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ABSTRACT 

The orphanage is a place where underage children and young people are 

entrusted to get a better life. With funding from donors who come from various 

people and various circles. So that not too little orphanage foundation which is 

increasingly growing in terms of facilities, curriculum, business entities, etc. 

Because of the large number of donations that come in so that the residents of the 

orphanage foundation sometimes misunderstand about donations. So the 

occurrence of opportunities in the use of state foundations to get more donations. 

Viewed from the foundation's own foster children, who interpret the donation while 

their position in the foundation. And the impact of what is felt either directly or 

indirectly from the donation. 

The method used is qualitative, with data collection method of indept 

interview and participant observation in the field. Informants in this study are 6 

people consisting of the board and foster children. Using Dramaturgy Theory from 

Goffman. In this study, the researchers produced 1.) The ease with which the 

foundation to obtain donations by selling the story of the misery of foster children. 

2.) The dependence of foster children to the foundation especially donations when 

they live in the foundation. From these findings indirectly have an impact on their 

future orientation. 

Keywords: orphans, foundations, donations 

 

PENDAHULUAN 

“Panti asuhan adalah suatu 

lembaga pelayanan sosial yang 

didirikan oleh pemerintah maupun 

masyarakat, yang bertujuan untuk 

membantu atau memberikan bantuan 
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terhadap individu, kelompok 

masyarakat dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidup”. Menurut Gospor 

Nabor (Bardawi Barza, 1999: 5). 

Panti asuhan identik dengan 

keterbatasan baik terhadap fasilitas, 

afeksi, maupun finansial. Karena 

panti asuhan adalah tempat anak yang 

telah kehilangan salah satu atau kedua 

orang tuanya dan keluarganya tidak 

mampu untuk menghidupi anak 

tersebut. Selain itu banyak juga 

penghuni panti asuhan yang berasal 

dari kaum Duafa (anak dari keluarga 

kurang mampu). Kekurangan gizi dan 

menjadi tempat terlantar sudah 

menjadi masalah yang umum 

diperlihatkan dalam panti asuhan. 

Akibatnya banyak upaya yang 

dilakukan para yayasan yatim piatu 

untuk membuat panti bisa lebih 

mandiri dan untuk menghidupi para 

anak asuh yang tinggal di yayasan 

tersebut. Contohnya dengan 

menanamkan jiwa enterpreneur 

(kewirausahaan). Karena 

kewirausahaan bisa dijalankan 

perorangan atau mitra (kerja sama) 

dengan bantuan modal berupa 

finansial dan peluang tanpa 

menunggu untuk menjadi karyawan 

di industri lain.  

Program tersebut sudah bisa 

menjadi salah satu indikator bahwa 

panti berupaya untuk bisa lebih 

mandiri, meskipun tidak menutup 

kemungkinan bahwa donasi masih 

tetap diterima dari pihak luar 

(pemerintah, LSM, atau para donatur 

tetap) untuk kehidupan anak asuh 

yayasan panti asuhan seperti makan 

dan uang jajan, upah para pengajar, 

pendidikan anak asuh, pembayaran 

listrik dan air di asrama, dll. Sehingga 

menjadikan para anak asuh yayasan 

mempunyai bekal untuk masa depan 

mereka pasca mereka memutuskan 

keluar dari panti asuhan. Di sisi lain 

program kemandirian yang dijalankan 

yayasan panti asuhan juga 

meminimalisir ketergantungan anak 

asuh terhadap donasi yang sering 

diterimanya. Karena donasi sering 

kali memanjakan anak yatim piatu 

yang dengan kemudahan menerima 

finansial tanpa mengeluarkan tenaga 

dan waktu yang dimilikinya, mereka 

hanya cukup hidup seperti biasa dan 

melakukan kegiatan yang mereka 

lakukan sehari-hari sudah bisa 
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mendapatkan donasi rutin dari para 

donatur. 

