
BAB III 

PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK DI PANTI 

ASUHAN YATIM PUTRI ‘AISYIYAH YOGYAKARTA 

A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Standar Nasional Pengasuhan Anak  

Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk  Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak adalah merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan 

pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan 

yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka 

kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut 

dapat berperan secara tepat. 

Standar Nasional Pengasuhan Anak – selanjutnya disingkat SNPA - pada 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini disusun untuk menanggapi rekomendasi 

Komite Hak-Hak Anak PBB. Komite tersebut dalam tanggapannya terhadap 

laporan pelaksanaan Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child-CRC) 

pemerintah Indonesia, tahun 2004 mengeluarkan empat rekomendasi terkait 

situasi pengasuhan anak di institusi (Children institution). Rekomendasi tersebut 

adalah: 

1. Melaksanakan studi komprehensif untuk menelaah situasi anak-anak yang 

ditempatkan dalam institusi, termasuk kondisi hidup mereka dan layanan-

layanan yang disediakan. 

2. Mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah 

penempatan anak-anak dalam institusi antara lain melalui penyediaan 
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dukungan dan panduan kepada keluarga-keluarga paling rentan dan dengan 

menjalankan kampanye-kampanye penggalangan kesadaran.  

3.  Mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengijinkan anak-anak yang 

ditempatkan dalam institusi-institusi untuk kembali ke keluarga mereka 

kapanpun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak 

dalam institusi sebagai upaya penempatan terakhir; dan 

4. Menetapkan standar-standar yang jelas bagi institusi yang sudah ada dan 

memastikan adanya tinjauan periodik terhadap penempatan anak, sesuai 

dengan pasal 25 dari Konvensi. (CRC/C/15/Add.223 26 Februari 2004).1 

Penyusunan standar nasional mengacu pada hasil dua penelitian penting 

yang dilakukan oleh Save the Children yang juga ditujukan untuk menanggapi 

rekomendasi pertama di atas. Kedua penelitian tersebut adalah :  

1. Penelitian Kualitas Pengasuhan Anak di Panti Sosial Asuhan Anak  

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dan 2007 oleh  Save the Children 

dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari Unicef. Penelitian 

dilakukan di enam provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa 

Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku; 

termasuk satu panti percontohan milik Kemensos di Pati, Jawa Tengah. Penelitian 

ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas 

pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Indonesia; menunjukkan 

bukti dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kebijakan dan standar yang 

tepat dan efektif untuk anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, serta 

                                                           
1 Direktorat  Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. 2011. Standar Nasional 

Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta. h. 1-3 
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menyediakan pengetahuan dan kapasitas bagi mitra-mitra utama untuk melakukan 

asesmen/penilaian dan membangun basis untuk mengembangkan sistem 

pengaturan PSAA.2 

Beberapa temuan inti dari penelitian tersebut adalah: 

a. Panti asuhan lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses 

pendidikan kepada anak dari pada sebagai lembaga alternatif terakhir 

pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya. 

b. Anak-anak yang tinggal di panti umumnya (90%) masih memiliki kedua 

orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan 

pendidikan. Hal ini juga terjadi di Panti Asuhan ‘Aisyiyah Yogyakarta, 

mayoritas anak-anak asuh masih mempunyai orang tua lengkap. Data kondisi 

orang tua anak asuh bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. Kondisi Orang Tua Anak Asuh 

NO KONDISI ORANG TUA JUMLAH 

1. Orang tua lengkap 40 

2. Yatim 9 

3. Piatu 3 

4. Ayah tidak diketahui 4 

5. Ibu tidak diketahui 1 

6. Yatim piatu 1 

7. Orang tua tidak diketahui 1 

  

c. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di 

panti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan daripada 

pengasuhan yang seharusnya mereka terima. Hal ini terkait dengan rasio 

                                                           
2 Ibid. h. 4 
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jumlah pengasuh dan anak yang tidak memadai, sehingga pengasuh tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pengganti orang tua. 

d. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak 

yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya 

diterima anak. 3 

Oleh karena itu, maka dari hasil penelitian tersebut kemudian 

direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Penyusunan kerangka kerja kebijakan untuk mendukung anak dalam keluarga 

(Family Support Services) melalui dukungan kepada keluarga yang 

menghadapi tantangan-tantangan. 

b. Pengaturan panti yang mengasuh anak melalui penyusunan standar nasional 

pengasuhan anak, pendirian badan pemantauan yang profesional dan 

independen, dan sistem pengumpulan data anak dalam pengasuhan alternatif. 

c. Pengembangan sistem pengasuhan alternatif berbasiskan keluarga melalui 

penyusunan kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk penyediaan 

pengasuhan alternatif berbasis keluarga, bantuan khusus dan perlindungan 

sosial untuk keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan pengasuhan, dan 

review menyeluruh terhadap skema bantuan pemerintah kepada panti asuhan.4  

2. Penelitian oleh Anak 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 ini dilakukan oleh anak-anak 

panti asuhan  tentang kehidupan mereka di panti asuhan. Sebanyak 60 anak dari 

enam panti asuhan di Kalimantan Barat dan Maluku menjadi peneliti. Mereka 

                                                           
3 Ibid.  
4 Ibid. h. 5 
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dibantu oleh fasilitator lokal dan nasional melakukan penelitian dengan 

menggunakan kerangka partisipasi anak.5 

Hasil penelitian oleh anak semakin memperjelas pemahaman terhadap 

situasi anak di dalam panti. Penelitian ini memberikan gambaran tentang 

kehidupan keseharian mereka di panti dan luar panti. Sisi kehidupan yang  

dianggap menyenangkan diantaranya adalah banyak teman sedangkan yang 

menyedihkan umumnya adalah karena  terpisah jauh dari keluarga, makanan yang 

buruk, keharusan bekerja di panti dan aturan yang ketat. Hal yang tidak kalah 

pentingnya adalah kehidupan mereka di sekolah. Selain menjadi impian semua 

anak yang terlibat dalam penelitian, sekolah juga menghadapkan mereka pada 

kekhawatiran tentang masa depan. Umumnya anak-anak mencemaskan kondisi 

setelah mereka menyelesaikan SLTA. Keterbatasan dukungan pada saat mereka 

berada di panti, ketidakdekatan dengan keluarga dan kehilangan teman di 

lingkungan rumah serta panti saat harus keluar panti, membuat anak-anak bingung 

dan cemas.6    

Terkait dengan situasi di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Yogyakarta, 

beberapa hal seperti diungkapkan dalam penelitian di atas, seperti sisi kehidupan 

yang menyenangkan di panti adalah banyak teman. Dari semua anak yang 

diwawancarai menyampaikan hal yang sama.7 Mengenai fakta adanya 

keterbatasan dukungan pada saat mereka berada di panti, ketidakdekatan dengan 

keluarga dan kehilangan teman di lingkungan rumah serta panti saat harus keluar 

                                                           
5 Ibid.  
6 Ibid. h. 6 
7 Wawancara dengan anak asuh tingkat SD (Rg, Rk, Y), tingkat SMP (L, Nf, Nr) dan tingkat SMA 

(T, Fr) tanggal 10 dan 24 April 2015 
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panti, membuat anak-anak bingung dan cemas terungkap dari wawancara dengan 

pekerja sosial mbak S : “Ketika anak ditanya setelah lulus mau apa? Mau pulang? 

Kebanyakan mereka merasa tidak nyaman karena mereka lebih lama di Panti, 

tidak merasa dekat dengan orang tuanya sendiri, kaku, takut pulang karena tidak 

punya teman”. Kondisi serupa juga dialami oleh N, salah seorang anak asuh yatim 

piatu yang sekarang sudah menjadi musyrifah, masuk panti sejak kelas 1 SD. 

