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A. Latar Belakang 

Pasal 31 UUD 45 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap 

warga Negara Indonesia. Dengan segala upaya pemerintah menyelenggarakan 

pendidikan bagi warga negaranya, tentunya dengan segala upaya kelayakan yang 

disadari akan segala kelebihan dan keterbatasannya. Pendidikan secara 

menyeluruh mampu mengangkat derajat bangsa dari keterpurukan Sumber Daya 

Manusia. Pendidikan mampu mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa 

lain di dunia ini sehingga melalui pendidikan kita dapat mengembangkan nilai 

lebih kekayaan bangsa baik dibidang sosial maupun ekonomi. Melalui pendidikan 

bangsa kita mampu menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang bermartabat. 

 

Namun kondisi sosial masyarakat kita serba majemuk, kemajemukan sosial 

ekonomi dan budaya menyebabkan perbedaan perbedaan signifikan dalam 

upaya mengembangkan harkat bangsa melaui pendidikan. Keterbatasan itu 

merambah sosial ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan daya juang 

menuju kualitas bangsa menjadi hambatan. 

 

Ekonomi yang majemuk menyebabkan batas-batas antara si miskin dan si kaya 

nampak sebagai fenomena sosial. Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan 

untuk mendapatkan layanan pendidikan menjadi beragam. Selain itu tradisi dan 

budaya juga memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan. 

 

Kondisi kondisi yang memperlemah kualitas perubahan dan perkembangan 

kualitas bangsa menyebabkan peran orang tua terhadap keluarga juga menurun, 

sehingga kesempatan belajar untuk menjadi manusia terdidik juga semakin 

menurun kualitasnya. Disisi lain kualitas bangsa secara umum dituntut untuk 

maju dan terukur secara baik. Semakin banyak permasalahan yang terjadi 



menyebabkan banyak anak anak siswa sekolah terlantar secara ekonomi 

maupun secara psikologis. 

Atas dasar itulah maka perlunya suatu Gerakan Anak Asuh (Gerasuh) untuk 

menjawab tantangan hidup yang semakin terpuruk lebih lebih masa pandemi  

covid-19 ini. Gerasuh ini diharap mampu membantu bagi anak usia sekolah 

untuk bangkit dalam masa masa pendidikannya. Diharapkan Gerasuh menjadi 

instrumen untuk menjawab tantangan dimasa pandemi. 

 

B. Tujuan Gerakan Anak Asuh (Gerasuh) 

Pendidikan tidak boleh berhenti. Harapan bangsa tidak boleh gagal. Cita-cita 

siswa jangan putus ditengah Pandemi Covid-19. Kualitas bangsa harus terjaga 

untuk menyongsong Indonesia baru. Adapun tujuan Gerakan Anak Asuh : 

1. Menjaring potensi baik bagi anak sekolah yang sedang menghadapi masalah; 

2. Meminimalisir dampak negatif dari pandemi covid-19 dari sisi pendidikan; 

3. Mengatasi kesenjangan sosial ekonomi bagi terdampak pandemic; 

4. Memotivasi bagi anak berpotensi tetapi mengalami kesenjangan ekonomi; 

5. Meminimalisir terjadinya tekanan sosial dan ekonomi yang akhirnya 

berdampak pada kualitas pendidikan. 

 

C. Prinsip Gerakan Anak Asuh (Gerasuh) 

Gerakan anak asuh (Gerasuh) adalah model diagnosis sosial yang memiliki 

prinsip sebagai berikut : 

1. Bersifat non profit, artinya tidak mencari keuntungan finansial atas program 

ini. Semata-mata merupakan gerakan sosial masyarakat. 

2. Mengutamakan layanan sosial kepada anak didik untuk mendapat bantuan 

sosial berupa pendampingan. 

3. Melayani sepenuh hati dengan ikhlas tanpa berkeinginan mendapat simpati 

secara finansial. 



4. Dilakukan sebagai tanggung jawab sosial pendidik kepada objek pendidikan 

juga tanggung jawab religius sebagai unsur kependidikan. 

 

D. Tahapan Inovasi Gerakan Anak Asuh (GERASUH) 

Program kegiatan sosial ini terlaksana karena komunikasi yang intens antar pemangku 

jabatan, pendidik, komite dan tenaga ahli di bidang pendampingan sosial dan psikologi, 

sehingga menghasilkan analisis sosial dan dampaknya. 

Tahapan kegiatan Gerasuh adalah sebagai berikut : 

1. Mengamati kejadian yang muncul dalam masyarakat; 

2. Menganalisis dampak sosial dan dampak yang terkait; 

3. Komunikasi antar pihak : pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Guru dan 

karyawan, komite sekolah, dan pemerhati; 

4. Berkonsultasi dengan Ahli, dalam hal ini Psikolog serta BK di sekolah; 

5. Menyusun kelompok kerja (POKJA GERASUH); 

6. Menyusun rancangan kerja; 

7. Melakukan aksi sosial; 

8. Mengevaluasi; 

9. Tindak lanjut. 

 

E. Kriteria Teknis 

1. Menginventarisir siswa objek Gerasuh 

2. Membagi tugas Tim Pendamping 

3. Melakukan unjuk kerja Gerasuh 

4. Evaluasi 

 

F. Penutup 

Gerasuh adalah murni kegiatan sosial tambahan dalam rangka memberikan nilai tambah 

dalam upaya mengatasi kemunduran layanan pendidikan pada masa pandemi ini. 

Semoga memberi manfaat dan minimal  mempertahankan kualitas pendidikan anak 



bangsa ditengah masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan ijin dan 

merestui niat baik. 
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Lampiran 1 : Action Plan 



 

Menginvetarisir berbagai masalah dalam lingkungan 

 

 Menentukan dan menemukan ide berdasar pengaduan 

 

Memilih ide 

 

Mendiskusikan ide dan menentukan  tema/ judul 

 

Merancang kegiatan 

 

Menginventarisir Objek 

 

Membagi Tugas TIM Kerja 

 

Action/ Unjuk kerja 

 

evaluasi 