Sesekali mereka bisa 

menghadiri undangan donatur disela-

sela kegiatan mereka, dan biasanya 

dilakukan pada waktu atau event-

event tertentu seperti saat bulan 

Ramadhan dan hari-hari besar islam. 

Karena pada dasarnya panti asuhan 

tidak bisa berdiri sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan para anak yatim 

dan duafa yang diasuhnya. Sehingga, 

panti asuhan masih membutuhkan 

bantuan/ donasi dari pihak luar seperti 

pemerintah, LSM, dan donatur 

mandiri. Karena bagaimanapun 

peluang atau usaha yang dilakukan 

panti asuhan untuk mengelola badan 

usaha mereka, mereka tetap 

membutuhkan bantuan dari luar 

yayasan. Karena biaya operasional 

yang dikeluarkan yayasan tiap 

bulannya cukup besar untuk 

menghidupi puluhan anak yatim di 

yayasan. Hal ini dapat menjadi 

peluang terjadinya ketergantungan 

yang dialami panti asuhan terutama 

anak yatim piatu sendiri, yang tanpa 

mereka sadari. 

Seperti panti asuhan 

Assalafiyah yang terletak di terletak 

di sebuah Dusun tepatnya di 

Jl.Kedung Asem no.58 dan 87 Desa 

Kedung Baruk Kecamatan Rungkut 

Surabaya Dahulunya merupakan 

sebuah rumah kontrakan kecil yang 

bergerak dalam bidang sosial dan 

dakwah yang di rintis pada tahun 

1993 M. Sedangkan sarana dan 

prasarana yang dimiliki panti asuhan 

yang representatif, dalam hal ini 

upaya kongkrit telah di sediakan oleh 

Assalafiyah,meliputi: 

1. Asrama putra dan putri 

2. Tempat ibadah /  mushollah 

3. Aula pertemuan 

4. Ruang belajar mengajar 

(TPQ) 

5. Simpusan (simpanan untuk 

santri/ tabungan) 

6. Sarana Transportasi yayasan 

{mobil, sepeda motor, sepeda 

angin} 

Selain itu menjadi yayasan 

mandiri adalah impian dari semua 

yayasan, maka dari itu Assalafiyah 

mulai mengelola dan 

mengembangkan badan usaha yang 

meliputi : 
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1. Kos-kos an 2 tempat masing 

masing 10 kamar. 

2. Bangunan rumah yang 

disewakan. 

3. Pertanian sebanyak 2 Ha di 

wilayah Sidoarjo. 

4. Perikanan (Tambak) dengan 

luas sekitar 3 Ha di daerah 

Osowilangon. 

Dari beberapa badan usaha dan 

fasilitas yang dimiliki yayasan 

Assalafiyah, diketahui latar  belakang 

sumber daya yang digunakan untuk 

mendirikan badan usaha adalah 

sebagian besar dari uang donasi. 

Uang donasi yang didapatkan 

dikelola sebaik mungkin untuk 

mendirikan badan usaha, guna 

menghidupi anak yatim Assalafiyah. 

Akan tetapi semua badan usaha yang 

dimiliki yayasan Assalafiyah hanya 

dikelola oleh pengurus yayasan. Anak 

asuh tidak diperkenankan untuk 

mengelola badan usaha tersebut. 

Dikarenakan pengalaman di masa lalu 

saat yayasan menyediakan badan 

usaha untuk dikelola anak panti 

seperti mengelolah air isi ulang dan 

menjual ATK (alat tulis kantor) usaha 

yang diberikan tidak berkembang 

malah menjadi rugi, modal tidak 

kembali dan barang usaha semakin 

habis. Jadi para pengasuh tidak 

mengijinkan lagi anak asuh untuk 

mengelola badan usaha lagi yang saat 

ini masih bertahan tersebut. Selain itu 

juga minat dari anak asuh sendiri 

tidak ada keinginan untuk belajar/ 

menggali pengalaman tentang 

wirausaha. Sehingga anak asuh hidup 

di yayasan dengan hanya menerima 

donasi/ bantuan dari pihak luar 

yayasan. 