Perasaan tidak nyaman dan tidak betah ketika berada di dalam keluarga dirasakan 

olehnya karena hubungan yang tidak dekat dengan saudara (selama di panti 

kurang lebih 12 tahun hanya dijenguk 2 kali).8 

 Hal yang membuat anak-anak sedih pada umumnya adalah karena  

terpisah jauh dari keluarga, semua anak yang diwawancarai menyampaikan hal 

senada. Sedangkan terkait dengan makanan yang buruk, keharusan bekerja di 

panti dan aturan yang ketat tidak menjadi masalah di panti ini karena saat ini 

kesejahteraannya lebih terjamin dibandingkan situasi awal panti sebagaimana 

dikisahkan seorang musyrifah (pendamping) mbak N yang sempat mengalami 

masa-masa Panti dalam keterbatasan kemampuan finansialnya. Baik pengasuh dan 

anak-anak panti terlibat dalam kegiatan mencari dana baik secara door to door 

maupun membuat usaha produktif pembuatan tempe yang hasilnya dipergunakan 

untuk panti. Berbeda dengan kondisi saat ini, justru para donatur yang datang 

sendiri membawa bantuan belum lagi undangan-undangan untuk anak panti pada 

acara-acara tertentu yang memberikan tambahan uang saku bagi para anak panti.9 

                                                           
8 Wawancara dengan musyrifah N tanggal 10 dan 24 April 2015. 
9 Wawancara dengan musyrifah tanggal 10 April 2015 
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Standar nasional pengasuhan ini dirancang menjadi salah satu kebijakan 

untuk memperbaiki kualitas pelayanan panti asuhan. Standar ini merupakan 

bagian dari upaya untuk mendorong transformasi peran panti asuhan dan 

menempatkan panti sebagai sumber terakhir dalam kontinum pengasuhan anak. 

Sejalan dengan hal tersebut, panti asuhan harus berfungsi sebagai pusat layanan 

bagi anak dan keluarganya. Karenanya, untuk memposisikan panti secara tepat 

sebagai institusi yang melaksanakan fungsi tersebut, nama Panti Sosial Asuhan 

Anak dirubah menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat 

LKSA. 

Dalam buku Panduan Panti Asuhan ‘Aisyiyah yang dikeluarkan oleh 

Majlis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah tahun 2014, istilah 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diperuntukkan bagi lembaga-lembaga 

kesejahteraan sosial yang dibentuk pemerintah, pemerintah daerah atau 

masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak. Sedangkan panti asuhan adalah 

istilah untuk amal usaha Majelis Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar 

serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui 

pelayanan pengasuhan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada 

anak sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi 

perkembangan kepribadiannya. 10 

Perubahan kebijakan khususnya berkaitan dengan aturan penyelenggaraan 

pelayanan oleh panti asuhan/lembaga asuhan dan berbagai sub sistem lainnya, 

                                                           
10 Majelis Kesejahteraan Sosial PP ‘Aisyiyah. 2014. Buku Panduan Panti Asuhan ‘Aisyiyah. 

Yogyakarta. h. 2 
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seperti peran Dinas Sosial, peran pekerja sosial dan masyarakat dalam mendukung 

pelayanan panti/lembaga asuhan perlu dilakukan. Hal tersebut merupakan dasar 

yang sangat strategis bagi upaya pelaksanaaan pengasuhan dan perlindungan bagi 

anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga. 

 Perundang-undangan nasional, baik UU no. 4 tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah 

menyatakan pentingnya pengasuhan anak oleh orang tua dan keluarga, akan tetapi 

hal tersebut belum  sepenuhnya terpenuhi pada tataran implementasi. 

Meningkatnya jumlah panti dari tahun ke tahun menunjukkan sangat 

diperlukannya upaya penyadaran pada berbagai kalangan agar mengedepankan 

pendekatan berbasis keluarga daripada pendekatan institusional dalam pengasuhan 

anak. Panti Asuhan sebagai alternatif terakhir pengasuhan bisa dilihat dari matrik 

pengasuhan berikut ini:  

Tabel 5. Matrik Pengasuhan 

KEBERADAAN ORANGTUA 

KANDUNG  

MAMPU  TIDAK MAMPU  

Kedua orangtua lengkap  Pemeliharaan 

Keluarga  

• Dukungan 

keluarga  

• Kindship Care 

• Foster Care 

• Adopsi  
Salah satu meninggal dunia atau 

orangtua tunggal  

Pemeliharaan 

Keluarga  

Kedua orang tua tiada 
• Kindship care 

• Perwalian  

• Foster Care 

• Adopsi  

• Panti Asuhan  
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B. Penerapan Standar Penentuan Respon yang Tepat Bagi Anak. 

  Pada penerapan standar respon yang tepat bagi anak terdapat dua hal 

penting yaitu standar peran panti dalam pelayanan bagi anak dan standar 

perencanaan pengasuhan. 11 

1. Standar tentang peran panti dalam pelayanan bagi anak meliputi : 

a. Peran Panti  

Penerapan standar ini diawali dengan assesment terhadap anak asuh 

yang sudah tinggal di panti asuhan untuk menggali alasan mengapa mereka di 

panti. Hal ini dilakukan karena aturan ini baru diterapkan di panti ketika 

pekerja sosial ditempatkan di sana. Sebelumnya panti mempunyai mekanisme 

sendiri penerimaan anak asuh yang lebih longgar, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh pekerja sosial, mbak S12 bahwa sebelum ada peksos proses 

rekruitmen anak sangat mudah, syaratnya hanya surat keterangan dari ranting 

Muhammadiyah/’Aisyiyah, surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW. 

Belum ada asessmen dan home visit. Setelah ada Peksos, proses rekruitmen 

lebih ketat bukan hanya persyaratan tersebut diatas tapi juga asesmen dan 

home visit. Hanya saja yang menjadi kendala di lapangan untuk anak-anak 

yang berasal dari luar Jogja seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, Papua , 

Peksos merasa kesulitan untuk melakukan home visit. Bahkan terkadang 

calon anak panti langsung datang ke panti. Jadi kendalanya jauh, SDM 

Peksosnya kurang karena hanya satu orang sehingga tidak bisa dilaksanakan. 

Berikut tabel daerah asal anak asuh berdasarkan data panti tahun 2013. 

                                                           
11 Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial. 2011. Standar Nasional Pengasuhan…h. 31-38 
12 Wawancara dengan pekerja sosial mbak S 
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Tabel 6. Daerah Asal Anak Asuh 

NO DAERAH ASAL JUMLAH 

1. DIY 14 

2. JAWA TENGAH 37 

3. JAWA TIMUR 1 

4. JAWA BARAT 3 

5. NTT 2 

6. NTB 1 

7. PAPUA 1 

 JUMLAH 59 

 

b. Pencegahan dari keterpisahan. 

Upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial setelah melakukan 

assesment dan home visit adalah melakukan pendekatan kepada keluarga 

untuk memberikan pertimbangan pengasuhan yang terbaik untuk  anak. 

Seperti yang pernah dilakukan oleh pekerja sosial mbak S yang melakukan 

pendekatan-pendekatan kepada keluarga dhuafa yang akan menitipkan 

anaknya ke panti. Setelah melalui proses asessmen di ketahui sebetulnya 

orang tua masih mampu, karena melihat usianya yang masih produktif ( 

ibu usia 20 an dan ayahnya 30 an), apalagi anak yang dititipkan sakit 

karena tidak betah. Dengan pendekatan-pendekatan ke ibunya, akhirnya 

anaknya dijemput pulang. 13  

c. Peran untuk menerima rujukan.  

Panti tidak pernah melakukan penjangkauan dengan tujuan untuk 

mencari anak. Yang terjadi justru panti banyak menerima rujukan dari 

berbagai daerah karena sudah ada kerjasama sebelumnya dengan 

Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di daerah. Seperti yang diceritakan oleh 

                                                           
13 Wawancara dengan pekerja sosial mbak S. 
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salah seorang musyrifah14 bahwa dulu panti punya jaringan dari 

Wonosobo dan Banjarnegara.  

d. Respon berdasarkan assesmen yang akurat 

Asesmen anak mencakup aspek-aspek : identitas anak, latar 

belakang keluarga, kondisi fisik, emosional dan sosial anak serta 

kebutuhannya terhadap pengasuhan alternatif.  

       Asesmen kondisi keluarga mencakup masalah-masalah keluarga 

dalam pengasuhan anak dan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan 

untuk membantu mengatasi masalah keluarga, termasuk kerabat yang 

dapat memberikan pengasuhan alternatif, juga kemungkinan anak tinggal 

di panti sebagai pilihan terakhir. 

