan anak rentan bermasalah sosial yang meliputi :
-

Anak putus sekolah

-

Anak terlantar

-

Anak yang menjadi korban kekerasan/diperlakukan salah

-

Anak nakal

-

Anak jalanan

-

Anak rentan putus sekolah
5
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7. Target
1. Tidak adanya lagi adik asuh yang putus sekolah/tidak bersekolah, jadi semua
adik asuh bisa kembali ke sekolah dan mengenyam pendidikan sebagaimana
mestinya serta pada akhirnya tidak ada lagi anak Indonesia yang putus
sekolahterutama di wilayah kec. Bubutan Kota Surabaya.
2. Untuk adik-adik yang rentan putus sekolah karena faktor ekonomi mendapatkan
haknya untuk mengeyam pendidikan hingga 12 tahun baik melalui sekolah
formal ataupun non-formal.
3. Adik-adik yang mengalami tindak kekerasan/diperlakukan salah mendapatkan
motivasi dan pembinaan psikologis sehingga tetap bersemangat untuk
mendapatkan pendidikan yang layak.
4. Untuk anak terlantar, anak nakal dan anak jalanan mendapatkan perhatian lebih,
motivas, dan pembinaan psikologis agar percaya diri dan memiliki semangat
tinggi untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah baik formal maupun nonformal.

6
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BAB II
BATASAN SASARAN DAN PENANGANAN

1. Pengertian
1.1. Secara Umum
Membantu anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam
mendapatkan akses dan pelayanan yang berkualitas sehingga mampu mendukung
tumbuh kembang anak secara wajar
1.2. Secara Khusus
-

Membantu melakukan perlindungan bagi anak penyandang masalah kesejahteraan
sosial dalam melakukan aktivitasnya secara wajar sebagai anak baik di lingkungan
rumah, sekolah dan lingkungan sosial.

-

Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan
jejaring sosial dalam mendukung pemfasilitasan pemenuhan kebutuhan anak.

-

Melakukan advokasi pelayanan bagi anak-anak penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang belum terjangkau pelayanan dikarenakan tidak memiliki akses atau
tidak memadai dalam persyaratan untuk mengakses pelayanan.

-

Melakukan upaya peningkatan terhadap kualitas pelayanan bagi anak penyandang
masalah kesejahteraan sosial demi terjaminnya pemenuhan hak anak.

2. Jenis Anak yang didampingi dan Penanganannya
2.1. Pengertian Umum
Anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang yang
berusia di bawah 18 tahun yang karena suatu hambatan kesulitan atau ganguan baik
dari dirinya maupun keluarganya yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosial yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak sehingga mereka tidak bisa
tumbuh dan berkembang secara optimal.
2.2. Jenis anak yang di damping
a) Anak Putus Sekolah
7
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Definisi anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami
ketelantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan
perhatian

yang

layak

terhadap

proses

tumbuh

kembang

anak

tanpa

memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ciri-ciri anak putus sekolah :
o Laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun
o Jumlah keluarga rata-rata > 4 orang
o Pendapatan orang tua berkisar Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000
o Pekerjaan orang tua adalah buruh harian lepas
o Orang tua kurang mendukung dalam pendidikan
o SPP tertunggak atau diangsur
o Status kepala rumah tanga sebagai pendatan, orang tua yang tidak memiliki
tempat tinggal yang tetap, baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan
Yang akan dilakukan pendamping kepada anak-anak putus sekolah adalah :


Menggali permasalahan dasar yang menyebabkan anak putus sekolah naik
kepada anak maupun orang tua/keluarga



Memberikan motivasi kepada anak untuk mau kembali ke sekolah melalui
proses konseling



Memberikan pemahaman kepada orang tua untuk mendukung anak
kembali ke sekolah



Mengakseskan dengan kegiatan layanan kesiapan belajar. Kegiatan ini
adalah kegiatan transisional, berupa layanan remedial atau layanan
perantaraan/penghantaran (Bridging Course)



Mengakseskan melalui bantuan pendidikan berupa beasiswa dan dukungan
sekolah lainnya kepada pihak-pihak yang dirasa pendamping bisa
membantu, misal lewat swasta, masyarakat maupun pemerintah