Sedangkan, di sisi lain para 

anak panti sendiri sudah memiliki 

investasi tabungan dengan nominal 

yang besar sehingga bisa membeli 

berbagai macam kebutuhan tersier 

yang dinilai mewah. Uang tersebut 

didapatkan dari Sumbangan para 

donatur yang banyak datang terutama 

saat bulan Ramadhan. Hasil yang 

mereka dapatkan jauh sangat kontras 

pada saat Ramadhan dengan hari-hari 

biasa. Dalam sistem investasi ini 

pengasuh mewajibkan anak panti 

untuk menyisihkan uang donasinya 

sebanyak 50.000 untuk ditabung di 

pengasuh. Dan kebijakan ini direspon 

baik oleh para anak asuh yayasan. 

Sehingga tabungan anak panti dinilai 

bernominal sangat besar, yaitu > 5 
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juta per anak. Anak panti dibebaskan 

untuk menarik tabungan kapan saja, 

dalam batas waktu mereka masih 

tinggal dalam yayasan. Sehingga dari 

investasi yang mereka miliki mereka 

mampu untuk membeli barang-

barang tersier yang bisa dibilang 

mewah untuk ukuran anak yang 

masih dibawah umur dan belum 

mempunyai penghasilan tetap. 

Contoh beberapa barang yang dinilai 

produktif yaitu berupa motor dan 

sapi.  

Terlepas dari beberapa hal 

tersebut, dari segi agama banyak 

hadist yang menyebutkan bahwa 

menyantuni anak yatim adalah suatu 

amalan yang mulia. Beberapa hadist 

tersebut dijadikan pedoman bagi para 

donatur untuk tetap setia 

mengulurkan bantuannya pada 

yayasan panti asuhan yang ada di 

sekitarnya. Sehingga tak jarang juga 

beberapa panti asuhan yang 

menyalahgunakan bantuan dari para 

donatur tersebut. Dari mulai 

pemaksaan untuk menjadi anggota 

donatur tetap, yayasan memberikan 

keputusan untuk nominal tarif, dan 

penentuan waktu donasi. Dari donatur 

sendiri kebanyakan tidak akan 

keberatan karena memang berasal 

dari para masyarakat yang 

berkecukupan. Akan tetapi tidak 

sedikit juga donatur yang tidak 

mempertahankan donasi mereka 

untuk bulan-bulan berikutnya. Selain 

karena banyak yayasan kecil yang 

lebih membutuhkan dan tidak ada 

transparansi yayasan tentang anak 

asuh atau biaya operasional yang 

mereka pergunakan. Sehingga 

kebanyakan cara yayasan untuk 

mendapatkan donatur dengan cara 

bercerita tentang kesulitan yayasan 

dan keadaan anak-anak di yayasan, 

guna menggambil hati agar donatur 

menjadi iba dan bersedia 

mendonasikan sebagian hartanya. 

Selain itu yayasan juga memakai 

beberapa hadis untuk menganjurkan 

doantur mendonasikan sebagian 

hartanya. 

Seperti hadist berikut: 

Bahkan Nabi menjanjikan 

sebuah hadist. 

"Saya dan orang yang 

menanggung hidup anak yatim 

seperti dua jari ini ketika di surga." 

(HR. Bukhari no. 5304) 
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Beliau berisyarat dengan jari 

telunjuk dan jari tengah, dan beliau 

memisahkannya sedikit. Yang artinya 

Nabi berkedudukan sangat dekat 

dengan penanggung hidup anak yatim 

di surga nanti. Selain itu juga 

beberapa hadist menyebutkan bahwa 

jika kita mengusap kepala anak yatim 

sambil berdoa tentang keinginan kita, 

maka doa kita akan cepat terkabul.  