       Pekerja sosial sudah melakukan asesmen terhadap anak asuh panti 

secara keseluruhan, sedangkan anak asuh non panti belum semuanya 

diassesmen. Seperti disampaikan pekerja sosial mbak S15 bahwa assesment 

baru dilakukan untuk anak panti sedangkan anak yang non panti belum 

selesai, baru 1-2 anak, itupun karena ada kasus. Karena pekerja sosial 

bantuan habis masa kontraknya, assesmen anak non panti kemudian 

dilanjutkan oleh pekerja sosial swadaya mbak AD. Ketika ditanya 

bagaimana pengalaman melakukan home visit, mbak AD menuturkan pada 

umumnya responden memberikan respon yang baik, tapi kadang ada 

kendala yang dihadapi di lapangan  yaitu kesenjangan antara data  dengan 

                                                           
14 Wawancara dengan musyrifah mbak N 
15 Wawancara dengan pekerja sosial mbak S. 

 



75 
 

kenyataan, misalnya setelah home visit diketahui responden tidak sesuai 

dengan kriteria dhu’afa.16 

       Berangkat dari kasus tersebut,  peneliti menilai orang tua belum 

memahami sepenuhnya tanggung jawabnya sebagai orang tua. 

Sebagaimana disebutkan dalam UU no 4 tahun 1979  tentang 

Kesejahteraan anak Pasal 9: Orang tua adalah yang pertama-tama 

bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, 

jasmani maupun sosial.  Hal ini disebabkan karena keluarga miskin selain 

memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, mereka juga 

memiliki keterbatasan pengetahuan pengasuhan dan ketrampilan hidup 

dalam memanfaatkan sumberdaya komunitas. Membangun kesadaran 

pengasuhan terasa lambat, bantuan yang selama ini diberikan 

menyebabkan ketergantungan karena bersifat konsumtif.17 

       Program untuk meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan 

anak adalah FDS (Family Development Session). FDS adalah bagian dari 

program PKH (Program Keluarga Harapan) yang merupakan salah satu 

upaya pemerintah melakukan pendekatan multidimensional dalam 

penanggulangan kemiskinan. Tujuan dari FDS adalah :  

1) Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, 

ekonomi dan kesejahteraan keluarga. 

                                                           
16 Wawancara dengan mbak AD  
17 Mahpur, Mohamad.  2011. Kearifan Lokal Dan Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak 

Berbasis Komunitas; Sebuah Pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatoris. Disertasi tidak 

diterbitkan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. h. 98. 



76 
 

2) Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota 

masyarakat. 

3) Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait 

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga. 

4) Meningkatkan ketrampilan orang tua dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga. 

5) Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada 

pada diri, lingkungannya dan agar dapat digunakan dalam peningkatan 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

6) Memberikan pemahaman kepada peserta untuk menemukan potensi 

lokal agar dapat dikembangkan secara ekonomi.18 

       Program ini pernah dilakukan oleh pekerja sosial mbak S dengan 

mengundang orang tua anak asuh non panti bertempat di BLK PAY, 

sebagaimana disampaikan oleh pengurus Ibu NH19 bahwa mbak S 

mengadakan pertemuan 2 bulan sekali untuk pembinaan orang tua asuh 

non panti.  Kegiatan tersebut dibuat laporan dan ditandantangai oleh 

pengurus dan diserahkan ke dinas. Sebagai penyelenggara mbak S dengan 

dibiayai oleh dinas. Demikian juga mbak AD menyampaikan hal yang 

sama bahwa mbak S pernah mengadakan FDS, yaitu pertemuan untuk 

orang tua anak non panti yang mengajarkan bagaimana agar keluarga bisa 

                                                           
18 Nurcahya, Fikri. 2015. Evaluasi Program Family Develompent Session Di Desa Kebundalem 

Lor, Prambanan, Klaten; Studi Survei Di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan 

Prambanan, Skripsi tidak diterbitkan.  Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 

April 2015.  h. 60 
19 Wawancara dengan pengurus Ibu NH 
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mengasuh anaknya. Sedangka untuk orang tua yang anaknya di Panti 

belum dilakukan FDS karena domisili para orang tua yang jauh20.  

e. Respon terhadap kebutuhan pengasuhan. 

Panti melakukan asesmen terhadap situasi keluarga yang menjadi 

hambatan dalam pengasuhan kemudian Panti memberikan dukungan untuk 

mengatasi hambatan tersebut. Panti juga memberikan atau mengfasilitasi 

dengan pihak lain yang memberikan pelayanan langsung kepada keluarga 

atau kelompok keluarga. Disamping itu Panti mengidentifikasi 

keberadaan, kemauan dan kemampuan keluarga besar, kerabat dan anggota 

komunitas yang akan melaksanakan fungsi pengasuhan dan memberikan 

dukungan untuk memperkuat fungsi pengasuhan. 

Pekerja sosial melakukan asesmen untuk mengidentifikasi 

hambatan utama yang dialami keluarga dalam pengasuhan anak. Jika 

hambatannya adalah tidak adanya kemampuan atau keinginan untuk 

mengasuh maka pekerja sosial melakukan pelayanan berbasis keluarga 

untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan dan keberfungsian keluarga. 

Seperti dalam kasus yang diceritakan mbak S21 tentang anak yang dipaksa 

masuk panti oleh orang tuanya. Anak tersebut menjadi sakit karena tidak 

betah. Ketika Peksos melakukan asesmen diketahui ternyata orang tuanya 

sebetulnya mampu mengasuh anaknya sendiri. Peksos kemudian 

melakukan pendekatan-pendekatan kepada ibunya, akhirnya anak tersebut 

diambil lagi. Saat ini Panti lebih banyak mengasuh anak-anak non panti 

                                                           
20 Wawancara dengan mbak AD, pekerja sosial swadaya. 
21 Wawancara dengan pekerja sosial mbak S 
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dibandingkan anak-anak yang di dalam panti. Ini menunjukkan, Panti 

sudah memahami pentingnya pengasuhan berbasis keluarga. Sebagai 

gambaran bisa dilihat grafik berikut ini.  

Grafik perkembangan jumlah anak non panti yang semakin 

meningkat jumlahnya dari 50 anak asuh pada tahun 2006 menjadi 84 pada 

tahun 2014. 

Tabel 7. Grafik Perkembangan Jumlah Anak Asuh Non Panti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan jumlah anak asuh panti semakin menurun dari 85 anak asuh 

pada tahun 2006 menjadi 54 pada tahun 2014.  

Tabel 8. Grafik Perkembangan Jumlah Anak Asuh di Dalam Panti 
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Jika pengembalian anak tidak memungkinkan atau bertentangan 

dengan kepentingan terbaik anak, maka panti dapat menjadi alternatif 

terakhir. Seperti yang pernah terjadi pada salah seorang anak asuh panti, 

seperti yang diceritakan mbak AD22 Panti pernah memulangkan anak 

karena kasus berat, tapi keluarga tidak sanggup  dan mengembalikan ke 

Panti. Anak yang bersangkutan juga lebih senang tinggal di Panti. 

Akhirnya Panti menerima kembali. 

f. Respon terhadap kebutuhan perlindungan khusus 

       Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah adalah panti yang khusus 

untuk anak yatim, piatu, yatim piatu, sebagaimana disampaikan salah 

seorang staf panti bu W23 Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah adalah panti 

asuhan khusus untuk anak-anak yatim, piatu , dan yatim piatu yang secasra 

sosial ekonomi terlantar. Sementara kriteria anak-anak yang menjadi 

korban narkoba, korban kekerasan, eksploitasi dan lain-lain disalurkan ke 

panti yang lain yang sudah ada kerjasama, misalnya Panti Asuhan Sayap 

Ibu. 

g. Respon terhadap kebutuhan ekonomi  

       Panti memberikan dukungan untuk anak dalam keluarga melalui 

bantuan finansial dengan memberikan santunan kepada anak non panti 

berupa uang sebesar Rp. 50.000, beras 5 kg, 5 bungkus mie instan, buku 

                                                           
22 Wawancara dengan pekerja sosial swadaya mbak AD 
23 Wawancara dengan pengasuh Bu W. 
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pelajaran, dan paket lebaran. Tapi untuk pemberdayaan keluarga secara 

ekonomi belum berhasil dilakukan. Sebenarnya dengan fasilitas panti yang 

lengkap untuk sarana pemberdayaan ekonomi, program ini sangat 

mungkin dilakukan. Namun, nampaknya yang menjadi kendala adalah 

terbatasnya SDM yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut. 

h. Respon terhadap kebutuhan pendidikan 

       Panti mengfasilitasi akses terhadap pendidikan dengan 

memberikan biaya pendidikan, perlengkapan sekolah dan transportasi. 

