
 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PANTI ASUHAN YATIM PUTRI AISYIYAH 

YOGYAKARTA 

A. Spirit al-Maun KHA Dahlan Sejarah Awal Berdirinya Panti Asuhan Yatim 

Putri. 

Amal usaha KHA Dahlan dengan Muhammadiyahnya terlihat 

menggunakan model kegiatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di 

Indonesia. Ini terlihat dalam amal usaha Muhammadiyah dalam mendirikan 

sekolah, melatih dan mengirim mubaligh, mendirikan rumah pemeliharaan anak 

yatim dan mendirikan klinik. Meskipun demikian, menurut Solichin Salam dalam 

Yusran Asrofie  untuk menyatakan bahwa hal itu pengaruh Kristen adalah sulit. 

Hanya saja KHA Dahlan memang mengetahui perkembangan agama Kristen 

dengan baik. Dia sering mengadakan dialog dengan orang-orang Kristen.1 

Berbeda dengan pendapat Abdul Munir Mulkhan yang menyatakan bahwa 

tindakan KHA Dahlan mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Korban 

Perang, Rumah Sakit, sekolah hingga perpustakaan dan media cetak diperolehnya 

dari pengalamannya bergaul dengan kaum Kristiani. Sikap inilah yang belakangan 

ini dikenal sebagai sikap inklusif dan pluralis. 2 

Ada suatu penilaian dari bekas muridnya penting sekali sebagai gambaran 

tentang KHA Dahlan, Profesor Sugardo Purbawakaca menyatakan sebagai 

berikut: 
                                                           
1Asrofie. M.Yusron. 1983. KHA Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya. Yogyakarta Offset. 

Yogyakarta. h. 71 
2Mulkhan, A Munir. 2010.Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah. 

Suara Muhammadiyah. Yogyakarta. h. 134 
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KHA Dahlan adalah seorang pendidik, jang benar-benar berdjiwa pendidik. 

Saya sewaktu sekolah di Kweekschool Djetis dalam tahun 1914-1918 pernah 

mendapat pelajaran dari beliau. Kalau saya mengingat kejadian ini sungguh-

sungguh historis sekali. Sewaktu di kalangan kami angkatan muda 

mengemukakan pertanyaan kepada beliau, apakah tidak boleh bersembahyang 

dengan memakai bahasa Jawa, oleh KHA Dahlan diperbolehkan. Setelah kami 

mengetahui bahasa Arab, barulah kami tidak keberatan tidak mempergunakan 

bahasa Jawa. Cara beliau yang bijaksana ini menimbulkan kekaguman kami, 

berbeda dengan cara pesantren yang kolot. Sikap kami terhadap beliau lain 

tidak hanyalah kagum dan hormat, sebagai seorang anak yang berada 

disamping orang tuanya. 

Beliau itu orang besar yang bisa melintasi batas yang memisahkan antara 

Kaum Islam dan kaum agama-agama lain-lainnya. Antara lain beliau 

bersahabat dengan Pastor Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di 

kalangan keagamaan. Dan suatu keajaiban pada waktu Kiyai Dahlan tidak 

ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. 

Gejala ini saja sudah menarik, sehingga dengan ini perhatian terhadap pribadi 

Kyai Dahlan bertambah luas dan menimbulkan perhatian untuk mempelajari 

ilmunya. Dengan sikap Kiyai Dahlan agama Islam dalam perkembangannya 

memasuki masa baru yang sebetulnya memberikan harapan banyak terutama 

menghilangkan sifat fanatik dan hendak menanamkan agama Islam lebih 

mendalam dalam masyarakat. Karena bagaimanapun juga agama Islam telah 

menunjukkan segi-seginya yang demokratis yang sesuai benar dengan jiwa 

bangsa Indonesia pada umumnya. 

Dan dengan sikap Kiyai Dahlan tadi kehidupan keagamaan seperti di Jawa 

Tengah, terutama Jogdja telah menunjukkan toleransi jang sangat besar, 

bahkan lebih dari pada itu, yaitu sikap harga menghargai dan dengan demikian 

terhindar dari bencana perpecahan dalam keluarga dan masyarakat. Sayang 

bahwa usaha lanjutan itu belum memadai dengan contoh-contoh yang 

diberikan oleh beliau. Akan tetapi saja mempunjai penuh harapan terhadap 

angkatan Muda.3 

 

KHA Dahlan sangat menekankan pentingnya amal. Ini yang sering sekali 

ditekankan kepada murid-muridnya: Agama kuwi diamalke” (Agama itu 

dikerjakan/amalkan).4 Beberapa lontaran pemikirannya menunjukkan akan 

pentingnya amal. Hal ini bisa terlihat dari perkataan maupun perbuatannya. KHA 

                                                           
3Soekarno dkk. 2013.  Makin Lama Makin Cinta, Setengah Abad Muhammadiyah (1912-1962). 

Suara Muhammadiyah. Yogyakarta.h. 141-142 
4Setiawan, Budi. 2015.Menafsirkan Spirit Al-Maun dan Aktivisme Kemanusiaan Muhammadiyah. 

DalamHilman Latief dan Zezen Zainal Muttaqin (ed.). Islam dan Urusan Kemanusiaan, konflik, 

Perdamaian dan Filantropi.Serambi Ilmu Semesta.  Jakarta. h.  311  
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Dahlan berkata : “ Mengoempoelkan ‘ilmu, nazar dan oeang itu karena hendak 

diambil faidahnja dan karena hendak diratakan, djoeja soepaja diambil faidahnja, 

boekannja soepaja djadi kemegahan atau soepaja diketahoei oleh orang lain”. 