Melakukan pendampingan rutin kepada anak melalui kegiatan home visit.
Pendampingan tersebut dapat diisi dengan kegiatan konseling untuk
meningkatkan rasa percaya diri anak maupun kegiatan pendampingan
belajar
8
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b) Anak Terlantar
Definisi : Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena tertentu (karena beberapa
kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang/kedua orang tua/wali
pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali atau pengasuh meninggal,
keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun
sosial.
Ciri-ciri anak terlantar :
o Usia 5 - <18 tahun dan belum menikah
o Orang tuanya miskin/tidak mampu
o Salah seorang dan orang tuanya/kedua-duanya sakit/sakit-sakitan
o Salah seorang/kedua-duanya meninggal
o Tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan, sandang, papan,
pendidikan, kesehatan)
o Tidak memiliki Ibu dan Bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada
orang lain yang menjamn kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar
dalam kehidupan anak
Yang akan dilakukan pendamping kepada anak terlantar adalah :


Mengidentifkasi apa yang menjadi kebutuhan dasar pada anak tersebut.



Memberikan bantuan kepada anak atau keluarga misal bantuan berupa
pangan (sembako), sandang, dimana bantuan ini hasil dari mobilisasi
kepada pihak-pihak yang peduli permasalahan sosial.



Mengakseskan kepada layanan pendidikan jika anak tersebut putus
sekolah



Mengakseskan kepada layanan kesehatan jika anak tersebut memerlukan
rujukan



Melakukan pendampingan rutin kepada anak melalui kegiatan home visit.
Pendampingan tersebut dapat diisi dengan kegiatan konseling untuk
meningkatkan rasa percaya diri anak maupun kegiatan pendampingan
belajar
9

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA
CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY SURABAYA
JANUARI-DESMEBER 2016

c) Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
Definisi : Anak yang berusia 5-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik
karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam
lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
Ciri-ciri anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah :
o Usia 5 - <18 tahun dan belum menikah
o Anak yang diperjualbelikan atau anak korban perkosaan
Yang diperlukan pendamping kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan
dan diperlakukan salah adalah :


Melakukan penggalian masalah yang menyebabkan anak menjadi korban



Mengakseskan/melakukan rujukan kepada layanan yang menyediakan
bantan rehabilitasi kepada korban baik secara mental, fisik yang diperlukan



Melakukan bimbingan dan konsultasi untuk menguatkan mental anak serta
mengembalikan rasa percaya diri



Melakukan pendampingan sebagai paralegal selama proses hokum
berlangsung jika diperlukan

d) Anak Nakal
Definisi : Anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma
dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungannya sehingga
merugikan dirinya, keluarganya

dan orang lain, akan mengganggu ketertiban

umum, akan tetapi (karena usia) belum dapat dituntut secara hokum.
Ciri-cirinya antara lain :
o Usia 5-<18 tahun dan belum menikah
o Melakukan

kegiatan/perbuatan

yang

mengganggu

ketertiban

umum/masyarakat
o Sering mencuri di lingkungan keluarga atau familinya, orang tuanya tidak
mampu mengurusnya
10
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o Sering memeras/mengompas temannya sendiri
o Sering mengotori atau merusak barang, peralatan, bangunan atau fasilitas
umum
Yang akan dilakukan pendamping kepada anak nakal yaitu :


Melakukan identifikasi masalah yang menyebabkan anak berperilaku nakal



Melakukan pendampingan rutin kepada anak melalui konseling anak
sehingga terbangun kedekatan emosional kepada anak



Melakukan bimbingan dan konsultasi tentang perilaku anak dan bahayanya



Menemukan potensi anak sehingga bisa menjadi usulan alternative
kegiatan pengalihan anak untuk tidak melakukan kenakalan



Mengakseskan potensi anak melalui kegiatan yang mereka minati ke pihakpihak manapun

e) Anak Jalanan
Definisi : Anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar
waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalanan maupun tempattempat umum.
Ciri-ciri anak jalanan yaitu :
o Mencari nafkah untuk membantu orang tuanya
o Bersekolah/tidak sekolah
o Keluarganya tidak mampu
o Tinggal dengan orang tua/melarikan diri dari rumah/tinggal di jalanan
sendiri maupun bersama-sama teman-teman, seperti di emperan toko,
terminal, dan sebagainya
o Mempunyai aktivitas di jalanan baik terus menerus maupun tidak, minimal
4 sampai 6 jam per hari
o Berkeliaran tidak menentu dan sebagainya
Yang harus dilakukan pendamping untuk anak jalanan tersebut adalah :
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Melakukan bimbingan dan konsultasi tentang perilaku bahaya hidup di
jalan, eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewas kepada mereka



