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BAB III
DESKRIPSI MASALAH

A. Identifikasi Klien

1. Identitas Klien

Nama : “MG”

Tanggal lahir/umur : 09 Februari 1998/ 14 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : SD kelas V

Alamat Wali : PSMP Handayani, Cipayung Jakarta Timur

Alamat orang tua : Nias, Sumatera

No. registrasi LAPAS : AN.09/2011

Kasus pidana : Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)

2. Identitas Orang Tua

a. Ayah

Nama : “G”

Status : Almarhum

b. Ibu

Nama : “NN”

Usia : 40 tahun

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Nias, Sumatera

c. Kakak perempuan (tidak diketahui namanya)

d. T (kakak laki-laki)
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e. L (kakak perempuan)

3. Gambaran genogram  keluarga klien

Gambaran keluarga dapat dilihat dalam bentuk genogram keluarga

sesuai dengan  gambar  di bawah ini:

Gambar 3.1
Bagan Genogram keluarga klien “MG”

Keterangan:

Laki-laki Perempuan

Meninggal dunia

Berdasarkan gambar diagram genogram di atas, maka dapat

diketahui bahwa “MG” merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Ayah “MG” yang bernama “G” telah meninggal dunia saat “MG” masih

kecil dan tidak sempat mengingat wajah ayahnya tersebut.

Keluarga “MG” semuanya beragama Kristen Katholik. Sebab

“MG” saat ini beragama Islam adalah karena sejak berusia 8 atau 9 tahun,

“MG” telah berada jauh dari orang tua dan keluarga, mulai dari Medan,

Jakarta, hingga saat ini berada di LAPAS Anak Pria Tangerang. Seiring

NN GG

?? T L MG
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dengan berjalannya waktu, “MG” berada di lingkungan sekitar orang-

orang muslim, bahkan sudah mendapatkan pendidikan ngaji Iqro’ juz

amma sampai Iqro’ lima.

Informasi yang didapatkan tentang keluarga klien sangatlah

terbatas. Kakak pertama “MG” yang perempuan tidak diketahui

identitasnya sama sekali. Kakak kedua dan ketiga diketahui namanya “T”

dan “L” tapi tidak diketahui sama sekali identitas seperti usia, pendidikan,

dan pekerjaan mereka. Setelah ditelusuri sampai ke PSMP Handayani,

diinformasikan bahwa saat “MG” sudah masuk ke LAPAS Anak Pria

Tangerang, ibunya menikah lagi dengan “H” yang dahulunya merupakan

Pak RT yang telah mengantarkan ibu “MG” ke Jakarta ketika menghadiri

persidangan kasus penganiayaan oleh “MG”

4. Kondisi keluarga

Keluarga “MG” merupakan keluarga dengan tingkat ekonomi

rendah. Ayah “MG” sebagai kepala keluarga telah meninggal dunia pada

saat “MG” masih kecil. Ketiga kakak “MG” telah berkelana jauh dari

rumah untuk bekerja meskipun usia mereka belum begitu dewasa. “MG”

pun sampai usia 8 atau 9 tahun belum mampu untuk bersekolah SD hingga

pada akhirnya ada seseorang yang menawarkan akan menyekolahkan

“MG” ke Medan. Dari kondisi demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa

keluarga “MG” merupakan keluarga yang sangat miskin

B. Pernyataan Rujukan

Klien “MG” merupakan anak yang dirujuk dari PSMP Handayani Jakarta

Timur. Semenjak menjalani masa proses peradilan, “MG” dititipkan di PSMP
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Handayani sejak November 2009. Putusan dari pihak pengadilan secara resmi

dijatuhkan pada tanggal 24 Agustus 2010. Namun karena sebab yang pihak

PSMP juga tidak mengetahui tentangnya, “MG” baru dipindahkan untuk

dididik menjadi Anak Negara (AN) di LAPAS Anak Pria Tangerang pada

bulan Agustus 2011.

