
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

1. Penerapan standar penentuan respon yang tepat bagi anak di Panti Asuhan 

‘Aisyiyah Yogyakarta. 

Penerapan standar penentuan respon yang tepat di Panti Asuhan ‘Aisyiyah 

Yogyakarta telah dilakukan  dimulai dari 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 disana.  

 Upaya pencegahan dari keterpisahan yang dilakukan oleh PAY berupa 

pendekatan kepada keluarga untuk memberikan pertimbangan pengasuhan yang 

terbaik untuk  anak. PAY berperan sebagai penerima rujukan, 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. 

 Panti melakukan respon berdasarkan asesmen yang akurat meliputi 

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. Sebagai penguatan fungsi keluarga dalam 
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pengasuhan, panti bersama Peksos telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan 

peran keluarga dalam pengasuhan anak yaitu FDS (Family Development Session).  

 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. 

 Panti memberikan dukungan untuk anak dalam keluarga melalui bantuan 

finansial dengan memberikan santunan kepada anak non panti, tapi untuk 

pemberdayaan keluarga secara ekonomi belum berhasil dilakukan.Selain itu,Panti 

mengfasilitasi akses terhadap pendidikan dengan memberikan biaya pendidikan, 

perlengkapan sekolah dan transportasi.Disamping itu panti juga memberikan uang 

saku yang jumlahnya 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 pelayanan pengasuhan di Panti Asuhan ‘Aisyiyah 

Yogyakarta. 
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 Penerapan standar pelayanan pengasuhan bagi anak dilakukan Panti 

dengan  melakukan assesment terhadap anak yang sudah masuk panti untuk 

menggali mengapa mereka bisa masuk ke Panti. Dari hasil asesmen yang 

dilakukan Peksos ditemukan kebanyakan anak-anak asuh merasa dipaksa oleh 

orang tua mereka. Tapi ada juga yang mau masuk karena kemauan mereka 

sendiri, karena ada saudara atau kakak yang dekat dengan anak tersebut. 

 Panti tidak melakukan penyatuan kembali anak asuh panti dan keluarga 

karena tujuan penempatan anak di Panti adalah untuk keberlanjutan pendidikan, 

sehingga anak berada dalam pengasuhan Panti selama pendidikan berlangsung. 

Untuk anak non Panti, penguatan keluarga dilakukan Panti terhadap wali anak 

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

bantuan pendidikan.  

 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. 

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. Untuk mengfasilitasi orang tua pada saat menjenguk, Panti sudah 
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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 Hanya saja fasilitas handphone dan 

internet dibatasi untuk anak-anak SD sampai SMA. 

 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. 

 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.  

 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 
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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. Panti memberikan 

fasilitas/layanan kesehatan pada anak asuh. Musyrifah dan Peksos juga  terlibat 

dalam perawatan kesehatan anak-anak Panti.  

 Pengaturan waktu anak disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan anak 

akan istirahat dan bermain. Panti juga mengfasilitasi minat dalam berolah raga, 

berkesenian, dan permainan lain sesuai dengan minat anak baik di dalam maupun 

di luar Panti serta buku-buku bacaan yang dibutuhkan anak. Pada saat tertentu, 

anak-anak diberi kesempatan berlibur.  

 Keterlibatan anak dalam pekerjaan di panti ditujukan untuk meningkatkan 

keterampilan hidup, bukan ditujukan untuk mempertahankan keberlangsungan 

hidup Panti, karena Panti secara finansial sudah cukup mapan.  

3. Hambatan dan solusi pemecahan dalam pelaksanaan penerapan standar 

penentuan respon yang tepat dan standar pelayanan pengasuhan. 

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. 
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Kurangnya tenaga pengasuh baik dari segi usia, (kedua pengasuh berusia 

diatas 50 tahun) maupun rasio perbandingan dengan anak. Dilihat dari usianya, 

pengasuh bukanlah tenaga kerja produktif sehingga pekerjaan sebagai pengasuh 

tidak  dapat dijalankan secara maksimal dan profesional. Pengasuh panti belum 

sepenuhnya berasal dari pekerja sosial profesional.  

Relasi dengan pengasuh sangat terbatas, karena keterbatasan jumlah dan 

fisik  pengasuh yang ada di Panti. Idealnya satuanak memiliki satu pengasuh tetap 

yang dapat ditemui setiap saat. 

Panti dengan keterbatasan SDM yang dimiliki tidak mampu menyediakan 

pengasuhan darurat bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus.Anak asuh yang datang ke panti mayoritas karena alasan pendidikan, 

sehingga pengasuhan yang dibutuhkan adalah pengasuhan jangka panjang untuk 

menyesuaikan dengan lama pendidikan, tidak terkait dengan rencana pengasuhan 

yang permanen di dalam keluarga pengganti. 