Dalam kesempatan lain KHA Dahlan juga mengatakan : 

“ Djanganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun 

harus menjumbangkan djiwamu sekalipun. Djiwamu tak usah kau 

tawarkan , kalau Tuhan menghendakinja, entah dengan djalan sakit atau 

tidak, tentu akan mati sendiri. Tapi beranikah kamu menawarkan harta 

bendamu untuk kepentingan agama? Itulah jang lebih diperlukan pada 

waktu sekarang ini”.5 

Ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi perhatian KHA Dahlan dalam masalah 

ini adalah surat al-Fajr 17-23,surat Taubah 34-35 dan surat al-Maun 1-7. 

⧫⧫❑➔◆

◆❑⧫◼⧫

➔⬧✓☺❑➔→⬧

◆◆⧫☺

❑⧫◆⧫☺⧫☺

⬧

◆◆◆

→◼☺◆

◆✓◆⧫❑⧫

⧫❑⧫⧫⧫

◆⬧⧫ 

 

Artinya : “ Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan 

kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu 

memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dengan yang 

haram), dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali 

tidak! Apabila bumi diguncangkan berturut-turut (berbenturan), dan datanglah 

Tuhanmu; dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka 

Jahaman; dan pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya 

kesadaran itu. (QS al-Fajr : 17-23). 6 

                                                           
5Asrofie, Yusron. 1983. KHA Dahlan Pemikiran....h. 48 
6Kementrian Agama RI. t.t. Syamil al-Qur’am Miracle the Reference. Sygma Publishing. 

Bandung. h. 1183 
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⧫⧫❑⧫

◆⧫

⧫◆⧫❑➔◆⬧⧫

◆❑⧫

⧫◆⧫

◆⧫⬧

◆◆⧫❑→

➔⧫⬧➔

⧫❑⧫☺⧫

◼⧫⧫◆❑⬧

➔⧫❑◆➔

❑→◆⧫➔⧫

→❑➔⬧⧫

⬧ 

 

 

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang 

alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, 

dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang 

menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah 

kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”. (QS at-

Taubah : 34-35)7 

 

Dikisahkan oleh KRH Hadjid, KHA Dahlan senantiasa memikirkan ayat-

ayat ini  sehingga apabila bertemu dengan siapa saja selalu melontarkan 

pertanyaan : 

 “ Apakah engkau berani membuang kebiasaan mencintai harta benda? Beranikah 

engkau menjalankan agama Islam dengan sesungguh-sungguhnya, dengan 

menyerahkan harta bendamu, dirimu di bawah perintah Allah? Beranikah engkau 

mengorbankan harta bendamu kepada jalan Allah?  Apakah engkau tidak takut 

akan siksa Allah di hari kiamat? Apakah tidak kamu fikirkan akibat yang akan 

menimpa pada dirimu?” 

 

Dan ketika ditanyakan oleh KRH Hadjid kepada KHA Dahlan apakah dengan 

shalat dan syahadat yang ada belum juga diakui sebagai orang yang menjalan 

                                                           
7Ibid...h. 381 
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agama? Pertanyaan tersebut dijawab oleh KHA Dahlan : “ Cobalah kau fikirkan 

dengan sungguh-sungguh surat al-Ma’un”8 

     Penafsiran KHA Dahlan terhadap surat al-Ma’un memberikan penekanan yang 

berbeda.  

 

◆◆⬧

⬧

⧫◆◆⧫⬧

◼⧫➔⬧✓☺

◆❑⬧☺⧫

➔⧫⧫❑➔⧫

➔⧫⧫❑

➔◆☺⧫◆⧫❑☺ 

 

Artinya : “ Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang 

yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang 

miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai 

terhadap shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberikan) bantuan. (QS al-

Ma’un : 1-7)9 

 

Penafsiran KHA Dahlan tentang ayat ini adalah bahwa seseorang belum diakui 

telah beriman dan menjalankan agama jika masih mencintai kebiasaan, cinta harta 

benda dan tidak memperhatikan nasib anak yatim serta tidak menganjurkan 

memberi makan orang miskin.  

Adapun shalat ibaratnya hanya sekedar menggerakkan bibir, membaca 

serta menggerakkan anggota badan, sedang hatinya memilih kehidupan dunia dan 

mencintai harta benda. Shalat seperti itu belum akan diterima, bahkan akan disiksa 

di neraka Wail pada hari kemudian karena shalat hanya untuk riya’, shalat yang 

                                                           
8Hadjid, KRH. 2006. Pelajaran KHA Dahlan 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat Al-

Qur’an. LPPI UMY. Yogyakarta. h. 62 
9Kementrian Agama RI. Tt.  Syamil al-Qur’an Miracle...h. 1201 
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hanya karena kebiasaan menurut masyarakat sekitar. Shalatnya tidak timbul 

karena Allah, karenanya shalat yang demikian itu tidak menimbulkan kesucian 

hati sehingga berkehendak menolong orang miskin dan anak yatim.   

 Ayat-ayat diatas terutama surat al-Ma’un adalah ayat-ayat yang 

menggugah KHA Dahlan untuk berbuat amal kebajikan dengan mengorbankan 

harta benda. Ada suatu anekdot dalam suatu kuliah subuh. Berulang kali Kyai 

mengajarkan tafsir surat al-Maun, sehingga beberapa hari tidak diberi tambahan. 

H. Syuja’ salah seorang murid KHA Dahlan menanyakan mengapa tidak memberi 

tambahan pelajaran. KHA Dahlan menjawab : “ Apakah sudah dimengerti betul-

betul?”. H. Syuja’ menyatakan bahwa dia dan kawan-kawannya sudah hafal 

semua. Lalu Kyai bertanya: “Apakah sudah diamalkan?”. “Apa yang diamalkan? 

