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ABSTRAK 

Nafi’atun Nadhifah, 2018. Perwalian Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

(LKSA) AL-IKHLAS Ponorogo menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011. 

Skripsi.Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, M.Si. 

Kata Kunci : Perwalian Anak, Permensos Nomor 30/Huk/2011 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga 

pengasuhan yang melaksanakan perwalian anak dari orang tua yang tidak dapat 

mengasuh anaknya karena suatu sebab. Menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011 

tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, LKSA harus dapat memberikan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan pengasuhan dan 

perlindungan khusus, kebutuhan pendidikan dan keterampilan, kebutuhan ekonomi 

dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan keterampilan dan kesehatan diatur dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kepengasuhan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemenuhan 

kebutuhan pengasuhan dan perlindungan khusus di LKSA AL-IKHLAS menurut 

Permensos Nomor 30/Huk/2011, bagaimana pemenuhan kebutuhan pendidikan dan 

keterampilan di LKSA AL-IKHLAS menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011, dan 

bagaimana pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesehatan di LKSA AL-IKHLAS 

menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011. Adapun jenis penelitian yang dilakukan 

penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode 

induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamataan, kemudian menarik 

kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan 

pengasuhan, perlindungan khusus, pendidikan, keterampilan, ekonomi dan kesehatan 

di LKSA AL-IKHLAS telah sesuai dengan Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang 

SNPA dan juga sesuai SOP Kepengasuhaan yang berdasarkan pada Permensos 

Nomor 30/Huk/2011 tersebut. Pelaksanaan pengasuhan melalui tahap proses 

pelayanan yaitu: assesment, perencanaan pengasuhan, pelaksanaan pelayanan, 

monitoring dan evaluasi, serta terminasi. LKSA menyediakan pengasuhan sementara, 

jangka pendek dan jangka panjang.  Adapun dalam menghadapi masalah penelantaran 

atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka LKSA memberikan 

perlindungan secara khusus yakni memberikan advokasi dan merujuk kasus tersebut 

kepada Dinas Sosial/ Sakti Pekerja Sosial. LKSA AL-IKHLAS memberikan fasilitas 

akses terhadap pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal antara lain 

biaya sekolah, peralatan sekolah, dan transportasi. Selain itu LKSA juga memberikan 

pelayanan berupa bimbingan spiritual dan bimbingan keterampilan. Pelayanan 

tersebut sebagai upaya untuk membangun karakter dan kepribadian anak yang baik 

dan mengembangkan pribadi anak sesuai dengan minat, bakat dan potensinya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah keluarga keberadaan anak adalah hal yang dinanti-nanti oleh 

pasangan suami istri dan merupakan suatu kebahagiaan bagi keduanya. Semua 

orang tua pasti menginginkan anak yang sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang 

dengan baik, sholih dan sholihah. Oleh karena itu, anak harus diasuh, dididik dan 

dilindungi dengan sebaik-baiknya agar rumah tangga tersebut mencapai 

kehidupan yang saki>nah, mawaddah, dan warahmah serta memiliki keturunan 

yang baik. 

Secara fisik dan mental, anak-anak belum dewasa dan matang. Mereka 

perlu diberikan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi. Anak-anak juga harus 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi lahirnya anak 

yang berkualitas dan sejahtera.
1
 Dalam hal ini, keluarga merupakan lembaga yang 

paling bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Keluarga 

diharapkan dapat memberikan apa yang menjadi hak seorang anak, sehingga 

anak akan hidup, bertumbuh dan berkembang yang pada akhirnya anak akan 

dapat berpartisispasi dalam lingkungannya.
2
 Tugas ini memerlukan keseriusan 

                                                 
1 Bunda Novi, Cara-cara Mengasuh Anak yang Sering diabaikan Orang Tua (Yogyakarta: Flash 

Books, 2015), 15. 
2
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 25. 
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dan kesinambungan, dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu 

untuk itu.
3
  

Agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik, anak membutuhkan orang 

tua yang sanggup untuk mendidik dan memberi perlindungan agar anak tetap 

tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Faktor utama yang harus dilindungi 

oleh orang tua adalah faktor lingkungan, karena faktor lingkunganlah yang sangat 

menentukan baik atau tidaknya anak. OelO  nalon rut  nano  utn anera

mloinmiro r mleroito r mloirir k dan mlo ngtO non  ilo no ilotO  ngrO

gnmno inoilaOnurnon nanon urin ulaelatmtg  linenmila ntenomno atat .  

Pengasuhan atau h{ad}a>nah dalam perspektif Islam menempati satu dari 

beberapa konsep perwalian. Dalam literatur-literatur fikih klasik dan 

kontemporer, kata al-wila>yah digunakan sebagai konsep perwalian, yaitu 

wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang 

belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak 

yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Secara teoritis istilah al-

wila>yah dibagi menjadi dua, yaitu: wila>yah as}liyyah, yaitu kemampuan seseorang 

untuk bertindak sendiri karena ia telah cakap bertindak hukum, dan wila>yah 

niya>bah, yaitu kewenangan seseorang untuk bertindak hukum atas nama orang 

yang diampunya. Wila>yah niya>bah juga terbagi dua bentuk, yaitu bersifat 

ikhtiya>riyah (sukarela) dan yang bersifat ijba>riyah (paksaan). Wali yang bersifat 

ikhtiya>riyah terbentuk melalui pendelegasian wewenang dari orang yang 

                                                 
3
 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada 

Media, 2004), 215. 