Sedangkan dari Undang-

Undang sendiri Pasal 34 UUD 1945 

mengatakan "Fakir miskin dan anak-

anak yang terlantar dipelihara oleh 

negara". Pasal ini sebenarnya tidaklah 

berdiri sendiri, tetapi terkait erat 

dengan pasal 39 di atasnya yang 

mengatur dasar "demokrasi ekonomi 

negara". Artinya maksud yang 

dikandung pasal 34 itu "telah jelas" 

dikemukakan dalam penjelasan atas 

pasal 33. Memang, kedua pasal ini 

(pasal 33 dan 34) termasuk ke dalam 

bab yang sama, yaitu Bab XIV yang 

judulnya "Kesejahteraan Sosial". 

Jadi, jika digunakan penafsiran 

sistematik, maka masalah "fakir 

miskin dan anak-anak yang terlantar" 

itu penyelesaiannya haruslah 

dikaitkan dengan asas "demokrasi 

ekonomi" yang dikandung oleh pasal 

sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, 

kiranya memang perlu ada per.aturan 

perundang-undangan yang secara 

khusus mengatur rugas-tugas 

pemerintah untuk "memelihara" fakir 

miskin dan anak -anak yang terlantar 

sebagaimana yang diamanatkan oleh 

UUD 1945. Dalam undang-undang 

itu, tanggung-jawab "negara" dalam 

memelihara fakir miskin dan anak-

anak yang terlantar itu harus 

dipertegas sesuai dengan amanat baik 

yang tersurat maupun yang tersirat di 

dalam UUD 1945. Undang-undang 

yang ingin dibuat itu haruslah benar-

benar mampu mengimplementasikan 

"kaidah-kaidah fundamental negara" 

yang termaktub di dalam Pembukaan 

UUD 1945 mengenai dasar, hakikat 

dan tujuan bernegara kita, maupun 

ketentuan normatif di dalam "aturan-

aturan dasar" dalam pasal 34. Ini perlu 

dilakukan dengan itikad baik, demi 

pelaksanaan UUD 1945 secara murni 

dan konsekuen yang menjadi tekad 

kita selama ini. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

membuat yayasan lebih bisa mudah 
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mencari donatur. Karena anjuran 

untuk menyantuni duafa dan anak 

yatim sudah dilegalitaskan dan diatur 

undang-undang serta dari agama 

sendiri sangat disarankan. Selain itu 

keahlian para pencari donatur untuk 

mengolah emosi donasi agar bersedia 

menjadi donatur yayasan tersebut 

sangat diutamakan. Berkembang atau 

tidaknya yayasan tergantung dari 

pencari donaturnya. Jika berkembang 

berarti banyak pemasukan dari 

donatur, akan tetapi bisa sebaliknya. 

Karena mengingat kebutuhan anak-

anak di yayasan sangat banyak. Dari 

mulai hak-hak mereka yang harus 

selalu diutamakan yayasan. 

Teori Dramaturgi sangat cocok 

untuk menganalisis masalah 

dilapangan. Anak-anak yayasan 

berasal dari keluarga yang tidak 

mampu dan ada yang berstatus yatim 

piatu. Sehingga kehidupan sehari-hari 

mereka di yayasan selayaknya 

mereka tinggal dirumah dengan 

banyak keterbatasan. Meskipun di 

yayasan mereka sudah mempunyai 

berbagai fasilitas untuk menunjang 

kehidupannya. Contohnya masih 

tetap menggunakan baju yang 

sederhana, makan seadanya dan 

tempat tinggal seadanya. Dalam 

artian tempat tinggal yang seadanya 

yaitu meskipun bangunan yayasan 

sangat besar dan luas, tapi mereka 

ditempatkan di satu ruangan yang 

ditempati 7 orang. Sehingga ceriman 

perilaku mereka cenderung 

menandakan mereka berada dikelas 

sosial yang rendah. 

Mereka hidup di yayasan tidak 

lagi mengalami keterbatasan seperti 

mereka tinggal di kamapung halaman. 

Karena di dalam yayasan mereka 

mendapatkan semua kebutuhan 

mereka bahkan keinginan mereka 

yang jarang bida terpenuhi di rumah. 