Bukankah kami sudah membaca surat al-Maun berulang kali dalam shalat” , 

begitulah jawaban H. Syuja’. Kyai menjelaskan: “Diamalkan berarti 

dipraktekkan,dikerjakan. Rupanya saudara-saudara belum mengamalkannya. Oleh 

karena itu mulai pagi ini pergilah berkeliling mencari orang miskin. Kalau sudah 

mendapat, bawalah pulang ke rumah masing-masing. Berilah mereka sabun yang 

baik untuk mandi, berilah pakaian yang bersih, berilah makanan dan minumam 

dan tempat tinggal untuk tidur di rumah kamu sekalian. Sekarang juga pengajian 

saya tutup dan saudara melakukan petunjuk-petunjuk saya tadi”.10 

 Adapun surat at-Taubah 34 dan 35 menggonjangkan hati KHA Dahlan dan 

menimbulkan semangat yang berkobar-kobar untuk mengorbankan harta benda. 

Banyak ulama berpendapat bahwa ayat-ayat itu hanya mengancam orang-orang 

                                                           
10Asrofie, M. Yusron. 1983. KHA Dahlan Pemikiran...h. 50 
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yang tidak mau mengerjakan zakat. Jadi jika sudah berzakat tidak diancam siksa 

yang pedih. KHA Dahlan berpendapat bahwa ayat-ayat itu tidak hanya 

mengancam orang yang tidak zakat saja, tetapi juga bagi orang yang menyimpan 

harta benda untuk kepentingan diri sendiri, tidak mendermakan di jalan Allah, 

mereka diancam dengan siksa yang pedih. 

Ajaran KHA Dahlan dalam soal harta benda adalah, mencari sekuat tenaga 

harta yang halal, jangan malas. Setelah mendapat , dipakai untuk kepentingan diri 

sendiri dan anak istri secukupnya, jangan terlalu mewah. Kelebihannya 

didermakan di jalan Allah.11 

Pemikiran KHA Dahlan menunjukkan ketakutan pada kematian dan 

adanya pembalasan berupa siksa atau hukuman. Karena itu, supaya selamat dari 

siksa neraka manusia harus berbuat sesuatu, harus beramal baik. Dia nampak siap 

untuk mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi serta meninggalkan apa yang 

dilarangnya. Dalam mengerjakan perintah Tuhan KHA Dahlan nampak banyak 

mengerjakan perintah yang mempunyai akibat sosial. Apa yang dikerjakannya 

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan amal sosial. Dia banyak berfikir dan 

mengerjakan tentang pengorbanan harta dan pemeliharaan anak-anak yatim dan 

juga penampungan orang-orang miskin. Inilah yang memberikan ciri sebagai 

gerakan sosial.12 

Pengaruh pemikiran KHA Dahlan sangat membekas di kalangan murid-

muridnya, salah satunya adalah Syuja’. Pada saat terjadi bencana alam berupa 

Gunung Kelud meletus yang mengakibatkan sedikitnya 5000 orang tewas dan 

                                                           
11Hadjid, KRH. 2006. Pelajaran KHA Dahlan...h. 71-77 
12Asyrofi, M. Yusron. 1983. KHA Dahlan Pemikiran ....h. 47-51 
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puluhan ribu lainnya menderita kehilangan tempat tinggal, Syuja’ segera 

melakukan pertolongan kepada para korban. Karena para korban adalah yatim 

(tidak terperhatikan) dan miskin (tidak berdaya). Tentu saja untuk bisa menolong 

jumlah korban yang demikian banyak Soejak tidak bisa sendirian. Peristiwa inilah 

yang menjadi cikal bakal berdirinya PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) 

sebagai salah satu bagian dari kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah. Seiring 

dengan itu pula Muhammadiyah merintis berdirinya balai pengobatan untuk 

menolong dan membantu mereka yang menderita sakit,balai ini dinamakan PKO. 

Dalam perkembangannya semangat kemanusiaan sebagai pelaksanaan spirit al-

Maun terwujud dalam berbagai bentuk amal usaha, panti asuhan yatim dan rumah 

miskin. Demikian juga dalam setiap acara Kongres/Muktamar Muhammadiyah, 

selalu ada kegiatan sosial berupa santunan kepada kaum dhuafa dalam berbagai 

bentuknya.13 

Pada tanggal 17 Juni 1920, dalam rapat Muhammadiyah yang dipimpin 

langsung oleh KHA Dahlan dan dihadiri oleh sekitar 200 orang anggota dan 

simpatisan, diresmikan bidang-bidang garap yang sedang tumbuh menjadi bagian 

dalam Muhammadiyah, yaitu : 

1. Pengurus Muhammadiyah bagian Sekolahan dengan ketua H.M Hisyam. 

2. Pengurus Muhammadiyah bagian Tabligh dengan ketua H.M Fakhrudin. 

3. Pengurus Muhammadiyah bagian Penolong Kesengsaraan Umum dengan 

ketua H.M Syuja’ 

                                                           
13Setiawan, Budi. 2015. Menafsirkan Spirit Al-Maun dan Aktivisme Kemanusiaan 

Muhammadiyah. DalamHilman Latief dan Zezen Zainal Muttaqin (ed.). Islam dan Urusan 

Kemanusiaan...ibid 
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4. Pengurus Muhammadiyah bagian Taman Pustaka dengan ketua H.M Muhtar. 

Dalam tahun1920 itu juga Muhammadiyah mendapat kepercayaan dari 

orang-orang kaya. Mereka menyerahkan harta untuk dibagikan sebagai zakat, 

kepada fakir miskin. Menurut sejarah, belum pernah kampung Kauman 

Yogyakarta membagi-bagikan uang seperti itu. Pada waktu itu slogan sosial sama 

rata sama rasa ramai diucapkan oleh para pemuda dan anak-anak serta diamalkan. 

Orang-orang kampung Ngabean, tetangga kampung Kauman, yang terdiri dari 

orang-orang Tionghoa, juga turut memberikan uangnya kepada Muhammadiyah 

untuk dibagikan. 