Disamping itu panti juga memberikan uang saku yang jumlah tidak tetap, 

tergantung uang yang terkumpul dari hasil undangan. Panti tidak hanya 

membantu biaya pendidikan sampai dengan tingkat SMA, tapi bagi anak 

asuh yang berprestasi didorong untuk melanjutkan sampai jenjang PT 

dengan biaya penuh dari panti. Ketentuan ini berlaku untuk anak  panti, 

sedangkan anak asuh non panti bantuan diberikan sampai jenjang SMA. 

2. Penerapan standar perencanaan pengasuhan   

Langkah selanjutnya dalam standar penentuan respon yang tepat adalah 

standar perencanaan pengasuhan yang mencakup rencana pengasuhan, 

pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek dan pengasuhan jangka panjang. 

Langkah ini tidak dilakukan di Panti Asuhan ‘Aisyiyah Yogyakarta, karena tujuan 

penempatan anak di panti untuk keberlangsungan pendidikan sehingga 

penempatan yang dilakukan adalah pengasuhan jangka panjang untuk 

penyelesaian pendidikan sampai dengan jenjang SMA.  
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C. Penerapan Standar Pelayanan Pengasuhan24 

Pada penerapan standar pelayanan pengasuhan terdapat lima langkah 

penting yaitu standar pendekatan awal dan penerimaan rujukan, standar pelayanan 

pengasuhan oleh panti, standar pelayanan berbasis panti, standar pelaksana 

pengasuhan dan standar evaluasi serta pengakhiran pelayanan. 

1. Penerapan standar pendekatan awal dan penerimaan rujukan. 

Penerapan langkah ini meliputi : standar pendekatan awal, penerimaan 

rujukan, asesmen awal, pengambilan keputusan pelayanan, kesepakatan, rujukan 

ke instansi lain dan kebersamaan anak bersaudara.25 

Pendekatan awal merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesesuaian 

antara kebutuhan anak dan keluarganya terhadap pengasuhan, dengan pelayanan 

yang tersedia di komunitas ataupun Panti. 

Kontak awal anak dan atau keluarga dengan Panti dapat dilakukan 

melalui: 

a. Rujukan dari keluarga dan kerabat; 

b. Rujukan dari anggota komunitas; 

c. Rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti kepolisian, Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan Dinas Sosial/Instansi Sosial; 

d. Rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), sekolah, posyandu; 

                                                           
24  Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, 2011. Standar Nasional Pengasuhan…h.  48-54 
25  Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial. 2011. Standar Nasional Pengasuhan…h. 41-48 
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e. Anak dan keluarga datang sendiri. 

Pada Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Yogyakarta, mayoritas anak 

datang bersama keluarga atau kerabat. Panti tidak melakukan penjangkauan untuk 

mencari anak asuh.  Panti berdasarkan asesmen mengidentifikasi pengasuhan 

yang tepat untuk anak, apakah pengasuhan di dalam keluarga atau pengasuhan 

alternatif. Penentuan tersebut berdasarkan kriteria penerimaan anak di panti dan 

kesiapan keluarga. Untuk anak yang masih memiliki orang tua atau kerabat yang 

mampu mengasuh, diarahkan menjadi anak non panti. Sedangkan bagi yang anak 

yatim, piatu atau yatim piatu dan tidak ada keluarga yang mampu mengasuh 

menjadi anak asuh panti. Pengasuhan yang dilakukan biasanya jangka panjang 

menyesuaikan dengan lama sekolah anak asuh.  

       Panti dengan keterbatasan SDM yang dimiliki tidak mampu menyediakan 

pengasuhan darurat bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 

Apabila ada rujukan pengasuhan darurat, oleh panti diarahkan ke panti-panti yang 

menangai kasus tersebut atau ke dinas sosial.  

      Anak asuh yang datang ke panti mayoritas karena alasan pendidikan, 

sehingga pengasuhan yang dibutuhkan adalah pengasuhan jangka panjang. 

Pengasuhan jangka panjang yang berlaku di panti adalah untuk menyesuaikan 

lama pendidikan, tidak terkait dengan rencana pengasuhan yang permanen di 

dalam keluarga pengganti melalui orang tua asuh, perwalian atau pengangkatan 

anak. Sehingga setelah pendidikan selesai, anak asuh kembali ke keluarganya 

masing-masing. 
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       Pada saat penerimaan anak asuh, anak dan keluarganya membuat 

kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak di Panti secara tertulis. Panti 

pernah menerima anak yang tidak diketahui orang tuanya karena ditinggal di RS. 

Anak tersebut dikirim dari Yayasan Sayap Ibu. Jadi panti tidak semata-mata 

menerima anak yang terlantar yang diketahui orang tuanya tapi juga yang tidak 

diketahui orang tuanya, hanya saja bukan menjadi prioritas penerimaan anak asuh 

karena keterbatasan SDM yang ada.26 

Panti menerima anak asuh yang memiliki masalah ekonomi, anak asuh 

yang mempunyai masalah seperti anak jalanan, narkoba, korban kekerasan, 

eksploitasi dirujuk ke panti yang lain yang khusus menangani anak yang 

mempunyai masalah tersebut. Bila anak memerlukan perlindungan khusus, maka 

dinas menunjuk seorang pekerja sosial profesional untuk menentukan dukungan 

khusus yang dibutuhkan anak, seperti yang pernah dilakukan oleh mbak S ketika 

kesulitan menyelesaikan salah satu kasus anak non panti akhirnya memasukkan 

anak tersebut ke PDAK (Pusat Dukungan Anak Keluarga) sebuah LSM yang 

bekerja sama dengan Kementrian Sosial.  Disana kasus anak tersebut lebih fokus 

dibantu sampai selesai.27 

Dalam menerapkan kebersamaan anak bersaudara, Panti tidak serta merta 

menerima seperti yang pernah berlaku tapi mempelajari dulu masalahnya, hanya 

saja kalau masih kecil-kecil semua diterima di Panti.28 

2. Standar pelayanan pengasuhan oleh panti. 

                                                           
26 Wawancara dengan Ibu W 
27 Wawancara dengan mbak S, peksos bantuan dari pemerintah. 
28 Wawancara dengan Ibu W, pengasuh. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan standar ini yaitu : 

asesmen lanjutan, perencanaan pengasuhan, pelayanan untuk anak dalam 

keluarga, dukungan pengasuhan berbasis keluarga, dukungan pengasuhan berbasis 

keluarga pengganti, pengasuhan oleh orang tua asuh, perwalian,  dan 

pengangkatan anak 

Asesmen lanjutan bertujuan untuk melengkapi asesmen awal agar Panti 

mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi anak dan keluarganya, khususnya 

tentang kompleksitas masalah pengasuhan yang dihadapi anak dan keluarganya 

serta mengidentifikasi kemungkinan ketersediaan dukungan keluarga 

besar/kerabat ataupun bentuk dukungan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi masalah pengasuhan. 

Dalam pelaksanaannya, assesment yang dilakukan terhadap anak yang 

sudah masuk panti untuk menggali mengapa mereka bisa masuk ke Panti. 

Kebanyakan anak-anak asuh merasa dipaksa oleh orang tua mereka. Ada orang 

tua yang mengatakan akan memasukkan anaknya ke pondok tapi ternyata 

dimasukkan ke Panti, jadi anak kaget. Tapi ada juga yang mau masuk karena 

kemauan mereka sendiri, karena ada saudara atau kakak yang dekat dengan anak 

tersebut.29 

Kegiatan-kegiatan pelayanan untuk anak dan keluarganya dapat diberikan 

melalui dukungan pengasuhan dalam keluarga; dukungan pengasuhan dalam 

keluarga pengganti, dan pelayanan pengasuhan dalam Panti apabila anak terpaksa 

                                                           
29 Wawancara dengan mbak S 



85 
 

ditempatkan di Panti. Panti seharusnya mencegah keterpisahan anak dari keluarga 

dan mengupayakan penyatuan kembali anak dengan keluarga sesegera mungkin 

untuk anak-anak yang sudah ditempatkan di Panti. Namun, dalam 

pelaksanaannya, penyatuan kembali anak dan keluarga tidak bisa dilakukan Panti 

karena tujuan penempatan anak di Panti adalah untuk keberlanjutan pendidikan, 

sehingga anak berada dalam pengasuhan Panti selama pendidikan berlangsung, 

sebagaimana bisa dibaca di dalam tabel berikut ini tentang lama masa tinggal anak 

asuh di panti : 

Tabel 9. Lama Masa Tinggal Anak Asuh di Panti 

NO MASA TINGGAL JUMLAH 

1. 1th-3th 5 

2. 4th-6th 15 

3. 7th-9th 19 

4. 10th-12th 12 

5. 13th-15th 2 

 

Untuk anak non Panti, penguatan keluarga dilakukan Panti terhadap wali 

anak asuh non Panti melalui FDS (Family Developmen Session) dan pemberian 

bantuan pendidikan. Hanya saja semenjak Peksos bantuan dari pemerintah ditarik 

dan belum diberi gantinya kegiatan FDS belum  dilaksanakan lagi, karena Peksos 

yang ada adalah Peksos swadaya yang tidak mempunyai hubungan langsung 

dengan Dinas Sosial.  