Melakukan pemantauan upaya pemenuhan gizi/nutrisi dan sanitasi
keluarga anak agar menunjang tumbuh kembang mereka



Menyediakan perlengkapan belajar



Mengakseskan ke pendidikan misal lewat pendidikan formal, non formal
ataupun informal



Mengupayakan ada pemberian beasiswa bagi anak-anak yang akan
melanjutkan pendidikan melalui potensi-potensi yang ada di pemerintah
maupun swasta



Memberikan pendidikan life skills (kecakapan hidup) kepada anak

f) Anak Rentan Putus Sekolah
Definisi : Keadaan dimana anak terancam akan mengalami keterlantaran karena
sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak
terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk
mendapatkan pendidikan yang layak
Ciri-cirinya anak rentan putus sekolah adalah :
o Anak laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun
o Anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua, penghasilan
tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekoalah
anaknya
o Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan
yang tetap
o Orang rua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah
sendiri maupun rumah sewaan
Yang dilakukan pendamping untuk anak rentan putus sekolah yaitu :


Menggali permasalahan dasar yang menyebabkan terancamnya anak putus
sekolah
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Memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak untuk tetap
mempertahankan sekolah



Memberikan pemahaman kepada orang tua untuk mendukung anak agar
tetap bersekolah



Mengakseskan melalui bantuan pendidikan berupa beasiswa dan
dukungan sekolah lainnya kepada pihak-pihak yang dirasa pendamping
bisa membantu, misal lewat swasta, masyarakat maupun pemerintah



Memberikan bantuan berupa peralatan sekolah



Mengakseskan orang tua dan anak agar ikut program pemberdayaan yang
disediakan oleh pemerintah
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BAB III
TEKNIS PENDAMPINGAN
CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Pengertian Umum
1.1. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat, dan
dipenuhi haknya. Sehingga orang tua, keluarga dan masyarakat berkewajiban
menerima keberadaan anak tersebut.
1.2. Menelantarkan anak merupakan perilaku yang dapat dikategorikan melanggar Hak
Asasi Manusia.
1.3. Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial mempunyai hak yang sama dengan
anak lain dan dapat hidup mandiri, berprestasi sesuai dengan minat dan potensi
yang dimiliki. Untuk itu, semua elemen baik dari orang tua, keluarga dan
masyarakat wajib bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak anak dalam segala
aspek kehidupan misal dalam sosialisasi di lingkungan, berkreasi, dan berkegiatan
lain.
1.4. Pendamping (mahasiswa), orang tua, keluarga dan masyarakat wajib memberikan
pendampingan di bidang agama sesuai dengan keyakinannya, pendidikan,
kesehatan dan kehidupan sosial
1.5. Pendamping (mahasiswa), orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki beberapa
keterampilan dalam mendampingi dan mnegasuh anak-anak penyandang masalah
kesejahteraan menstimulasi sedini mungkin perkembangan anak baik di lingkungan
rumah dan sekitarnya.
2. Peran Pendamping
Secara umum pendamping (mahasiswa) dapat memainkan peran sebagai berikut :
2.1. Motivator
Pendamping berperan untuk memotivasi kepada anak penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan orang tuanya untuk mengatasi permasalahan yang dialami.
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Contoh : Melakukan konseling kepada anak dan orang tua, mengidentifikasi
permasalahan dan sebagainya
2.2. Enabler
Pendamping berperan sebagai pemungkin dalam membantu anak penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan orang tuanya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk
mengatasi permasalaan dengan pemanfaatan berbagai sistem sumber yang ada.
Contoh : Mengidentifikasi potensi sumber daya yang bisa membantu memecahkan
masalah, meningkatkan rasa percaya diri anak maupun orang tua dalam mengatasi
masalah dan sebagainya.
2.3. Fasilitator
Pendamping memfasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orang
tuanya untuk mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati
bersama.
Contoh : Menerapkan keterampilan pila asuh orang tua kepada anak
2.4. Broker
Dalam mengatasi masalah yang dihadapi anak penyandang masalah kesejahteraan
sosial maka mahasiswa berperan untuk menghubungkan mereka dengan berbagai
system sumber dalam memenuhi keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan
maksimal.
2.5. Mediator
Pendamping dapat memerankan sebagai fungsi mediator untuk menghubungkan antara
anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan yang
dilakukan sebagai mediator yaitu menghubungkan anak penyndang masalah
kesejahteraan sosial dan keluarganya dengan sistem sumber yang ada dalam
masyarakat baik sistem sumber informal maupun formal.
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2.6. Advocate
Peran advocate atau pembelaan merupakan salah satu praktek pendamping yang
bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran ini dilakukan untuk memperjuangkan hakhak dan kewajiban anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Fungsi Pendampingan Campus Social Responsibility
Adapun Fungsi Pendampingan Campus Social Responsibility adalah :
1. Memberikan pendampingan sebagai Kakak Asuh kepada anak-anak penyandang
masalah kesejahteraan sosial
2. Mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara
wajar