Seperti pendidikan yang layak, uang 

saku, baju baru, makanan yang layak 

dan bergizi, sehingga simpanan/ 

tabungan dengan nominal besar. Dari 

segi pendidikan mereka sudah bisa 

sekolah tanpa khawatir dengan biaya 

yang harus dibebankan. Uang saku 

sendiri setiap hari mereka dapatkan 

dan baju baru setiap mau menjelang 

Idul Fitri diberikan uang untuk 

membeli baju baru. Makanan mereka 

dapatkan setiap hari tanpa adanya 

batasan untuk makan dengan menu 

yang tiap hari berbeda-beda. 
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Sedangkan uang simpanan sendiri, 

didapatkan dari Sumbangan para 

donatur. Karena yayasan mempunyai 

sistem tabungan wajib, jadi anak-anak 

wajib menabung jika mendapatkan 

Sumbangan dari para donatur 

terutama pada saat bulan Ramadhan. 

Jika berdasarkan kausalitas 

tidak ada akibat jika tidak ada 

masalah. Sehingga masyarakat tidak 

akan melebeli anak yatim seperti itu 

jika mereka tidak berperilaku 

demikian. Meskipun sebenarnya 

dibalik semua itu mereka bukan orang 

yang serba kekurangan. Karena 

semua kebutuhan hak anak yatim 

telah terpenuhi oleh yayasan. 

Contohnya dari yayasan sendiri yang 

merawat anak yatim piatu dan duafa 

memiliki banyak badan usaha dan 

perkesumbangannya sangat sepat. 

Sehingga bisa menghidupi anak asuh 

di dalam yayasan sebanyak 28 anak 

dan yang non asrama diberikan 

santunan sebulan sekali sebanyak 31 

anak, yang berada di sekitar yayasan 

serta lansia sebanyak 39 orang. Hal 

ini membuktikan bahwa panti asuhan 

tidak semuanya serba keterbatasan 

dan kekurangan, apalagi yayasan 

panti asuhan modern. Dan tidak 

semua anak asuh yang berada di 

dalam yayasan tidak memiliki 

jaminan hidup yang baik. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

paradigma Definisi Sosial dengan 

menggunakan pendekatan Kualitatif. 

Teknik penentuan informan 

dilakukan dengan teknik Snowball. 

Penentuan informan dikategorikan 

dari informan kunci, non subjek, 

hingga subjek. Teknik penentuan 

informan dilakukan dengan teknik 

Snowball. Penentuan informan 

dikategorikan dari informan kunci, 

non subjek, hingga subjek. Dari 

informan kunci sendiri peneliti 

menentukan pemimpin yayasan. 

Karena pemimpin yayasan sendiri 

yang mengerti terjadinya penelitian di 

yayasan serta yang memahami 

peraturan yayasan baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis. 

Sedangkan dari informan non subjek 

sendiri peneliti menentukan pengurus 

dan pengasuh. Karena pengurus dan 

mengasuh yang mengerti secara tidak 

langsung kegiatan anak-anak di 

yayasan. Mengerti secara tidak 
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langsung adalah pengurus tidak 

tinggal di dalam yayasan akan tetapi 

dalam sehari kebanyakan 

menghabiskan waktu mereka di 

yayasan. Informan subjek, peneliti 

memilih anak-anak asuh yang alumni, 

tapi sudah lama tinggal di yayasan. 

Observasi yang peneliti lakukan 

adalah dengan cara turun ke lapangan 

seperti membaur (tinggal bersama 

objek penelitian dalam kurun waktu 

tertentu) guna mengumpulkan data 

berupa realitas yang terjadi di 

lapangan dan membandingkan 

dengan latar belakang masalah yang 

telah peneliti konsep sebelumnya. 

Wawancara dilakukan dengan 

bertatap muka dengan informan dan 

menanyakan beberapa pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya dalam  

pedoman wawancara yang digunakan 

untuk membantu peneliti dalam 

melakukan wawancara agar bahasan 

yang ditanyakan/ info yang dikaji 

tidak terlalu belebar dengan topik. 