3. Penerapan Standar Pelayanan Berbasis Panti.30 

Penerapan standar ini meliputi  pelayanan pengasuhan dalam panti, peran 

sebagai pengganti orang tua, martabat anak sebagai manusia, perlindungan anak, 

                                                           
30 Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, 2011. Standar Nasional Pengasuhan…h.  54-90 



86 
 

perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan dan 

pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi 

anak, pengaturan waktu anak, kegiatan/pekerjaan anak di Panti dan aturan disiplin 

dan sanksi. 

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga, kerabat atau 

keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis Panti. 

Panti berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang 

ditempatkan di Panti, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-

hak mereka. Namun, pengasuhan di panti asuhan sangat kurang. Hampir semua 

fokus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kolektif, khususnya kebutuhan materi 

sehari-hari sementara kebutuhan emosional dan pertumbuhan anak-anak masih 

kurang. Ini disebabkan kurangnya staf secara umum, termasuk staf yang telah 

mendapatkan pelatihan professional, yang mengakibatkan anak-anak cenderung 

untuk melakukan sendiri hampir seluruh pengasuhan dan anak-anak yang lebih 

dewasa umumnya mengasuh di panti asuhan. Ini bisa dilihat dari rasio pengasuh 

dan anak asuh yang tidak seimbang. Dari sejumlah 58 anak asuh hanya 

didampingi oleh dua pengasuh full time dan dua pengasuh yang merangkap 

sebagai tenaga administrasi dan keuangan yang bekerja paruh waktu. Kehadiran 

Pekerja Sosial Swadaya memang cukup membantu tapi tidak memadai untuk 

mendampingi anak-anak karena tenaga Peksos hanya satu.  

Standar dalam SNPA menyatakan pengakuan martabat anak sebagai 

manusia dengan diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki 

karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan 
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masing-masing. Panti menghindari dan melindungi anak dari semua bentuk 

perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat mempermalukan atau 

merendahkan martabat mereka. Panti menghindari digunakannya segala bentuk 

kekerasan dan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan 

disiplin. 

Pada awalnya di Panti masih ditemui kasus kekerasan sepeti mencubit, 

memukul, membentak seperti dikisahkan salah seorang musyrifah (pendamping) 

mbk N, Pekerja Sosial mbak S dan pengurus Bu NH. Hal ini dirasakan oleh mbak 

AD, yang melihat karakter anak-anak panti yang keras karena dididik secara keras 

oleh seniornya. Mbak AD mencoba menerapkan apa diperolehnya di pesantren 

dengan pendekatan yang lebih persuasive, mengajak berdialog, diskusi dan 

menghindari hukuman fisik sehingga lambat laun terjadi perubahan sikap. Anak-

anak lebih kooperatif dan kasus pelanggaran jauh berkurang. 31 Disamping itu, 

seluruh karyawan, pengasuh dan pengurus juga diikutkan pelatihan-pelatihan 

SNPA, Good Parenting agar lebih mengenali kebutuhan emosional, sosial dan 

budaya anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.  

Untuk mendukung anak memahami identitas dirinya, panti tidak hanya 

memiliki identitas yang lengkap tentang anak asuh yang dijaga kerahasiaannya 

tapi juga mendukung anak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang identitas 

dirinya, mengekspresikan identitas, budaya, bahasa dan etnisitasnya. Tidak ada 

masalah yang dilatarbelakangi perbedaan budaya diantara anak-anak yang berasal 

                                                           
31 Wawancara dengan AD, peksos swadaya. 
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bukan hanya dari wilayah Yogyakarta tapi juga dari Jawa Tengah, Jawa Barat, 

NTB, NTT dan Papua. 

Panti memenuhi hak-hak anak terhadap tumbuh kembang anak dengan 

mendukung kepribadian anak. Panti menyediakan sarana prasarana untuk 

memenuhi kebutuhan keagamaan, dengan pengaturan jadwal sholat wajib 

berjamaah, tausyiah, tadarus bersama, doa bersama untuk donatur tiap subuh 

empat kali dalam seminggu, sholat malam satu kali seminggu.  

Panti juga memfasilitasi relasi anak dengan keluarga dan pihak lain secara 

positif. Sebagaimana diungkapkan oleh Bu NH bahwa kalau dulu tidak boleh 

pulang kalau tidak liburan panjang,  sekarang boleh pulang karena adalah hak 

anak. Anak-anak diajak liburan, outbond32.  Pernyataan ini dikuatkan oleh mbak 

AD33 yang menyatakan bahwa tidak ada batasan menjenguk bagi orang tua dan 

kerabat dan pada saat liburan boleh pulang. Untuk mengfasilitasi orang tua pada 

saat menjenguk, Panti sudah menyiapkan kamar khusus untuk orang tua yang 

akan menginap. Bahkan, apabila anak sakit dan orang tua tidak punya biaya untuk 

menjenguk, difasilitasi oleh panti dengan memberikan uang transport.34 Hanya 

saja fasilitas handphone dan internet dibatasi untuk anak-anak SD sampai SMA, 

karena pengawasannya yang susah tapi anak-anak bisa meminjam fasilitas 

tersebut ke kakak musyrifahnya.  

                                                           
32 Wawancara bu NH, ketua pengurus. 
33 Wawancara dengan mbak AD 
34 Wawancara dengan mbak S, Peksos  
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Relasi antar anak di dalam Panti dilakukan dengan cara mengatur 

komposisi usia dalam kamar anak agar terjadi relasi kakak adik. Relasi yang 

positif dan pantas antara laki-laki dan perempuan juga diatur dengan tidak 

melarang pergaulan dengan lawan jenis sepanjang memperhatikan norma dan 

etika, namun hubungan yang lebih sampai pacaran dilarang. Hal ini yang 

membedakan antara aturan yang berlaku di PAY ‘Aisyiyah Yogyakarta dengan 

peraturan SNPA yang terkesan membolehkan anak-anak untuk menjalin 

hubungan yang dekat dengan lawan jenis. 

Relasi dengan pengasuh sangat terbatas, karena keterbatasan jumlah dan 

fisik  pengasuh yang ada di Panti. Dulu bu N, salah seorang pengasuh masih bisa 

menemani dan mengontrol anak-anak belajar, jadi tempat bertanya dan bercerita 

bahkan sampai memandikan dan mencarikan kutu anak-anak yang masih kecil. 

Saat ini kondisi bu N sudah sakit-sakitan tidak bisa beraktifitas seperti dulu lagi35. 

Idealnya satu anak memiliki satu pengasuh tetap yang dapat ditemui setiap saat 

yang dapat memperhatikan anak secara individual termasuk jika anak ingin 

berbicara masalah pribadi, menyediakan waktu untuk anak dengan menyediakan 

jadwal pertemuan rutin dengan pengasuh yang diketahui oleh anak minimal sekali 

seminggu, dan menyediakan waktu untuk bertemu dengan anak setiap saat jika 

anak memerlukan. Anak-anak cenderung membicarakan masalah pribadi mereka 

dengan teman sebaya atau kakak musyrifah yang mereka percayai.36   

                                                           
35 Wawancara dengan mbak N, musyrifah. 
36 Wawancara dengan mbak AD, peksos swadaya dan anak-anak. 
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Panti memenuhi kebutuhan anak-anak untuk menyalurkan hobi di bidang 

seni, anak-anak yang suka musik difasilitasi dengan gitar, piano, angklung dan 

untuk anak SD ada tari. Anak-anak juga mengikuti dan mengadakan lomba baik 

antar anak panti maupun antar Panti, misalnya lomba Pildacil, angklung, 

mewarnai, takbiran.  