4. Prinsip-prinsip Pendampingan Campus Social Responsibility
Sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) maka pelauanan
yang diberikan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini :
a. Prinsip Non Diskriminasi
-

Bahwa setiap anak yang didampingi berhak mendapatkan pendampingan yang
manusiawi, adil tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kebangsaan dan
status sosial budaya.

-

Mampu menghargai anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan
kewajiban yang sama dengan manusia dewasa.

-

Mampu menerima perbedaan anak apa adanya sebagai individu yang mempunyai
harga diri, potensi, kelebihan dan kemampuan serta mengembangkan sikap empati
kepada anak.

-

Mampu menghadapi anak sebagai individu yang berbeda dengan yang lainnya atau
unik dari segi potensi, bakat, minat, latar belakang, cita-cita dan harapan bangsa

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak
-

Mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari berbagai pihak
lembaga referral dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

-

Mengutamakan lingkungan terbaik bagi anak.

c. Prinsip Menghormati Pandangan Anak
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-

Memperhatikan usia dan kematangan anak dalam setiap proses pendampingan dan
pengambilan keputusan.

-

Mendorong, memberikan kesempatan dan melibatkan anak seluas-luasnya untuk
berpartisipasi dalam proses kegiatan layanan serta menumbuhkan tanggung jawab
dan keterlibatan anak dalam upaya pemecahan masalah

-

Menumbuhkan dan memelihara komunikasi yang efektif dan jelas kepada anak
dalam pencapaian tujuan pendampingan.

d. Prinsip Mengutamakan Hak Anak Akan Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang
Prinsip ini berarti menghargai bahwa setiap anak mempunyai kemampuan untuk
mengembangkan diri sesuai kemampuan dalam melaksanakan tugas disetiap tahap
perkembangannya.
e. Prinsip Kerahasiaan
Prinsip ini berarti bahwa semua informasi tentang anak adalah dokumen rahasia yang
tidak dapat diceritakan pada forum atau orang/lembaga yang tidak berkompeten dengan
kebutuhan layanan dan kepentingan terbaik anak.

5. Standar Pendampingan
Standar Pendampingan adalah pendampingan yang diberikan oleh mahasiswa berupa
konseling dasar, pendampingan belajar, pemberian bantuan peralatan sekolah, home visit,
perlindungan kepada anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.
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6. Tahapan dan Jadwal Pendampingan

Fase I
Fase Persiapan

Fase II
Fase Identifikasi

a.Sosialisasi
b.Pembekalan
Pembekalan akan diberikan modul
pelatihan yang berisi tentang konseling
dasar, hak-hak anak dan komunikasi
efektif

a. Need Assesment kepada anak
b. Pengelompokkan kebutuhan
berdasarkan skala prioritas

Fase III

Fase IV

Pendampingan (1 tahun)

Publikasi

a. Anak
- Proses belajar (minimal 1x seminggu)

a. Analisa perkembangan anak (sebelum
dan pasca) di damping

- Bantuan peralatan sekolah

b. Presentasi perkembangan

- Catatan harian anak
b. Orang Tua

c. Kompetensi

- Proses Parenting Skill

Fase V
Monitoring dan Evaluasi
a. Pertemuan rutin 2 bulanan di

Selesai
Pendokumentasian

- koordinir masing-masig koordinator
b. Pertemuan akhir tahun (6 bulanan)
- Pertemuan bagi koordinator
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BAB IV
Lampiran Data Profil Kakak Damping dan Adik Damping
PROFILE KAKAK DAMPING
CAMPUS SOSIAL RESPONSIBILITY 2016