 Adapun perkembangan bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem 

(selanjutnya disebut PKO) dalam masa KHA Dahlan, setiap bulan memberi 

makan orang miskin (orang jompo) yang berjumlah sekitar 16 orang. Untuk 

menampung orang-orang miskin dan anak-anak yatim, maka dibangunlah Rumah 

Miskin dan rumah untuk pemeliharaan anak yatim. Bagian Penolong 

Kesengsaraan Umum juga menolong kepada orang yang menderita akibat 

kebakaran rumah, membantu pengurusan jenazah orang yang meninggal, dan 

orang yang kehabisan bekal di jalan (musafir). Disamping itu juga mengatur 

pembagian beras fitrah dan daging kurban. Pada waktu peresmian Rumah Miskin 

tanggal 13 Januari 1923 datanglah Dr. Somowidagdo dari Malang jawa Timur. 

Dia terharu melihat usaha yang dilakukan Muhammadiyah bagian Penolong 

Kesengsaraan Umum dan ingin menyerahkan tenaganya kepada Muhammadiyah. 

Keinginan yang demikian langsung disampaikan kepada KHA Dahlan. Pada 
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tanggal 15 Februari tahun 1923 dibukalah klinik yang dipimpin oleh Dr. 

Somowidagdo.14 

Bagian PKO pada awalnya memiliki pandangan yang inklusif, ini bisa 

dilihat dari Asasnya, yaitu: 

”Moehammadijah b/g P.K.O. bekerdja dan menolong kepada kesangsaraan 

oemoem itoe, sekali-kali tidak memandang kanan dan kiri oesahanja orang lain 

jang menolong kesangsaraan oemoem, dan tidak poela oentoek membantoe 

kapada kahendak orang lain jang akan mendapatkan pengaroeh dari ra’jat 

oemoem. Akan tetapi mengadakan itoe hanja mengingat dan memakai perintah 

perintah Agama Islam belaka, jang dibawa oleh joenjoengan kita K. Nabi 

Moehammad s.a.w. dengan menoeroet dajalan (soennah) nja terhadap kepada 

oemoem. Djadi seolah-olah dasarnja pertolongan dari pada Moehammadijah b/g. 

P.K.O. itoe, soeatoe soember (mata air) pertolongan jang djernih lagi bersih, 

terletak diseboeah tempat jang bisa didatangi oleh segala orang tidak dengan 

memandang Bangsa dan Agama.” 

Pandangan Muhammadiyah awal tentang panti asuhan dalam diketemukan 

pada Artikel 4, Reglement Moehammadijah bahagian Penolong Kesengsaraan 

Oemoem (PKO) Hindia Timur di Djogjakarta : 

“ Persyarikatan ini bersoenggoeh-soenggoeh menjampaikan hadjatnya dengan 

mengadakan : a. Pemeliharaan bagi orang-orang miskin,pendidikan, pengadjaran 

kepada orang-orang jang dipeliharanja, begitoe djuga pekerdjaan, keradjinan dan 

Agama Islam seperloenya; b. Pemeliharaan anak-anak yatim dan piatoe dengan 

pendidikan,keradjinan, pengadjaran Agama Islam, pengetahoean oemoem dan 

pekerdjaan yang berfaedah kelak baginya”.15 

Sebagai sebuah istilah, PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) berganti 

sejak muktamar Muhammadiyah ke 35 pada tahun 1962 menjadi PKU, singkatan 

dari “Pembina Kesejahteraan Umat”. Narasi besar yang dikumandangkan pada 

waktu itu masih seputar kemiskinan. Dalam Album Muhammadiyahtahun 1961, 

disebutkan bahwa PKU diserahi tugas khusus untuk “urusan hal pertolongan pada 

orang miskin dan anak yatim”. Dalam konteks ini, jelas bahwa lembaga-lembaga 

                                                           
14Asrofie, M. Yusron. 1983. KHA Dahlan Pemikiran... h. 67 
15Latief, Hilman. 2010. Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum 

Modernis. Gramedia.Jakarta. h. 191 
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sosial yang dikelola Muhammadiyah, seperti klinik dan panti asuhan adalah 

bagian integral dari Majlis PKU. Hasil Musyawarah Nasional Majlis PKU pada 

tahun 1963 di Jakarta bahkan menunjukkan bahwa ruang lingkup Majlis PKU 

sangat luas, dari menyantuni anak yatim piatu, gelandangan, kaum miskin dan 

wanita yang dalam istilah sekarang disebut pekerja seks komersial (PSK), sampai 

mengelola zakat dan mendirikan klinik.16 

Ruang lingkup Majlis PKU yang luas itu merupakan penjabaran dari 

pemahaman yatim yang tidak sempit. Yatim yang seharusnya mendapatkan 

pelayanan bukan hanya anak yang terlantar secara ekonomi, tapi juga anak yang 

terlantar pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan pembinaan akhlaknya. Mereka 

itu dapat meliputi anak-anak yang orang tua atau keluarga mereka, karena 

kemiskinan dan sebab-sebab yang lain, tidak dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya sebagai pengasuh, seperti anak-anak jalanan dan anak-anak  yang 

menjadi korban trafficking (perdagangan manusia),  narkoba,  salah pergaulan dan 

korban teknologi komunikasi.  

Panti Asuhan Yatim Putri’Aisyiyah (selanjutnya disebut PAY) menginjak 

usia satu abad, berusia 93 tahun pada 2 November 2014 yang lalu. Pada 

peringatan miladnya yang ke 93. PAY raih peringkat A Akreditasi dari Tim 

Asesor Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atas nama 

Mentri Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor : LKS/006/AKRE/2014 

yang berlaku hingga tahun 2019. 

                                                           
16Ibid. h. 252. 