Dalam melakukan wawancara 

peneliti juga merecording percakapan 

saat wawancara dan dicatat sebagai 

garis besarnya. Dan study pustaka 

yang dilakukan dengan menggunakan 

beberapa studi terdahulu beserta buku 

buku sebagai penunjang penelitian 

ini. Dalam melakukan analisis data 

menggunakan level analisis induktif. 

Pendekatan induktif 

menekanan pada pengamatan dahulu, 

lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut. Metode ini 

sering disebut sebagai sebuah 

pendekatan pengambilan kesimpulan 

dari khusus menjadi umum (going 

from specific to the general). 

PEMBAHASAN 

 Dari beberapa anak asuh yang 

diwawancarai, mereka memahami 

donasi dalam garis besar adalah 

“Sumbangan dari orang mampu yang 

diberikan pada anak yatim untuk 

memenuhi kebutuhannya”. Akan 

tetapi bahasa yang mereka 

pergunakan berbeda-beda. Sehingga 

dalam arti luas menyantuni anak 

yatim termasuk berbuatan wajib jika 

kita dalam keadaan yang dukup. Dan 

tidak diwajibkan jika kita merupakan 

orang yang berhak menerima zakat 

juga/ sama derajatnya dengan anak 

yatim. 
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Dari pamahaman anak-anak 

asuh tentang donasi, cara pengurus 

untuk mendapatkan donasi hingga 

akhirnya dapat memenuhi kebutuhan 

anak yatim di yayasan. Dan karena 

donasi terus berdatangan membuat 

para pengurus memberi kabijakan/ 

peraturan yang mewajibkan anak 

asuh untuk menabungkan sebagan 

uang Sumbangan yang mereka 

dapatkan tiap kali mendapat 

undangan dari donatur. Yang 

mempunyai tujuan untuk melatih 

anak-anak untuk tidak hidup boros 

mulai sejak dini sehingga mereka bisa 

mengontrol uang yang mereka miliki. 

Dalam hal ini beberapa upaya 

pengasuh untuk menjalankan 

kebijakan tersebut tidaklah mudah. 

Karena berbenturan dengan keinginan 

anak kecil yang selalu ingin 

membelanjakan uangnya jika 

memiliki uang banyak. Sehingga trik 

dari para pengasuh yaitu dengan tidak 

mengajak anak tersebut dalam acara 

undangan dengan donatur 

selanjutnya. Hingga akhirnya anak 

tersebut lebih memilih untuk 

menabung. 

Sedangkan, selain dari 

pemenuhan kebutuhan yang menjadi 

prioritas utama, donasi yang 

dihasilkan juga bisa berdampak 

dengan terciptanya investasi yang 

dimiliki anak-anak. Investasi 

dibentuk dari banyaknya donatur 

yang mendonasikan dananya secara 

langsung pada tiap-tiap anak. 

Biasanya terjadi saat bulan Ramadhan 

dan mereka mendapatkan pesangon. 

Sehingga dari yayasan sendiri 

menerapkan kebijakan untuk wajib 

menabung dari hasil Sumbangan yang 

didapatkan. Tabungan tersebut 

bertujuan untuk masa depannya dan 

kebutuhan mendadak keluarganya. 

Nominal jumblah investasi 

tergantung dari tingkat kerajinan anak 

itu sendiri dan lama mereka tinggal di 

yayasan. Karena terlalu sering 

mendapatkan donasi serta sudah 

menjadi kebiasaan untuk menabung 

dari hasil Sumbangan membuat anak-

anak tidak sadar dengan jumblah 

tabungan mereka yang semakin 

banyak.  