Partisipasi anak di dalam panti kurang. Anak cenderung pasif menerima 

masukan dan saran dari pengasuh. Menurut mbak S, hal ini dikarenakan antara 

pengasuh dan anak-anak punya persepsi yang berbeda, tidak sejalan. Pengasuh 

suka membandingkan antara anak-anak lama dengan anak-anak baru, sehingga 

membuat anak-anak protes. Kesulitan penerapan SNPA karena pengasuh punya 

persepsi sendiri, anak itu harus dibagaimanakan, belum percaya sepenuhnya 

dengan isi SNPA. Pernah mencoba buat aturan bersama, tapi masih ada yang 

melanggar. Menurut Peksos itu karena keduanya belum sama-sama sepakat, 

kurangnya pendampingan yang memantau setiap waktu, tenaganya belum 

maksimal, dan pengasuh masih fokus pada pekerjaan masing-masing.37  

Salah satu contoh dalam pemilihan sekolah, pengasuh mengarahkan anak-

anak ke sekolah dengan pertimbangan yang tidak sejalan dengan keinginan anak-

anak. Karena komunikasinya tidak dua arah sehingga terkesan Pengasuh terlalu 

mendominasi. Menurut Mbak N, kemungkinan hal ini yang menyebabkan anak-

anak tidak semangat dalam belajar dan dalam aktifitas Panti lainnya.38  

                                                           
37 Wawancara dengan mbak S,peksos 
38 Wawancara dengan mbak N,musyrifah 



91 
 

 Pemenuhan makanan dan pakaian di panti terpenuhi dengan baik. Dana 

yang mencukupi tidak menyulitkan Panti menyediakan menu makan sesuai 

standar gizi dan juga pemenuhan akan pakaian. Disamping itu Panti juga sering 

mendapatkan bantuan makanan dan pakaian dari donator. Anak-anak asuh 

dilibatkan dalam penyediaan makanan sebagai life  skill  yang bersifat tambahan 

bagi pengurus masak dan dilakukan dengan waktu dan cara yang tidak 

mengganggu waktu belajar dan istirahat anak. Ada pembagian piket masak yang 

terdiri dari kakak musyrifah, anak asuh tingkat SMA, SMP dan SD. 

Akses terhadap kesehatan terlayani dengan baik. Panti mengfasilitasi, 

mengingatkan, dan memberi contoh kepada anak untuk memelihara kebiasaan 

hidup bersih, dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan 

menyediakan tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga 

kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Panti 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. Musyrifah dan 

Peksos juga  terlibat dalam perawatan kesehatan anak-anak Panti.  

Pengaturan waktu anak disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan anak 

akan istirahat dan bermain. Pengaturan waktu memuat berbagai aktifitas yang 

membutuhkan tanggung jawab anak mencakup waktu makan, waktu sekolah, 

waktu belajar, waktu ibadah, dan waktu piket. Panti juga mengfasilitasi minat 

dalam berolah raga, berkesenian, dan permainan lain sesuai dengan minat anak 
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baik di dalam maupun di luar Panti serta buku-buku bacaan yang dibutuhkan 

anak. Taman bermain, perpustakaan, ruang seni dengan perlengkapan kesenian 

yang memadai serta area untuk berolah raga tersedia. Pada saat tertentu, anak-

anak diberi kesempatan berlibur.  

Keterlibatan anak dalam pekerjaan di panti ditujukan untuk meningkatkan 

keterampilan hidup seperti membersihkan kamar, mencuci dan menyetrika baju 

pribadi, serta membantu menyiapkan makanan dengan sistem piket. Anak-anak 

tidak dilibatkan dalam pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan 

keberlangsungan hidup Panti, karena Panti secara finansial sudah cukup mapan. 

Ini berbeda dengan kondisi Panti pada awalnya yang mengharuskan anak-anak 

asuh bersama dengan pengasuh mencari usaha tambahan untuk menghidupi panti 

dengan mencari donatur dan usaha pembuatan tempe.39 

Aturan, disiplin dan sanksi dirumuskan oleh Pengasuh dan Peksos 

kemudian disosialisasikan ke anak-anak asuh. Aturan, disiplin dan sanksi dibuat 

untuk menciptakan keteraturan dan mendukung perilaku positif serta menghindari 

kekerasan. Sebagai misal, aturan tentang shalat berjamaah, bila terjadi 

pelanggaran sanksi yang diberikan berupa hafalan beberapa ayat al-Qur’an sampai 

dengan piket tambahan membersihkan ruangan yang sudah ditentukan. Bila 

pelanggaran masuk kategori berat, anak asuh dipulangkan sementara ke orang tua 

dengan membuat perjanjian bila tidak mengubah perilakunya tidak diperbolehkan 

kembali ke panti. Dari pengalaman yang sudah, anak asuh lebih senang kembali 

                                                           
39 Wawancara dengan mbak N, musyrifah 
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ke Panti daripada tinggal bersama orang tua karena fasilitas di Panti lebih 

terjamin.40  

4. Standar Pelaksana Pengasuhan 

Dalam menerapkan standar ini ada 3 komponen yang berperan penting 

yaitu  peran orang tua dan keluarga, pengasuh dan pekerja sosial professional.  

a. Peran dan Keterlibatan orang tua dan keluarga 

Peran dan keterlibatan orang tua dan keluarga tetap menjadi bagian 

dalam pengasuhan anak karena orang tua merupakan sumber pengasuhan 

utama bagi anak. Peran ini tidak terputus kecuali ada keputusan pengadilan 

yang mencabut kuasa asuh bagi orang tua terhadap anak tersebut.  

Dalam prakteknya di PAY Yogyakarta, orang tua tidak terlalu berperan 

kecuali ada kasus berat yang menimpa anak asuh maka panti bersama-sama 

keluarga mencari jalan keluar bersama untuk pembinaan anak. Hal ini 

dikarenakan orang tua sejak awal sudah menyerahkan sepenuhnya 

pengasuhan kepada panti dan tidak ada pertemuan secara berkala dengan 

orang tua/wali untuk membicarakan dan saling berbagi tentang kehidupan dan 

pengasuhan anak. Pertemuan dilakukan hanya pada saat acara syawalan 

ketika orang tua/wali anak asuh mengantarkan kembali anak asuh ke panti 

setelah pulang liburan, itupun hanya bagi orang tua/wali yang mengantarkan 

anaknya kembali ke panti. 

                                                           
40 Wawancara dengan mbak Dila, Peksos 
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b. Pengasuh terkait  dengan peran pengasuh, lingkungan pengasuhan keluarga, 

perbandingan anak dan pengasuh, pengasuhan 24 jam kontinu, mendukung 

hubungan anak dengan pengasuh. 

Yang menjadi kelemahan dari panti ini adalah kurangnya tenaga 

pengasuh. Tenaga pengasuh yang ada sudah “sepuh” sehingga terbatas 

kemampuannya. Tenaga yang pengasuh yang diharapkan dalam peraturan 

SNPA adalah:   

1) Pengasuh yang memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak, 

memahami dan mengenali tanda-tanda kekerasan dan solusinya, 

mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan anak baik secara individual maupun kelompok, 

mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan dan 

berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan 

pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak,menghargai 

setiap martabat anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak. 

2) Pengalaman bekerja di bidang pelayanan anak, sehat jasmani (tidak 

memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta mampu bekerja 

mendukung panti. 

3) Komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara 

tertulis. 

       Keterbatasan tenaga pengasuh di dalam panti mempengaruhi 

perkembangan remaja yang tinggal di panti, karena remaja dalam masa 

perkembangannya membutuhkan perhatian, bimbingan, kehangatan dan 
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kasih sayang agar individu tersebut dapat memenuhi tugas-tugas 

perkembangannya. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan 

baik, akibatnya remaja yang tinggal di panti kurang akan kebutuhan 

afeksional. Hal ini mempengaruhi perkembangan anak asuh dalam 

pembentukan kepribadian.41  

Dalam penelitiannya terhadap kualitas pengasuh di panti asuhan 

anak milik organisasi masyarakat, Budiharjo salah seorang komisioner 

KPAI menemukan bahwa:42 

1) Kriteria dalam perekrutan, umumnya fokus pada pertimbangan-

pertimbangan seperti agama, ketrampilan, keinginan melayani 

masyarakat dan bekerja suka rela. Metode yang umum digunakan dalam 

proses perekrutan diantaranya mengandalkan orang-orang dengan latar 

belakang keagamaan/kemanusiaan baik dari sisi organisasi induk 

maupun komunitas. Melakukan perekrutan berdasarkan hubungan 

kekeluargaan dan kedekatan,rekruitmen bersifat tertutup dan 

penunjukan langsung oleh kepala yayasan/kepala panti asuhan.  