41 
 

PAY didirikan di atas tanah seluar 9289 m2 di Jl. Munir 109 Serangan 

sejak  tanggal 17 September 1957. PAY Putri sebelumnya sempat menempati 

rumah KHA Dahlan yang terletak di Jayeng Prakosan. Pada awalnya, sistem pola 

asuh anak panti masih perorangan. Satu orang mengasuh beberapa anak di panti 

dan memberikan pengajaran di rumah masing-masing pengasuh. Kemudian sistem 

diubah lebih kepada kelembagaan dan semua kegiatan putra-putri anak panti 

dipusatkan di rumah KHA Dahlan di Jayeng Prakosan.17Semenjak tanggal 17 

September 1965, kepengurusan dan pengelolaan PAY Putri ‘Aisyiyah diserahkan 

sepenuhnya dari Pimpinan Muhammadiyah Majlis PKU DIY kepada Pimpinan 

Muhammadiyah Cabang Ngampilan. Selanjutnya Pimpinan Muhammadiyah 

Cabang Ngampilan membentuk suatu kepengurusan Panti Asuhan Yatim Putri 

Muhammadiyah/’Aisyiyah untuk melaksanakan kepemimpinan, kekuasaan, 

pertanggungjawaban serta menyelenggarakan pemeliharaan hak milik dan 

pengasuhan anak-anak yang merupakan kekuasaan otonom penuh.18 

Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, dahulu bergabung antara putra dan 

putri. Dikeluarkan surat pengukuhannya oleh PP Muhammadiyah pada periode 

Prof Dr. Amin Rais dengan no : 17/SK-PP/IV-A/1-c/1995 tanggal 11 Syawal 

1415 H atau 13 Maret 1995. PP. Muhammadiyah dalam suratnya yang 

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya itu menyatakan bahwa : 

1. Panti Asuhan Yatim Putera Muhammadiyah Yogyakarta yang beralamat di  

Lowanu III/no 1361 Yogyakarta,  

                                                           
17Suara Muhammadiyah. edisi no 3. th ke 100. 1-15 Februari 2015. h. 30 
18Profil Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Yogyakarta. tt. h. 1-2 



42 
 

2. Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Yogyakarta yang beralamat di Jl. Muir 

109 Serangan Yogyakarta.  

Adalah benar-benar Panti Asuhan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah (dahulu Hoofdberstuur Muhammadiyah) pada tahun 1921, yang 

mengasuh dan menyantuni anak-anak yatim dan yatim piatu putra dan putri. 

Kemudian pada tahun 1928 dipisah menjadi dua bagian : khusus putra dan khusus 

putri. Demikian surat ini kami buat sebagai pengganti Akta Pendirian yang 

arsipnya sudah tidak dapat ditemukan lagi, untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya dan menjadi keterangan yang sah bagi semua pihak yang 

berkepentingan.19 

Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Yogyakarta juga dikukuhkan dengan 

SK dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no 188/360/V3. PAY 

Putri Muhammadiyah terbuka untuk umat Islam berstatus yatim, piatu, yatim 

piatu, serta dhuafa. Dalam sistem penyatunan PAY tidak hanya memiliki anak 

asuh yang berada di dalam panti, melainkan juga memiliki anak asuh di luar panti 

juga kaum lansia. Pada tahun ajaran 2014, anak asuh yang terdapat di dalam panti 

tercatat 58 anak yang diantaranya berasal dari NTT dan Papua. Sedangkan di luar 

panti, PAY memiliki 85 anak asuh yang terdiri dari putra dan putri. Selain itu 

PAY juga menyantuni 70 lansia luar panti yang terdiri dari 15 laki-laki dan 55 

perempuan. 

Semenjak tahun 2006, kegiatan amal usaha PAY Putri ‘Aisyiyah 

diselenggarakan oleh PWA DIY Bagian Majlis Kesejahteraan Sosial hingga kini. 

                                                           
19Disampaikan oleh Bapak Drs. Muchlas Abror pada peringatan Milad PAY putri yang ke 93 

tanngal 18 November 2014 di PAY Putri ‘Aisyiyah. 
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Dalam mengembangkan menuju panti yang mandiri, semenjak tahun 2011 PAY 

Putri ‘Aisyiyah juga membuat program pengembangan unggulan yaitu Balai 

Latihan Ketrampilan. BLK PAY berlokasi di Jl. Agus Salim no 63, yang kini telah 

memiliki keseluruhan luas tanah hingga 960m2. Diharapkan kedepannya, program 

pengembangan ini mampu dilakukan secara berkelanjutan demi mewujudkan 

tujuan kemandirian bagi PAY Putri ‘Aisyiyah20.  

B. Visi dan Misi Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah 

Visi Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyahyaitu : 

1. Terbentuknya muslimah beriman, bertaqwa, trampil cerdas dan mandiri. 

2. Berguna bagi bangsa dan negara. 

Misi Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyahyaitu :  

1. Mendidik dan mengasuh anak yatim, piatu, yatim piatu, terlantar (dhu’afa) 

2. Mengimplementasikan firman Allah SWT QS al-Maun (107): 1-7 

3. Mencetak muslimah mandiri, berwawasan dan beraqidah Islam bersumber 

kepada al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw 

Tujuan pokok panti asuhan adalah melindungi anak-anak terlantar dari 

keterlantaran selanjutnya dan merehabilitasi anak-anak terlantar.Memberikan 

kebutuhan pendidikan, ketrampilan bagi anak agar kelak dapat berguna di 

masyarakat dan dapat menumbuhkan kemandirian bagi anak.Pelayanan dapat 

berupa pengembangan pribadi anak, pelayanan menyangkut aspek pendidikan dan 

latihan, pembinaan fisik dan kesehatan serta integrasi dengan masyarakat. 

                                                           
20Majalah al-manar.  edisi Januari 2015. h. 3  
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 Tujuan umum memberikan santunan bagi anak yatim antara lain : 

1. Tertanamnya jiwa keislaman yang terwujud dalam pengamalan dan perilaku 

sehari-hari secara baik. 