 Partisipasi anak di dalam panti kurang. Anak cenderung pasif menerima 

masukan dan saran dari pengasuh. Kesulitan penerapan SNPA karena pengasuh 

punya persepsi sendiri, anak itu harus dibagaimanakan, belum percaya 

sepenuhnya dengan isi SNPA. Dalam prakteknya ditemukan dalam merumuskan 

aturan, disiplin dan sanksi hanya dilakukan oleh Pengasuh dan Peksos kemudian 

disosialisasikan ke anak-anak asuh, anak hanya sebagai pelaksana aturan tersebut. 

 Orang tua tidak terlalu berperan dalam pengasuhan anak kecuali ada kasus 

berat yang menimpa anak asuh, tidak ada pertemuan secara berkala dengan orang 

tua/wali.  
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 Kurangnya tenaga kerja profesional juga menjadi kelemahan panti ini. 

Saat ini hanya ada satu orang peksos 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.  

 Solusi pemecahan yang telah dilakukan adalah, pengurus dan pengasuh 

mengikuti pelatihan-pelatihan pendampingan, diantaranya  beberapa kali pelatihan 

SNPA dengan peserta dari PAY Putri ‘Aisyiyah dan PAY Putra Muhammadiyah, 

pelatihan Good Parenting bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Save the 

Chidren.  

 Untuk memenuhi ketentuan proporsi pengasuh yang seimbang 

berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan anak akan pengasuhan dan 

perkembangan anak, Panti masih mengandalkan keterlibatan peksos dan 

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

inilah yang mendampingi anak-anak asuh secara berkelanjutan. 

B. Saran.  

Dari hasil penelitian terhadap Standar Penentuan Respon yang Tepat dan 

Standar Pelayanan Pengasuhan di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiyah Yogyakarta : 
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a. Untuk tenaga SDM dan staf sebaiknya panti mengadakan perekrutan dan 

seleksi untuk semua posisi seperti pengasuh, pendidik, pekerja sosial dan 

psikolog. Tak hanya berhenti pada perekrutan tapi juga supervisi dan 

dukungan. Pendayagunaan staf dan petugas harus optimal dan tidak ada 

rangkap jabatan. Tenaga SDM juga dibekali pelatihan dan 

pengembangan profesional sehingga ketrampilan dan wawasan mereka 

bertambah. 

b. Anak non panti lebih diberikan perhatian dengan melibatkan pada 

kegiatan panti seperti pelatihan, ketrampilan dan belajar bersama agar 

terjalin shilaturahmi antar anak panti dan non panti dan agar anak asuh 

non panti mendapatkan manfaat lebih. 

c. Kapasitas pengasuhan wali non panti lebih ditingkatkan dengan 

memberikan dukungan ekonomi melalui pelatihan dan ketrampilan 

dengan sarana yang dimiliki panti seperti pemanfaatan bantuan alat 

pembuatan bakso yang belum bisa di manfaatkan oleh panti untuk 

kegiatan produktif. 

2. Yayasan dalam hal ini ‘Aisyiyah baik tingkat pusat maupun wilayah : 

a. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis Kesejahteraan Sosial segera 

mensahkan dan mensosialisasikan Pedoman Penyelenggaraan Panti agar 

penyelenggara panti segera menerapkan pedoman yang ada. 

b. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis Kesejahteraan Sosial bisa bekerja 

sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial 
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dan Politik Jurusan Kesejahteraan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan 

Pekerja Sosial Profesional di panti-panti asuhan milik ‘Aisyiyah. 

c. Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Majelis Kesejahteraan Sosial dalam hal ini 

pengurus panti yang merupakan kepanjangan tangan dari PWA secara 

rutin mengadakan kunjungan berkala ke panti untuk “menyapa” anak-

anak asuh dan pengasuh panti, memberikan masukan, bantuan dan 

dukungan kepada panti.  

d. Sebaiknya pengelola (PWA) juga mempertimbangkan untuk memperluas 

cakupan binaan anak asuh bukan hanya anak yang berlatar belakang dari 

kalangan Muhammadiyah/’Aisyiyah  dan bukan hanya anak yatim, piatu, 

yatim piatu dan terlantar tapi juga kelompok-kelompok rentan lainnya 

seperti : 

1). Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 

(Child Abuse) 

2). Anak berhadapan dengan hukum.  

3). Anak Jalanan. 

3. Bagi pemerintah  

a. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang hak anak atau 

perlindungan anak kepada masyarakat luas. 

b. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk 

pembinaan panti. 

c. Pemerintah harus menyediakan pekerja sosial profesional yang telah 

bersertifikasi untuk pembinaan di panti-panti. 
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d. Pemerintah harus menyelenggarakan program-program pembinaan panti 

agar panti benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. 

Kegiatan-kegiatan seperti pembekalan atau pelatihan-pelatihan tentang 

perlindungan anak dan ketrampilan- ketrampilan yang berhubungan deng 

an pelayanan anak bagi pengasuh perlu dilakukan secara menyeluruh di 

semua panti.  

 

 

 

 