Akan tetapi tabungan tersebut 

bersifat pribadi sehingga yayasan 

tidak berhak sama sekali atas uang 

tersebut. Dalam hal ini kepemilikan 

donasi memiliki banyak akibat baik 

secara langsung ataupun tidak 
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langsung. Karena yayasan masih  

memperbolehkan anak untuk 

membawa uang Sumbangan 

meskipun jumblahnya tidak tertlalu 

banyak. Dalam sistem menabung itu 

sendiri tergantung dari anaknya juga 

berapa yang akan ditabungkan 

mereka sehingga jika memang 

anaknya pintar menghemat mereka 

akan mendapatkan tabungan yang 

cukup besar waktu lulus dari yayasan, 

akan tetapi ada juga yang sebaliknya. 

Sehingga perubahan kehidupan setiap 

anak menjadi berbeda. Karena setiap 

anak berbeda untuk menyikapi 

keadaan mereka baik itu saat mereka 

sulit atupun saat mereka sedang 

banyak Sumbangan seperti saat bulan 

Ramadhan. 

Donasi memiliki dampak baik 

secara langsung ataupun tidak 

langsung. Dampak langsung yaitu 

adanya sifat ketergantungan anak 

asuh terhadap yayasannya. Dari 

temuan data di lapangan banyak yang 

memberikan informasi bahwa mereka 

selama di yayasan tidak pernah 

berfikir untuk mandiri. Berfikir untuk 

mandiri mulai mereka rasakan 

semenjak mereka sudah lulus dari 

yayasan karena mereka harus bekerja. 

Sehingga meskipun adanya 

perubahan donasi yang dialami 

yayasan baik waktu banyak 

Sumbangan ataupun jarang tidak 

pernah berpengaruh sama sekali 

dengan kehidupan mereka sehari-

hari. Karena kebutuhan mereka masih 

teteap dipenuhi dan tidak ada 

perubahan dalam penerimaan uang 

saku dan hak mereka di yayasan. 

Dalam pemenuhan kebutuhan 

keahlian mereka sendiri selain sudah 

diajarkan di sekolah formal yayasan 

juga mencoba mengembangkan 

pelatihan softskill mereka. Akan 

tetapi perencanaan terhadap anak-

anak dalam yayasan terjadi 

kegagalan. Karena kurangnya minat 

dari anak-anak dalam 

menjalankannya sehingga kegiatan 

pelatihan softskill dihentikan.  

Dari ketua yayasan sendiri akan 

menyusun kembali kegiatan/ 

pelatihan untuk skill mereka di rapat 

kerja (RAKER) bulan januari. 

Pelaksaan yayasan selama ini dengan 

dibukakan usaha koperasi yang 

berada di asrama putra. Akan tetapi 

usaha tidak menjadi berkembang 

malah menjadi berkurang. Sehingga 

pengurus tidak melanjutkan pelatihan 
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usahanya kembali. karena kurangnya 

minat anak-anak terhadap pelatihan 

softskill yang diadakan yayasan. 

Akhirnya yayasan memberikan solusi 

agar anak asuhnya bisa bekerja pasca 

lulus dari yayasan dan tidak menjadi 

pengangguran ataupun anak jalanan. 

Solusi yang selama ini mereka 

jalankan adala adanya jaminan 

penyaluran lowongan kerja di 

donatur. Sehingga mereka bisa 

dijamin pekerjaannya dari donatur. 

Akan tetapi, ada juga yang memilih 

untuk tidak bekerja meskipun sudah 

banyak penawaran tentang lowongan 

pekerjaan. Semua usaha yang 

dilakukan yayasan kembali lagi ke 

anak-anak bagaimana mereka 

merespon tindakan yayasan. Dalam 

penjalanan sistem yang ada di 

yayasan semuanya memiliki 

pemahaman yang sama. Akan tetapi 

tentang respon dan pendapat, setiap 

orang di yayasan memahaminya 

secara berbeda-beda. Karena 

perbedaan sudut pandang mereka 

melihat situasi yang ada. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil wawancara 