2) Terbatasnya kemampuan panti melakukan rekruitmen pengasuh sesuai 

standar kualifikasi dan kompetensi menyebabkan rasio perbandingan 

pengasuh dengan anak asuh tidak seimbang. 

                                                           
41 Agustiani, dkk. 2009. Studi Komparatif tentang Kepercayaan Diri Remaja yang Berada di Panti 

Asuhan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dengan Remaja yang Tinggal Bersama Orang Tua (Studi Pada 

Siswa SMP Muhammadiyah). Jurnal Psikologi. UIN Sultan Syarif Karim. Pekanbaru Riau. h. 
42 Budiharjo. Pendidikan Pengasuh pada Panti Sosial Asuhan Anak Milik Organisasi Masyarakat 

Islam di DKI Jakarta. Hunafa Jurnal Studia Islamika.Vol 12. No 1 Juni 2015. h. 35-37 
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3) Pengasuh panti belum sepenuhnya berasal dari pekerja sosial 

profesional. Motivasi menjadi pengasuh sangat beragam, motivasi 

utama menjadi pengasuh lebih dominan karena panggilan organisasi 

dan keagamaan. Indikator utama sehingga seseorang diterima dan layak 

menjadi pengasuh karena kemampuan dalam menguasai ilmu agama, 

sehingga seorang pengasuh diharapkan mampu memberikan pendidikan 

keagamaan bagi anak.   

4) Berdasarkan karakteristik usia, penelitian ini menemukan bahwa usia 

pengasuh bervariasi. Rentang usia pengasuh di panti dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 10. Rentang Usia Pengasuh di Panti 

NO RENTANG USIA JUMLAH 

1 41 th – 50 th 40% 

2 Diatas 50 th 20% 

3 31 th- 40 th 28,57 % 

4 21 th-30 th 9,57% 

5 Dibawah 20 th 2,86% 

 

Penelitian tersebut menggambarkan bahwa pengasuh bukanlah 

tenaga kerja produktif sehingga pekerjaan sebagai pengasuh tidak  dapat 

dijakankan secara maksimal dan profesional. Usia diatas 50 adalah usia 

pensiun yang tidak lagi produktif untuk bekerja, apalagi pekerjaan yang 

berhubungan dengan pengasuhan yang melibatkan banyak anak dan 

beragam karakter yang membutuhkan pendekatan berbeda dan kesabaran 

cukup.  
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1) Memperhatikan jenis kelamin, pada prakteknya pengasuh panti 

disesuaikan dengan anak yang diasuhnya, dimana panti dengan anak 

asuh laki-laki ditempatkan pengasuh laki-laki, sebaliknya panti dengan 

anak asuh perempuan ditempatkan pengasuh perempuan. Ini berpotensi 

anak asuh kehilangan salah satu figur ayah atau ibu dalam proses 

tumbuh kembangnya.( Dalam SNPA tidak disebutkan secara jelas 

pentingnya  figur ayah dan ibu dalam pengasuhan di dalam panti, yang 

tertera dalam aturan panti melakukan seleksi terhadap calon pengasuh 

dengan memperhatikan kebutuhan akan pengasuh perempuan dan laki-

laki sesuai dengan jenis kelamin yang diasuh dan melaporkannya pada 

Dinas Sosial.43   

2) Pendidikan dan pengetahuan pengasuh yang terbatas terkait isu-isu 

perlindungan anak, baik pengetahuan dari sisi norma, regulasi,  dan 

kebijakan yang menyebabkan pengasuh justru ikut dalam siklus 

pelanggaran hak-hak anak  dengan berbagai dalih pembenaran atas 

nama pendidikan dan penegakan disiplin. Fayumi dalam Budiharjo 

menyampaikan bahwa  Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

pada tahun 2013 menerima 4.311 (empat ribu tiga ratus sebelas) laporan 

pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak . 

668 (enam ratus enam puluh delapan) dari total kasus yang diterima 

                                                           
43 Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI. 2011. Srandar Nasional 

Pengasuhan...hl. 93 
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adalah pelanggaran hak anak berkaitan dengan pengasuhan dalam 

keluarga serta perngasuhan alternatif di panti44.  

Bentuk pelanggaran hak-hak anak yang dominan dilakukan 

pengasuh terhadap anak di panti mayoritas disebabkan oleh rendahnya 

pendidikan dan terbatasnya pengetahuan pengasuhan terkait dengan aspek 

perlindungan anak. Pengasuh masih memiliki paradigma diujung rotan 

terdapat emas, sehingga tidak jarang proses pemberian sanksi dan 

punishmen terhadap anak yang dianggap melanggar aturan-aturan internal 

panti melalui penghukuman yang syarat dengan unsur kekerasan, baik 

fisik, verbal dan psikologis. 

       Di dalam PAY, peksos (Mbak S) seringkali melihat sikap 

pengasuh yang kurang tepat kepada anak, sehingga membuat dilematis 

bagi peksos antara membiarkan atau mengingatkan pengasuh atas sikapnya 

tersebut. Pengasuh yang di ada panti memang sudah mengabdi cukup 

lama. Bu H selama dua puluh delapan tahun tahun, Bu N tiga puluh tahun, 

Bu Y yang bekerja di bagian administrasi sudah bekerja selama tiga puluh 

lima tahun, bu W yang bekerja di bagian humas sudah bekerja selama 

tujuh belas tahun. Ibu pengasuh, seperti disampaikan Bu H, juga 

menyadari keterbatasannya karena usia. Beliau menyatakan bahwa panti 

membutuhkan pengasuh yang masih muda. 45 

                                                           
44 Fayumi, Badriyah. 2013. Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2010-2013. 

KPAI. Jakarta.  h. 200 
45 Wawancara dengan bu H, pengasuh 
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    Dalam penelitian Hilman Ghozali yang mengangkat tema 

penelitian tentang Penempatan Sumber Daya Manusia di Panti Asuhan 

‘Aisyiyah Yogyakarta  ditemukan bahwa pelaksanaan penempatan sumber 

daya manusia yang dilakukan di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah 

Serangan Yogyakarta kurang tepat.  Hal ini dikarenakan Panti Asuhan di 

dalam mencari dan menempatkan calon karyawan melalui hubungan 

keluarga atau teman dekat tanpa melalui seleksi yang ketat mengenai 

keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh para calon karyawan yang 

bersangkutan dan penempatannya hanya dilakukan bila ada jabatan yang 

lowong saja.46  

Pengurus menyadari kebutuhan akan kurangnya tenaga pengasuh ini. 

Ketika ditanya apa persyaratan untuk menjadi pengasuh, apakah ada 

kriteria khusus, Bu NH selaku ketua pengurus menyampaikan bahwa 

persyaratan menjadi pengasuh harus ikhlas, syukur punya pengalaman 

pengasuhan. Sedangkan persyaratan dari Dinas Sosial memang ada 

ketentuan sendiri. Tapi menurut Bu NH, panti biasanya berdiri karena rasa 

sosial, tidak karena pertimbangan mempunyai ilmu tentang kepengasuhan 

khusus.  

Dengan adanya peraturan baru dari pemerintah, pada awalnya 

pengasuh merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Tapi dengan 

dukungan dari pengurus, pengasuh diikutkan pelatihan-pelatihan 

pendampingan untuk pengasuh, diantaranya  beberapa kali pelatihan 

                                                           
46 Ghazali, Hilman. 2007. Penempatan Sumber Daya Manusia di Panti Asuhan ‘Aisyiyah 

Yogyakarta. Abstrak Thesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. h.55 
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SNPA dengan peserta dari PAY Putri ‘Aisyiyah dan PAY Putra 

Muhammadiyah, pelatihan Good Parenting bekerja sama dengan Dinas 

Sosial dan Save the Chidren.47 

PAY belum bisa memenuhi ketentuan proporsi pengasuh yang 

seimbang berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan anak akan pengasuhan 

dan perkembangan anak. Panti sangat mengandalkan keterlibatan peksos 

dan musyrifah dalam pengasuhan terhadap anak-anak asuh. Peksos dan 

musyrifah inilah yang mendampingi anak-anak asuh secara kontinu dan 

merupakan dukungan sosial bagi anak-anak asuh berupa dorongan 

semangat, perhatian, penghargaan, bantuan dan kasih sayang yang membuat 

anak-anak asuh merasa diterima dan dihargai secara positif.  