Nama

: Rizky Muftygendhis

NPM

: 06.2013.1.06266

Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan, 26 Juni 1995
Alamat

: Jl. Pemuda No.24 RT.01 RW.01 Kec. Jepon
Kab.Blora, Jawa Tengah

Jenis Kelamin

: Perempuan

Agama

: Islam

Umur

: 21 Tahun

Anak Ke

: 3 dari 3 bersaudara

Nama Kampus

: Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya ( ITATS )

Jurusan
Semester

: Teknik Informatika
:7

Riwayat Pendidikan
Jenjang
SD
SD
SMP
SMA

Nama Sekolah
SD Negeri 010 Balikpapan
SD Negeri 3 Jepon
MTS Negeri Jepon
SMA Negeri 1 Jepon

Kota
Balikpapan
Blora
Blora
Blora

Th. Masuk
2001
2003
2007
2010

Th. Keluar
2003
2007
2010
2013

Th. DO (kelas)

Hubungan
Keluarga
Ayah
Ibu
Kakak
Kakak

Pekerjaan

Data Keluarga
Nama

L/P

NIK

Umur

Mudjijono S.Hadi
Fenty Widyawati
Ferry Eka Setiawan S.H
Mya Fitryaningrum

L
P
L
P

3316081209490001
3316086904590001
3316081512820004
3316087005870001

67
57
34
29
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PROFILE ADIK DAMPING
CAMPUS SOSIAL RESPONSIBILITY 2016

Nama

: Kharis Ahhadin Prasmana

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 29 Juli 2000
Alamat

: Jl. Maspati V/80 Kecamatan.Bubutan,Surabaya

Jenis Kelamin

: Laki - laki

Agama

: Islam

Umur

: 16 Tahun

Anak Ke

: 2 dari 2 bersaudara

Riwayat Pendidikan
Jenjang
SD
SMP
SMA

Nama Sekolah
SD Halimah

Kota
Surabaya

Th. Masuk
2007

Th. Keluar
2011

Th. DO (kelas)
2010( kelas 4 )

Data Keluarga
Nama

L/P

NIK

Umur

Moeslimin
Sriyatin
Priyo Dwi Rizky

L
P
L

3578133011580002
3578134805620001
3578130107940006

58
54
22

Hubungan
Keluarga
Ayah
Ibu
Kakak

Pekerjaan
Wiraswasta
Pembantu Rumah Tangga
Wiraswata

Gambar 1.
Foto Karis bersama dengan Ayah didepan rumahnya

20

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA
CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY SURABAYA
JANUARI-DESMEBER 2016

A. Gambaran Umum Permasalahan
Karis (panggilan akrab) putus sekolah semenjak kelas 4 SD, karena sering dijahili teman
sekolahnya mengakibatkan Karis tidak ingin dan tidak mau berangkat ke sekolah,
kejadian seperti ini biasa disebut korban “bullying” yang mengakibatkan anak takut
untuk beraktivitas bersama teman-teman yang dianggapnya selalu mengganggu. Selain
itu keinginan dan kesadaran adek Karis ini sangat kurang sekali mungkin saja diakibatkan
dari kondisi lingkungan dan pergaulan sehari-harinya.
B. Latar Belakang Adik Damping
Sehari-hari Karis (panggilan akrabnya) bekerja di home industri pembuatan perlengkapan
babyyang berada dekat rumahnya. Jam kerja Karis mulai jam 08.30 – 16.00 setiap hari
Senin-Sabtu.Karis putus sekolah semenjak kelas 4 SD, dulu ia bersekolah di SD Halimah
Surabaya.Karena Sering dijahili teman sekolahnya karis jadi tidak mau berangkat
sekolah. Setelah adanya program CSR dari dinas sosial karis melanjutkan sekolah lagi di
PKMB Taman Bulan untuk kejar paket A.