mendalam yang dilakukan dan 

analisis mengenai makna donasi 

yatim piatu yang ada di yayasan 

Assalafiyah semua penghuni 

Assalafiyah memaknai jika donasi 

yang selama ini mereka dapatkan 

adalah sebuah bantuan. Berbentuk 

macam-macam ada yang pakaian, 

kebutuhan sekolah, sembako, atau 

yang paling sering uang. Karena 

donasi yang sangat sering mereka 

dapatkan dari pengurus sendiri 

berinisiatif untuk membuat program 

tabungan santri. Sehingga 25-50% 

uang yang didapatkan mereka dari 

donatur secara langsung wajib 

ditabungkan. Bertujuan untuk bekal 

mereka di masa depan baik 

dugunakan untuk modal usaha 

ataupun membeli barang-barang yang 

tidak pernah mereka bisa beli. Selain 

untuk menabung wajib di pengurus 

mereka juga menabung dari uang 

yang merek adapatkan. Untuk 

membeli keperluan mandiri mereka 

seperti baju, HP, paket internet,dan 

membantu orang tua dirumah. 

Pertama, donasi diartikan 

sebagai bantuan yang diberikan dari 

kalangan orang yang berkecukupan 

kepada anak-anak yang 

membutuhkan seperti yatim dan 



 

13 

 

duafa. Yayasan assalafiyah menjadi 

contoh yayasan yang sering 

mendapatkan donasi sehingga 

perkesumbangan mereka saat ini. 

Donasi bisa berupa sembako, alat 

sekolah, uang, serta kebutuhan rumah 

tangga. Dalam pengalokasian dana 

yang didapatkan anak-anak yayasan, 

kebanyakan mereka membagu uang 

menjadi dua yaitu ditabungkan wajib 

ke pengurus dan ditabung sendiri. 

Ditabung sendiri bertujuan untuk 

mememnuhi kebutuhan pribadinya 

seperti membeli baju, HP, ataupun 

paketan internet. Asal mula yayasan 

menerapkan tabungan wajib yaitu 

karena banyaknya donasi yang datang 

dan sebagai pembelajaran untuk 

anak-anak agar disiplin dengan uang. 

Dengan tujuan sebagai bekal anak-

anak di masa depan setelah mereka 

sudah lulus dari yayasan. Sehingga 

mereka tidak hanya mendapatkan 

bekal tetapi juga mendapatkan bekal 

finansial untuk modal mereka bekerja 

atau sekedar membantu orang tua.  

Kedua, Kerana terlalu sering 

anak asuh mendapatkan donasi, 

mereka menjadi berperilaku pemalas 

di yayasan. Meskipun adanya 

perubahan donasi yang datang tidak 

berpengaruh dengan kehidupan anak-

anak di yayasan. Karena kebutuhan 

hidup mereka sudah dipenuhi dan 

tidak ada perubahan dengan 

pemenuhan kebutuhan mereka 

meskipun donasi sedang jarang. 

Selama hidup di yayasan mayoritas 

anak tidak mempunyai pemikiran 

untuk hidup mandiri di yayasan. 

Sehingga meskipun yayasan 

mempunyai kegiatan pelatihan 

mandiri guna bekal mereka di 

masyarakat minat anak asuh tidak 

begitu besar. Sehingga kegiatan 

tersebut untuk sementara dihentikan 

sampai adanya rapat kerja pengurus 

kembali dan merancang kegiatan 

untuk minat dan bakat yang anak-

anak asuh butuhkan. Selain itu donasi 

juga mempunyai dampak secara tidak 

langsung yaitu ketergantungan anak-

anak panti terhadap Sumbangan yang 

datang dan investasi yang mereka 

miliki. Sehingga mayoritas saat 

tinggal di panti mereka tidak 

mempunyai orientasi masa depan 

ingin menjadi apa atau keinginan 

untuk mandiri. Sehingga tidak sedikit 

juga anak-anak yayasan yang tidak 

bekerja meskipun sudah lulus dari 

yayasan dan kembali ke rumahnya. 
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Meskipun banyak tawaran lowongan 

pekerjaan yang pengurus tawarkan 

pada mereka. 
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