2. Sekurang-kurangnya seorang anak dapat menyelesaikan pendidikannya pada 

tingkat menengah ke atas (SLTA/Kejuran). 

3. Sekurang-kurangnya anak mempunyai satu ketrampilan yang bernilai 

ekonomis sehingga dapat menjadi bekal untuk kehidupan kelak. 

4. Diarahkan dan dibina menjadi kader Muhammadiyah yang nantinya dapat 

ikut mendukung amal usaha persyarikata Muhammadiyah. 

C. Struktur Organisasi. 

 Secara organisasi, kepengurusan panti sesuai dengan SK PWA Makesos 

DIY periode tahun 2010-2014 (Lampiran II) 

D. Mekanisme Kerja 

1. Kepala Panti bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan sosial di 

dalam panti. 

2. Tenaga-tenaga di bidang administrasi bertanggung jawab dalam 

melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, urusan keuangan serta urusan 

dalam. 

3. Unit Asuhan bertanggung jawab melaksanakan asuhan, pendidikan, 

pembinaan mental spiritual dan latihan keterampilan. 

Pengasuh dan Anak Asuh. 

Tugas Pengasuh dan Pembantu Pengasuh 
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Pengasuh dan pembantu pengasuh di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah 

Kota Yogyakarta memiliki tugas yang secara umum dujelaskan sebagai berikut : 

1. Mengawasi atau melaksanakan pekerjaan rutin dalam asrama, untuk semua 

penghuni asrama, 

2. Melaksanakan keputusan sidang pengurus yang telah ditetapkan untuk 

dikerjakan oleh pengurus dan pembantu-pembantunya, 

3. Membuat laporan keuangan untuk dikirim ke instansi-instansi yang terkait 

yang diketahui oleh pengurus dan ketua, 

4. Terlibat langsung dalam proses pembinaan anak asuh sehari-hari, 

5. Membuat usul kepada sidang tentang semua kebutuhan yang dianggap perlu 

diadakan atau dilaksanakan, 

6. Mengawasi kebersihan lingkungan panti, 

7. Memimpin kerja bakti anak-anak, 

8. Membagi tugas kepada anak-anak atas tanggung jawab mereka terhadap 

kemajuan asrama lewat ketua kelompok masing-masing. 

 Dalam pelaksanaan kepengasuhan di Panti, Ibu Pengasuh dibantu oleh 

pekerja sosial (awalnya ada pekerja sosial bantuan dari pemerintahmbak S yang 

selesai kontraknya bulan Februari 2015 dan pekerja sosial swadaya. Pekerja sosial 

swadaya awalnya ada 4, sekarang tinggal 1 orang mbak AD lulusan BK dari UIN 

yang sedang melanjutkan S2 di universitas yang sama) dan 14 orang musyrifah. 

 Keberadaan pekerja sosial dan musyrifah sangat membantu dalam 

pembinaan anak asuh, karena ibu pengasuh sudah sepuh sehingga tidak optimal 

dalam mengawasi dan membimbing anak asuh. Peran pengasuh saat ini dirasakan 



46 
 

berbeda dibandingkan pada saat Ibu pengasuh masih kuat, sebagaimana 

diceritakan mbak N, salah seorang musyrifah yang masuk panti sejak kelas 1 SD 

yang menggambarkan kedekatan Ibu pengasuh dengan anak-anak asuh. Ibu 

pengasuh terjun langsung mengurus anak-anak dari memandika, menidurkan 

untuk anak-anak SD yang baru masuk sampai mengontrol belajar anak-anak.21 

E. Kegiatan anak dalam panti 

 Anak-anak yang berada dalam panti memiliki hak dan kewajiban sebagai 

berikut: 

1. Mendapatkan pendidikan dan ketrampilan. 

2. Melakukan kegaitan olah raga. 

3. Membersihkan kebun dan halaman. 

4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat konstruktif untuk 

perkembangan anak baik yang diadakan sendiri oleh panti maupun instansi 

social lain. 

F. Aktifitas Rutin. 

 Panti Asuhan memiliki beberapa komponen yang saling melengkapi yaitu 

pengurus, pengasuh, staff administrasi, dan anak asuh. 

 Masing-masing memiliki aktifitas rutin sebagaimana dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pengurus . 

a. Menetapkan kebijakan panti. 

b. Menyelenggarakan rapat rutin setiap dua minggu sekali. 

                                                           
21 Wawancara dengan N 
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c. Menerima anak asuh di setiap tahun ajaran baru. 

d. Mengadakan pembekalan untuk anak asuh yang lulus. 

e. Menghadiri undangan baik yang berhubungan dengan persyarikatan 

ataupun instansi lainnya. 

f. Pengajian rutin sebulan sekali (setiap tanggal 15). 

g. Penggalian sumber dana. 

h. Menerima dan memeriksa pemasukan dan pengeluaran keuangan. 

i. Menandatangani laporan /SPJ dan surat menyurat. 

j. Bersam-sama pengasuh menyelesaikan permasalahan anak asuh. 

k. Memberikan penyuluhan pada anak asuh. 

l. Menerima kunjungan, studi banding, penelitian dan lain-lain. 

m. Memberikan fasilitas/layanan kesehatan pada anak asuh dan bekerja 

sama dengan :-Puskesmas Ngampilan yang terletak di depan panti, RS dr 

Sarjito, RS PKU Muhammadiyah, layanan kesehatan oleh pihak panti 

seminggu sekali oleh dr. Sampurna, dan beberapa RS yang telah ditunjuk 

oleh BAPEL JAMKESSOS Provinsi DIY 

2.   Pengasuh dan Staff Administrasi. 

a. memonitor kegiatan anak asuh setiap hari 

b. membimbing belajar anak asuh. 