Setelah melakukan kontak dengan “MG” maka, praktikan menekan

kontrak relasi pertolongan dengan dia. Pemilihan klien “MG” ini tidak berasal

dari rekomendasi siapapun, melainkan karena interaksi secara langsung antara

praktikan dengan “MG”.

C. Latar Belakang Masalah Klien

1. Latar Belakang Kasus Pidana

Disebabkan kondisi keluarga yang serba sulit, maka ketika ada

seseorang yang menawarkan Ibu “NN” agar “MG” dibawa ke Medan untuk

disekolahkan, maka Ibu “NN” menurut saja. Setelah berada di Medan,

ternyata “MG” tidak disekolahkan dan dipekerjakan sebagai pembantu

rumah tangga. Setelah beberapa bulan di Medan, “MG” dibawa ke Jakarta

dan dipekerjakan lagi di salah satu keluarga. Ibu “NN” saat itu tidak

mengetahui bahwa “MG” telah dibawa ke Jakarta.

Di keluarga ini, “MG” mendapatkan banyak tekanan dan kekerasan,

baik kekerasan fisik maupun verbal psikologis. “MG” juga disuruh

mengerjakan pekerjaan berat di usia anak sepertinya. Mulai dari mencuci

baju, mengepel lantai rumah, mencuci mobil dan masih banyak lagi. Selain

itu orang tua angkatnya juga kasar dan sering memukul. Tak heran jika

kondisi “MG” menjadi terpuruk dan tidak dapat berkembang sebagaimana
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mestinya. Ketika “MG” merasa sudah tidak kuat dengan segala penyiksaan

dan penindasan di tempat ini, pada akhirnya ia pun melarikan diri dan

kebetulan ditemukan oleh tetangganya yang baik hati. “MG” pun

diungsikan sementara ke Bandung, di sana terdapat anaknya yang masih

kuliah. Setelah kondisi dirasa aman, “MG” dibawa kembali ke Jakarta.

Di tempat orang tua angkat ketiga ini “MG” baru mulai disekolahkan

kelas I di SD 13 Cibubur, Jakarta Timur. Di sini “MG” juga mulai mengaji

Al-Qur’an di guru ngaji dekat rumah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa

pola pendidikan di orang tua angkat ketiga ini memang bisa dibilang agak

keras, meskipun tidak ada sama sekali kekerasan fisik. Meski demikian,

diam-diam “MG” ternyata menyimpan amarah yang dipendam kepada ibu

angkat ini.

Suatu kali “MG” meminta uang kepada ibu angkat tersebut, tapi

beliau tidak memberikan, bahkan ibu tersebut marah-marah hingga

membawa-bawa keluarga asal “MG”. Diperlakukan demikian, perasaan

“MG” tidak terima dan menyimpan amarah yang besar. Lalu suatu waktu

saat ibu tersebut sedang menonton TV, “MG” pun memukul kepala dan

lehernya dengan menggunakan balok besar hingga tersungkur ke lantai.

Setelah ibu tersebut tidak berdaya, “MG” menyeretnya hingga ke parit

belakang dekat kamar mandi. Setelah itu “MG” melarikan diri dari rumah

dan dipastikan ibu tersebut telah meninggal dunia. Setelah ditangani oleh

polisi, maka “MG” pun segera ditangkap oleh polisi sebagai tersangka

kasus penganiayaan hingga terjadi hilangnya nyawa.
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Selama menjalani proses peradilan, “MG” dititipkan kepada PSMP

(Panti Sosial Mardi Putra) Handayani dibantu RPSA (Rumah Perlindungan

Sementara Anak) Bambu Apus, Jakarta Timur milik Kementerian Sosial

RI. “MG” berada di sana sejak November 2009 hingga Agustus 2011.

2. Permasalahan di LAPAS

“MG” merupakan anak yang memiliki sosok pendiam dan tidak

banyak bicara. Dari sikap keseharian yang dinampakkannnya tersebut maka

“MG” dianggap oleh banyak teman-temannya di LAPAS sebagai anak

yang susah bergaul. Seringkali dengan sikapnya tersebut, “MG” lebih

sering terlihat dalam kondisi lemah dan lesu.