Menurut Hurlock, remaja dapat memperoleh dukungan sosial dari 

teman sebaya berupa perasaan senasib yang menjadikan adanya hubungan 

saling mengerti, simpati yang tidak didapat dari orang tua sekalipun. 

Dukungan dari orang-orang terdekat berupa kesediaan untuk mendengarkan 

keluhan-keluhan remaja akan membawa efek positif yaitu sebagai pelepasan 

emosi dan mengurangi kecemasan, sehingga dalam hal ini remaja merasa 

diterima dan diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini yang terjadi di 

PAY, sebagaimana diungkapkan oleh anak-anak asuh yang diwawancarai 

perihal peran teman dan kakak musyrifah dalam kehidupan mereka di 

panti.48 

                                                           
47 Wawancara dengan bu Widya,pengasuh. 
48 Hurlock,  EB. 1980.  Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Rentang Kehidupa. Erlangga.  

Jakarta. h. 213 
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c. Pekerja sosial profesional, mencakup fungsi dan peran pekerja sosial 

profesional, manajemen kasus, jaminan ketersediaan kompetensi 

pekerjaan sosial dan supervisi. Dalam Permensos no 108/HUK/2009 

tentang sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial disebutkan ketentuannya sebagai berikut: 49 

1) Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di 

lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan 

profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang 

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman 

praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan 

dan penanganan masalah sosial. 

2) Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan 

dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan 

dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, 

baik di lembaga pemerintah atau swasta yang ruang lingkup 

kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja sosial 

profesional dapat memiliki kompetensi generalis atau spesialis dan 

melaksanakan perannya sesuai dengan tingkatan kompetensi tersebut 

serta pengalamannya bekerja dalam pelayanan anak. 

        Fungsi penanganan masalah berkaitan dengan bantuan 

pekerja sosial untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi 

                                                           
49 Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI. 2011. Standar Nasional 

Pengasuhan... h. 97 
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anak dan keluarganya yang dilakukan secara langsung kepada anak 

dan keluarganya ataupun turut membantu perkembangan Panti. 

       Fungsi pengelolaan sumber mengedepankan peran pekerja sosial 

dalam manajemen kasus dan bekerja memanfaatkan jaringan untuk 

memperkuat pengasuhan dalam keluarga.  Adapun fungsi edukasi 

mendorong pekerja sosial untuk memberikan informasi yang akurat tentang 

pengasuhan keluarga kepada keluarga dan masyarakat serta meningkatkan 

kapasitas keluarga dalam pengasuhan. 

     Pada awalnya di PAY pekerja sosial yang ada didatangkan dari 

Kementrian Sosial yang sudah mendapatkan pelatihan pekerja sosial. 

Namun, semenjak ditarik oleh Dinas, pekerja sosial yang berada di PAY 

adalah pekerja sosial swadaya yang berlatar belakang Ilmu Kesejahteraan 

Sosial dan sedang menempuh pendidikan pasca sarjana Pendidikan Sosial 

namun belum mendapatkan sertifikasi dari Dinas. Latar belakang yang 

mendukung peran kepengasuhan adalah pengalamannya tinggal di pondok 

pesantren, walaupun dalam prakteknya tidak bisa disamakan antara 

pengalaman di pesantren dengan situasi pengasuhan di panti asuhan. 

Sebagaimana diungkapkan oleh pekerja sosial mbak AD, yang mengaku 

sempat kaget dengan karakter anak Panti yang sangat berbeda dengan anak 

pesantren. Karakter anak Panti cenderung keras sehingga butuh pendekatan 

yang berbeda dibandingkan anak pesantren. 

       Disamping itu,  pekerja sosial swadaya tidak ada ikatan dengan 

Dinas, sehingga tidak mempunya hubungan kerja sama dengan pihak luar 
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untuk membantu pekerjaan sebagai pekerja sosial di Panti. Berbeda dengan 

pekerja sosial terdahulu yang berasal dari Dinas, ketika ada masalah yang 

tidak bisa ditangani bisa menjalin kerjasama PDAK, sebuah LSM yang 

menangani masalah anak dan keluarga. 

       Kurangnya tenaga kerja profesional juga menjadi kelemahan panti 

ini. Hal ini sangat dirasakan oleh mbak AD yang sekarang menjadi satu-

satunya pekerja sosial yang ada di panti karena yang dari pemerintah sudah 

ditarik, sedangkan pekerja sosial swadaya yang lain tidak meneruskan 

kontrak karena tidak tahan dengan anak-anak panti. Peksos menangani anak 

mulai dari asesmen, pengasuhan dalam panti, hubungan dengan pihak luar 

untuk urusan pendidikan dan kesehatan dan juga sosial sampai dengan 

hubungan dengan keluarga. Dalam menjalankan tugasnya, Peksos dibantu 

oleh musyrifah dan pengasuh.  

5. Standar evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan anak.  

Standar evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan untuk anak, 

terdiri dari review penempatan dan pengasuhan, pelaporan anak yang melarikan 

diri atau pengasuhannya diakhiri, pengakhiran pelayanan. Dalam prakteknya di 

PAY, pengakhiran pelayanan terkait dengan selesainya masa sekolah karena 

tujuan penempatan di panti adalah alasan pendidikan dan ekonomi. Jadi, anak 

menetap di panti selama masa pendidikan berlangsung. Pengakhiran layanan bisa 

terjadi apabila anak asuh melakukan kesalahan yang mengakibatkan pemulangan 

kepada orang tua. Kasus anak yang melarikan diri boleh dikata jarang terjadi. Dari 

wawancara yang dilakukan peneliti, hanya seorang anak pernah melarikan diri 
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karena tidak betah tapi akhirnya kembali lagi ke panti karena tidak tahu jalan 

pulang.  

Program pengasuhan anak berbasis panti asuhan  di kalangan ‘Aisyiyah 

terus meningkat jumlahnya. Saat ini ada kurang lebih 182 panti asuhan yang 

dimiliki oleh ‘Aisyiyah. Hal ini mencerminkan bahwa ‘Aisyiyah responsif akan 

pengasuhan anak-anak terlantar. Namun demikian hal ini harus diikuti dengan 

pelaya pengasuhan yang berkualitas dan pengelolaan kelembagaan yang 

profesional sehingga tujuan dalam membantu terpenuhinya hak-hak anak akan 

pengasuhan dapat tercapai. 

Dari berbagai panti asuhan ‘Aisyiyah, nampaknya peran panti asuhan 

dalam mengasuh masih sangat beragam, baik metode pengasuhan maupun tata 

kelola kelembagaannya. Hal ini cukup menyulitkan untuk mendeteksi 

keberhasilan panti memberikan pelayanan pengasuhan jika indikator keberhasilan 

pelayanan masih belum ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta hak 

anak.   

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis Kesejahteraan Sosial sudah merancang 

buku pedoman penyelanggaraan panti asuhan sebagai respon terhadap semakin 

meningkatnya jumlah panti asuhan ‘Aisyiyah yang belum sejalan dengan orientasi 

pengasuhan maupun profesionalitas tata kelola kelembagaannya. Di samping itu 

arah maupun operasional panti dalam mengembangkan amal usahanya belum 

berorientasi dan berbasis fiqh al-Maun yang mampu menjawab permasalahan 

kontemporer anak dhu’afa mustadh’afin maupun yang termarginalkan dalam 

mendapatkan pengasuhan yang terbaik bagi anak. Dalam rancangan pedoman 
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tersebut, Standar Nasional Pengasuhan Anak juga menjadi rujukan yang penting 

disamping landasan teologis dan aturan-aturan kelembagaan yang ada di 

‘Aisyiyah. Diharapkan buku pedoman dimaksud bisa segera disahkan dan 

disosialisasikan sehingga diharapkan ada perubahan inovatif terhadap panti agar 

dapat memberikan manfaat yang lebih luas di kalangan masyarakat. 

  Bagi pengurus panti yang merupakan perwakilan Pimpinan Wilayah 

‘Aisyiyah Majlis Kesejahteraan Sosial, Standar Nasional Pengasuhan Anak 

menjadi rujukan utama untuk menentukan pengelolaan dan pengasuhan di dalam 

panti. Banyak perubahan yang dilakukan baik pengurus maupun pengasuh untuk 

meningkatkan kwalitas pengasuhan di dalam panti. Sebagai hasilnya panti 

memperoleh sertifikasi akreditasi A dari Kementrian Sosial.  

 

 

 

 

 