c. mengadakan pembinaan anak asuh seminggu sekali dan setiap saat jika 

diperlukan. 

d. menerima tamu baik person, instansi, mahasiswa dan lain-lain. 

e. membuat laporan keuangan mingguan dan bulanan. 
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f. pengarsipan. 

g. menerima dan menyeleksi calon anak asuh. 

h. membimbing sholat malam setiap malam jumat dan malam ahad. 

i. membuat undangan rapat. 

j. melakukan monitoring anak asuh dengan guru BK sekolah. 

k. melakukan motivasi belajar anak asuh, pemberian hadiah untuk anak 

berprestasi. 

l. pendidikan keagamaan : 2 x seminggu, ustadz dari DEPAG Provinsi DIY 

Bp Nur Ahmad S.Ag. 

m. menyediakan guru olah raga senam setiap hari minggu. 

n. bekerja sama dengan mahasiswa relawan UGM untuk membantu 

membimbing belajar anak asuh. 

3. Anak Asuh. 

a. kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan 

tinggi masing-masing. 

b. maghrib/Isya : jamaah sholat maghrib dan tadarus al-Qur’an. 

c. kegiatan belanja, masak memasak, pemeliharaan kebersihan kamar, 

dapur, ruangan-ruangan, taman dan lingkungan panti. 

d. penerimaan kunjungan tamu baik perorangan maupun instansi juga 

menghadiri undangan keluar. 

e. pemeriksaan kesehatan seminggu sekali. 

f. bimbingan belajar dan konseling. 

g. kegiatan kesenian dan rekreasi. 
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h. pembekalan untuk kemandirian anak asuh. 

i. ketrampilan memasak, setiap hari jumat : Hj. Soelisjastowo. 

G. Fasilitas yang diterima anak asuh. 

Panti asuhan memberikan berbagai fasilitas sebagai berikut : 

1. Pendidikan dan kesejahteraan anak asuh,baik anak asuh di dalam panti, non 

panti dan juga santunan untuk lansia. 

a. Anak asuh yang berada di dalam panti sejumlah 58 anak,berasal dari 

Yogyakarta dan dari luar seperti NTT, dan Papua. Mereka sekolah di SD, 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Kejuruan, (SMK), 

Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Anak-anak 

panti asuhan bukan hanya dibiayai hingga menamatkan pendidikan atas 

melainkan juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 

hingga ke universitas.Anak panti disantuni bukan hanya ketika mereka di 

dalam panti, tapi setelah mereka lulus dan belum mendapatkan pekerjaan, 

tetap diterima di panti untuk mengasuh adik-adiknya dan ditambah 

ketrampilannya sehingga lebih siap ketika mengabdi di masyarakat. 

b. Untuk anak asuh di luar panti (non panti) sejumlah 84 anak, bukan hanya 

anak yatim, piatu saja yang mendapat santunan dari PAY, namun mereka 

yang masih memiliki keluarga namun dikategorikan sebagai dhuafa. Anak 

asuh PAY di luar panti kini terdiri dari putra dan putri yang duduk di 

bangku TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Fasilitas dan bentuk santunan yang 

diberikan kepada anak asuh non panti setiap tanggal 5 berupa uang sebesar 

Rp.50.000, beras 5 kg, mie instan 5 bungkus, keperluan sekolah seperti 
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buku  dan alat tulis setiap tahun ajaran dan mendapat paket lebaran. Anak 

asuh non panti ada yang dikelola oleh Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah di 

sekitar panti seperti Ngampilan, Ngadiwinatan, Mancasan, Pathuk, 

Purwodiningratan, Suronatan dan Kuncen. Pengawasannya langsung 

diserahkan ke PRA setempat. Panti hanya menerima laporan berupa 

fotocopy raport. 

c. PAY juga memberikan santunan kepada kaum lansia luar panti sebanyak 

70 orang ( 15 laki-laki dan 55 perempuan). Bantuan yang diberikan berupa 

beras 5 kg, 5 bungkus mie instan, uang Rp. 20.000,paket lebaran dan 

seragam serta THR, pemeriksaan gratis seminggu sekali, pengajian 

sebulan sekali tiap tanggal 15 sekaligus pengambilan bantuan.  

d. Makan 3 x sehari dengan mengatur menu sesuai dengan petunjuk 

kesehatan, tambahan gizi susu, buah dan snack. Tugas memasak 

disamping dilakukan oleh juru masak juga dibantu musyrifah dan anak 

asuh secara bergantian. 

e. Darma Wisata yang bermanfaat, outbond, kunjungan ke pondok pesantren, 

tempat bersejarah keIslaman atau berkunjung ke sesama panti asuhan. 

f. Kesenian piano, rebana, dan lain-lain. 

2. Pelayanan Kesehatan 

a. Tersedia obat-obatan ringan setiap saat bila diperlukan. 

b. BAPEL JAMKESSOS bekerja sama dengan RS Sarjito dan RS 

yang ditunjuk oleh BAPEL JAMKESSOS. 

c. Pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Ngampilan. 
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d. Jadwal olah raga setiap hari minggu. 

3. Pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan 

4. Pembinaan ketrampilan 

5. Pembinaan keagamaan 

Untuk meningkatkan bidang keagamaan diselenggarakan kajian/madin 

semi pondok bagi anak-anak dengan kegiatan pendalaman materi agama, umum, 

dan hafalan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis. 

H. Sarana dan Prasarana. (lampiran III) 

I.  Sistem Pengasuhan. 

  Sistem pengasuhan yang berlaku di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah 

Yogyakarta mengacu kepada Standar Nasional Pengasuhan Anak yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Sosial. Untuk hal ini, PAY pada tahun 2014 

mendapat sertifikat akreditasi  peringkat Baik Sekali (A) rangking Excelent dari 

Kementrian Sosial RI dengan nomor LKS/006/AKRE/2014.  Sertifikat ini 

berlaku selama 5 tahun dari 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juni 2019. 