“MG” juga anaknya tidak begitu ekspresif, juga tidak dapat

mengemukakan pendapat secara terbuka, ditambah lagi perasaan malu yang

berlebihan ketika berada di depan umum. “MG” juga kesulitan untuk

menyatakan “ya atau tidak”, ”suka atau tidak suka”, atau memiliki

pendapat yang berbeda dari teman lainnya. Hal ini sebenarnya merupakan

imbas dari masa lalu yang kurang mendapat perhatian dari orang tua

(terpisah dengan orang tua kandung) serta pengalaman keseharian yang

hanya melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa bisa membantah. Jika

sudah tidak ada kegiatan apa-apa, “MG” juga sering merenung sedih

karena ingin berkumpul kembali bersama orang tua dan keluarganya.

D. Dinamika Keberfungsian Klien

1. Keberfungsian Fisik

Tinggi badan : 154 cm

Bentuk wajah : kotak
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Rambut : ikal

Bentuk badan : kurus

“MG” memiliki tubuh yang normal tanpa kurang suatu apapun. Hanya

saja di kepalanya terdapat bekas-bekas luka yang sepertinya akibat tindak

kekerasan dari orang tua angkat sebelumnya.

“MG” dapat mengikuti kegiatan 4 kali apel dalam sehari. Kemudian ia

juga aktif dan berdiri di depan ketika olahraga pagi setiap hari Jum’at.

Bahkan sebelumnya ia juga mengikuti kegiatan main bola di dalam

LAPAS.

2. Keberfungsian Sosial

“MG” dikenal sebagai anak yang baik, pendiam, penurut, dan tidak

suka membuat ulah. Namun karena sikap pendiamnya itulah sehingga

banyak teman-teman lain yang kurang begitu respect untuk bergaul dan

berteman dengan “MG”.

Selama berada di LAPAS Anak Pria Tangerang, “MG” hanya bisa

cocok berteman dengan beberapa orang saja. Selebihnya, bahkan nama

anak-anak di luar kamar blok pun tidak diketahuinya. Terlepas dari itu

semua, “MG” tetap menjalankan aktivitas bersama teman-temannya seperti

pada saat sekolah, apel harian, senam pagi dan membaca di perpustakaan.

3. Keberfungsian Psikologis

Sepanjang berada di LAPAS Anak Pria Tangerang, “MG”

menunjukkan kondisi emosional yang cukup stabil. “MG” tidak pernah

sekalipun marah-marah secara berlebihan ataupun terkesan memendam

kesedihan yang mendalam.
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Dalam kesehariannya, “MG” memang dikenal oleh anak-anak sebagai

anak yang pendiam dan tidak banyak bicara, namun bukan sebagai anak

yang pemurung. Biasanya jika sudah tidak ada kegiatan atau aktivitas apa-

apa barulah “MG” biasa merenung memikirkan keluarganya di rumah. Hal

itu disebabkan karena “MG” sangat ingin kembali berkumpul bersama

dengan ibu dan kakaknya di Nias.

4. Keberfungsian intelektual

“MG” memiliki kemampuan intelektual yang baik dan hal ini

dibuktikan dengan nilai pelajaran sekolah yang cukup baik. “MG” juga

merupakan anak yang cukup aktif ketika menjawab pertanyaan di kelas.

Selain itu “MG” juga memiliki kemampuan nalar yang baik dan tidak

bermasalah ketika diajak berdiskusi menggunakan logika berpikir. “MG”

benar-benar menyadari kesalahan yang telah ia lakukan dan sadar betul

mengenai kondisinya ketika berada di LAPAS Anak Pria Tangerang seperti

sekarang ini.

5. Keberfungsian Religi

“MG” adalah anak yang taat beribadah. Sholat Dhuhur dan Ashar

selalu ia usahakan bisa berjama’ah di masjid dalam LAPAS. Selain itu,

ketika ia diminta memilih agama mana yang cocok untuknya (antara

Kristen Katholik dan Islam), maka ia pun bersikukuh tetap memilih agama

Islam meski orang tua dan kakak-kakaknya beragama Kristen Katholik.