Gambar 2. Karis dan partner kerja saat mempersiapkan bahan untuk dipotong
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Karis merupakan peserta CSR 2015 yang berlanjut ke CSR 2016. Juli lalu ia
mengikuti ujian kesetaraan paket A, dan sekarang sudah memiliki ijazah paket A. Saat ini
ia melanjutkan kejar paket B ditempat yang sama yaitu PKBM Taman Bulan yang
beralamat di jl. Margodadi 6/7 kelurahan Gundih, kecamatan Bubutan Surabaya.

Gambar 3. Ijazah Karis sebelum ditandatangani
Karis belajar di PKBM Taman Bulan setiap hari Senin- Kamis mulai pukul 19.00 - 21.00
dengan temannya yang merupakan peserta program CSR 2016 yang bernama Yufri
dengan pendamping dari Univ. PGRI Adibuana ,sebut saja Deby yang merupakan partner
saya dalam memberikan dampingan dan tempat saya mencurahkan kendala saya selama
pendampingan. Jadi jadwal keseharian karis selain bekerja ia juga masih mau belajar
untuk memperoleh kesetaraan pendidikan.

Gambar 4. PKBM Taman Bulan dari Depan
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Karis merupakan anak ke-2 dari dua bersaudara, ia mempunyai kakak lakilaki berumur 22 tahun yang sudah menikah dan tinggal di Sidoarjo. Setiap minggu
biasanya karis dijemput kakaknya untuk

ikut kerumahnya atau sekedar jalan-jalan

bersama keluarga dari kakaknya.Karis sendiri dirumah tinggal bersama Ayah, Nenek, dan
2 sepupunya.
Ayah karis bernama Moeslimin, bekerja sebagai buruh serabutan di home
industrymilik temannya yang bergerak dibidang jasa percetakan, selain itu ayah Karis
juga membuka jasa sablon dirumahnya. Penghasilan ayah karis tidak menentu, dan omset
sablon pun kurang dari 1juta per/bulan. Jam kerja ayah karis adalah pukul 16.00 – 05.00.
Sehabis bekerja biasanya ayah karis langsung tidur dan bangun sekitar jam 12.00. Lalu
beliau mengerjakan pesanan sablonan dirumahnya jika ada. Jika tidak ayahnya biasanya
keluar sekedar untuk bersosialisasi dengan tetangga.

Gambar 5. Karis bersama dengan Ayah

Ibu karis seorang pensiunan perawat di salah satu rumah sakit swasta di
Surabaya, sekarang iabekerja sebagai perawat lansia di Malang. Penghasilan ibunya
sekitar 2juta, setiap bulan ibu karis mengirimkan uang sebanyak 500ribu untuk
membantu kebutuhan sehari-hari. Ibu karis bernama Sriyatin, beliau biasanya pulang ke
rumah 2 bulan sekali. Tetapi belakangan ini beliau belum sempat pulang untuk menengok
Karis.
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BAB V
Penutup
Kesimpulan
Dari kegiatan yang sudah berlangsung dan dijalankan, masalah yang ada dilapangan
ternyata lebih banyak daripada yang telah disampaikan diawal. Banyak hal yang
membuat pendampingan terhambat karena latar belakang keluarga dan lingkungan
tempat tinggal sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan pemikiran adik
damping. Masalah yang agak sulit adalah jika dalam diri adik damping tidak ada niatan
untuk bersekolah serta proses untuk adik damping bisa kembali bersekolah, karena pada
saat proses pendaftaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) juga memerlukan
dana dan data-data pendukung seperti KSK dan Akta Lahir (jika belum ada maka kakak
pendamping menguruskan data pendukung) terlebih lagi jika mendaftar ke sekolah
formal karena dana yang dibutuhkan akan lebih banyak, adik damping yang berasal dari
keluarga kurang mampu terasa dibebani masalah biaya dan pihak keluargapun tidak bisa
menyuport sepenuhnya masalah dana inilah yang harus diselesaikan kami mahasiswa
yang berdasar pada tugas kami sebagai motivator, enabler, fasilitator, broker, dan
mediator, dan advocate.
Dengan demikian, Program Campus Sosial Responsibility ini sangat
membantu dan dibutuhkan bagi anak-anak PMKS karena mahasiswa dapat berperan aktif
untuk memperjuangkan hak mereka mendapatkan kesetaraan pendidikan dan dokumendokumen terkait kependudukan Warga Negara Indonesia. Serta bagi Perguruan Tinggi
CSR ini dapat dijadikan media untuk menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi.
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