J. Sumber Dana dan Usaha Produktif 

Sumber dana yang diperoleh panti berasal dari beberapa sumber antara 

lain : 

1. Bantuan dari yayasan Dharmais Jakarta untuk menambah gizi dan 

kebutuhan sehari-hari. 

2. Bantuan oprasional dari Dinas Sosial Prop DIY 

3. Subsidi Panti Sosial dari Departemen Sosial RI. 
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4. Bantuan biaya oprasional Panti se Kota Yogyakarta dari Dinas Kesos Kota 

Yogyakarta. 

5. Donator tetap dan bantuan insidentil dari dermawan dan masyarakat. 

K. Syarat penerimaan anak asuh. 

Penerimaan anak asuh dilakukan setiap tahun, yang bertepatan dengan 

tahun ajaran baru, adapun syarat-syaratnya antara lain : 

1. Anak didik dikirim oleh instansi/organisasi setempat, diutamakan dari 

yayasan Muhammadiyah/’Aisyiyah. 

2. Diutamakan yang berstatus yatim,piatu, yatim piatu atau dhu’afa (terlantar 

tidak mampu). 

3. Berusia antara 7 sd 11 tahun dan sudah mampu mengurus diri sendiri. 

4. Menyertakan surat keterangan sehat dari dokter 

Setelah anak dinyatakan diterima menjadi anak asuh, maka anak 

diwajibkan untuk mengisi data anak asuh dan segera melengkapi persyaratan lain, 

seperti : 

1. Surat keterangan tidak mampu dari pamong praja setempat yang diketahui 

oleh Pimpinan Cabang/Ranting Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah 

2. Foto copy surat kematian orang tua bagi yang berstatus yatim, piatu atau 

yatim piatu 

3. Foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir dan foto copy kartu C1 

4. Raport dan surat keterangan pindah sekolah 

5. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar 
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Selama proses pendaftaran sampai anak diterima menjadi anak asuh, 

bahkan sampai dengan anak asuh dinyatakan selesai/dilepas dan dikembalikan 

kepada walinya tidak dikenakan biaya sedikitpun, semua biaya pendidikan, 

kesehatan, dan keperluan sehari-hari menjadi tanggung jawab panti asuhan. 

L. Alumni PAY Putri ‘Aisyiyah 

 Alumni Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah tetap menjalin shilaturahmi 

dengan pihak panti yaitu mengadakan pertemuan sebulan sekali yang diadakan 

secara bergantian (bagi alumni yang domisili di Yogyakarta). 

 Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus periode 2010-2014, 

jumlah alumni yang terdata sejak tahun 1980-2014 sejumlah 232 orang dengan 

latar belakang pekerjaan sebagai bidan, perawat, wiraswasta, bekerja di instansi 

pemerintah dan swasta, dan sebagian besar menjadi pendidik. 

 

Tabel 3. Latar Belakang Alumni 

NO PEKERJAAN JUMLAH 

1 Guru PNS 19 

2 Guru non PNS 16 

3 PNS 5 

4. Dosen Stikes 1 

5. Bidan/Perawat 3 

6. Karyawan/Swasta/Wiraswasta 106 

7. Pengusaha 1 

8. Mahasiswa 17 

9. IRT 37 

10. Belum diketahui 9 
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 Jumlah 232 

 

M. Program Pengembangan 

 PAY memiliki program pengembangan menuju panti mandiri, yaitu 

pembangunan gedung BLK PAY dua lantai. Gedung ini memiliki 27 kamar dan 

dapat menampung 120 orang, dibangun diatas tanah seluas 960m2 (dibeli secara 

bertahap) yang berlokasi di Jl. H. Agus Salim no 63,65,67. BLK PAY menjadi 

tempat pelatihan kursus tata busana dan tata boga bagi anak-anak panti di waktu 

luang. Selain itu  dapat dipergunakan untuk pelatihan, rapat, kajian juga sekaligus 

penginapan bagi warga Muhammadiyah/’Aisyiyah yang membutuhkan.22 

N. Jejaring Panti Asuhan ‘Aisyiyah Yogyakarta.23 

 Panti Asuhan ‘Aisyiyah Yogyakarta mempunyai jaringan dengan berbagai 

pihak, antara lain : 

1. Instansi pemerintah seperti Dinsos DIY, Dinsos Kota, Kemenag Kota, Dinas 

Kesehatan DIY, Dinas Pendidikan DIY, Dinas Pendidikan Kota, Dinas 

Perhubungan, Yayasan Dharmais, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan 

Ngampilan, Koramil Kecamatan Ngampilan, KUA, Dinas Perpajakan PBB, 

Disan Pariwisata DIY, BRI, BNI, RS Sardjito, RS Wirosaban, Puskesmas 

Ngampilan. 

2. Instansi swasta seperti BKKKS DIY, KKKS Kota, Forkon Panti DIY, 

Fromapa, APIKSI, Forkom Panti Kota, PT Sari Husada. 

                                                           
22Majalah al-Manar. 2015. PAY Putri ‘Aisyiyah Raih Akreditasi dengan Program Unggulan. 

Februari 2015. h. 33 
23Laporan Pertanggungjawaban Pengurus 2010-2015 
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3. Perguruan tinggi yang ada di Yogkarta seperti UAD, UMY, UGM, UTY, 

Stikes ‘Aisyiyah, UIN Sunan Kalijaga, UNY, PGRI dan sekolah-sekolah 

terutama sekolah Muhammadiyah dari SD sampai dengan tingkat SMK atau 

MA. 

4. Bank yang ada di Yogyakarta seperti Bank Bukopin, BPD, Bank Yogya, 

Bank Muamalat, BDW. 