E. Gejala Masalah Klien

a. Pendiam

b. Tidak bisa bergaul dengan banyak orang
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c. Pemalu

d. Kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat

e. Menarik diri

f. Sedikit mengenal anak-anak di luar kamar blok

Gejala masalah awal yang terlihat pada diri klien “MG” adalah pendiam

dan pemalu yang ditampilkan olehnya sehingga kesan yang tertangkap oleh

orang lain itu seolah-olah “MG” ini anak yang cuek dan kurang perhatian pada

lingkungan sekitar, dan juga asik dengan dunianya sendiri.

Hal tersebut menjadikan “MG” tidak terlalu banyak disukai oleh teman-

teman di lain kamar blok, namun juga tidak dibenci oleh mereka. Yang ada

adalah bahwa terdapat beberapa anak-anak didik yang lebih tua darinya sering

memanfaatkan “MG” untuk disuruh-suruh mengerjakan banyak hal yang sama

sekali tidak ada kepentingan terhadap dirinya. Misalnya   “MG” disuruh

membeli sesuatu tapi tanpa diberikan upah apapun, dan itu lebih dari tiga kali

mereka lakukan terhadap diri “MG”.

“MG” juga tidak terlalu aktif di kegiatan olahraga di dalam LAPAS.

Menurut pengakuan dirinya yang dibenarkan oleh pihak RPSA, “MG” ini suka

sekali main bola, bahkan ia bercita-cita menjadi seorang pemain bola, namun ia

sendiri tidak mau ikut main bola dengan alasan teman-teman main bolanya itu

“tidak enak”. Maka, ia pun lebih memiih menarik diri dan tidak lagi bermain

bola bersama teman-teman di dalam LAPAS.

Pun ketika “MG” berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang baru,

suaranya amat sangat kecil dan seringkali tidak terdengar oleh lawan
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bicaranya. Ia juga hanya akan menjawab ketika ditanya, sulit membuat topik-

topik pembicaraan, serta sangat tidak percaya diri ketika dimintai pendapat

pribadi. Bahkan, ia pernah mengaku kalau dirinya ini anak yang

membosankan, ia tak bisa seperti anak-anak lainnya meski dalam hati ia pun

ingin dimengerti dan punya banyak teman di sekitarnya.

F. Fokus Masalah Klien

Berdasarkan gejala masalah yang telah dikemukakan, maka fokus

masalah yang dialami oleh “MG” adalah “Rendahnya Kemampuan Relasi

Sosial”.

Relasi Sosial yang dimaksud adalah sebuah hubungan kedekatan antara

klien dengan orang-orang di sekitarnya seperti teman-teman sebaya, teman-

teman yang lebih tua, teman-teman di luar kamar blok, guru sekolah, petugas

LAPAS, dan juga para tamu dari luar LAPAS.

G. Teknik yang digunakan dalam Asesmen

Adapun proses asesmen yang dilakukan oleh praktikan untuk menggali

data dan fakta tentang klien “MG” adalah melalui cara sebagai berikut ini:

1. Observasi. Yakni dengan cara pengamatan segala aktivitas klien “MG”

baik pada saat di sekolah, perpustakaan, maupun kegiatan lain yang

melibatkan diri “MG” untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan sesama

teman dan atau pegawai LAPAS.

2. Wawancara. Wawancara langsung dengan klien di tempat terbuka.

3. Wawancara mendalam. Wawancara langsung dengan klien tanpa ada

gangguan dari siapapun.
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4. Studi dokumen dari LAPAS. Mendapatkan data-data terpercaya yang

diperoleh dari bagian registrasi LAPAS Anak Pria Tangerang.

5. Menggunakan angket. Menggunakan daftar pertanyaan tertutup dimana

klien “MG” hanya dapat memilih satu dari dua jawaban.

6. Diskusi kelompok. Pertanyaan yang sama diajukan kepada seluruh anggota

kelompok diskusi dan setiap orang wajib menjawab pertanyaan tersebut.