7 
 

 

digantikan atau orang yang diwakili, seperti wali anak yatim yang bukan berasal 

dari keluarganya, atau orang yang diberi wasiat oleh seorang ayah untuk menjadi 

wali bagi anaknya.
4
 

Dalam hal orang tua tidak dapat mengasuh anaknya karena suatu sebab, 

maka orang tua dapat melakukan perwalian anak kepada Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak yang selanjutnya disingkat menjadi LKSA. Sebagaimana yang diatur 

dalam Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan 

Anak (SNPA) bahwa pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis 

keluarga pengganti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang 

dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. 

Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), 

wall (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah 

pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
5
 

Pengasuhan tersebut bersifat sementara, kecuali pengangkatan anak yang bersifat 

permanen. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui 

LKSA harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi 

kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan, dan permanensi melalui keluarga 

pengganti. 

Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-

                                                 
4
 Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Pespektif Islam (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2008), 45. 
5 Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. 
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anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau 

keluarga pengganti. LKSA berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak 

yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui pengasuhan sementara berbasis 

LKSA. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan 

terpenuhinya kebutuhan permanensi anak. Oleh karena itu, Orang tua atau 

keluarga dalam situasi tersebut dapat memilih alternatif pengasuhan anak di 

LKSA melalui perwalian.
6
 

Pendirian LKSA pada hakekatnya merupakan upaya untuk membantu 

pengasuhan anak dari keluarga yang tidak mampu atau ditinggal oleh salah satu 

atau kedua orangtuanya. Dilihat dari definisinya LKSA adalah lembaga untuk 

mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan 

tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta 

bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak di kemudian hari. 

Seperti halnya LKSA AL-IKHLAS Ponorogo yang merupakan Lembaga 

pengasuhan anak yang memberikan beberapa pelayanan kepada anak-anak yatim 

dan fakir miskin berupa pemenuhan kebutuhan pengasuhan, perlindungan khusus, 

pendidikan, keterampilan, ekonomi dan kesehatan.
7
 

Berdasarkan Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional 

Pengasuhan Anak, LKSA harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk sang 

anak. LKSA wajib memenuhi kubutuhan-kebutuhan anak berupa kebutuhan 

pengasuhan, kebutuhan perlindungan khusus, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan 

                                                 
6
 Ibid. 

7
 Moch. Tanwir, Hasil Wawancara, 5 Februari 2018. 
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pendidikan. Lalu apakah pemenuhan kebutuhan anak di LKSA AL-IKHLAS 

sudah sesuai dengan Permensos Nomor 30/Huk/2011. Untuk mengetahui 

pelaksanaan perwalian anak di LKSA AL-IKHLAS khususnya dalam hal 

pemenuhan kebutuhan anak tersebut, penulis akan membahas tentang perwalian 

anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak AL-IKHLAS Ponorogo 

Menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan Pengasuhan dan Perlindungan Khusus di 

LKSA AL-IKHLAS Ponorogo menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011? 

2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan Pendidikan dan Keterampilan di LKSA 

AL-IKHLAS Ponorogo menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011? 

3. Bagaimana pemenuhan kebutuhan Ekonomi dan Kesehatan di LKSA AL-

IKHLAS Ponorogo menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011? 

C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan Pengasuhan dan Perlindungan 

Khusus di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo menurut Permensos Nomor 

30/Huk/2011. 

2. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan Pendidikan dan Keterampilan di 

LKSA AL-IKHLAS Ponorogo menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011. 

3. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan Ekonomi dan Kesehatan di LKSA 

AL-IKHLAS Ponorogo menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Teoritis 

Kajian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih untuk 

pengembangan Hukum keluarga tentang perwalian yang difokuskan pada 

pemenuhan kebutuhan anak di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo menurut KHI 

dan Permensos Nomor 30/Huk/2011 dan penerapan standar pelaksana 

pengasuhan anak di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo menurut KHI dan 

Permensos Nomor 30/Huk/2011. 

2. Praktis 

Penulisan ini dilakukan untuk menjelaskan pemenuhan kebutuhan 

anak di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo menurut KHI dan Permensos Nomor 

30/Huk/2011 dan penerapan standar pelaksana pengasuhan anak di LKSA 

AL-IKHLAS Ponorogo menurut KHI dan Permensos Nomor 30/Huk/2011 

yang dapat digunakan untuk referensi dan evaluasi pelaksanaan perwalian 

anak di LKSA AL-IKHLAS. 

E. Telaah Pustaka 

Adapun telaah pustaka yang penulis gunakan dalam penulisan ini ada dua macam 

yaitu telaah pustaka empirik dan telaah pustaka teoritik. 

1. Empirik 

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ulfatul Laila 2012, yang berjudul 

“Tanggung Jawab Pengurus Panti Asuhan sebagai Wali terhadap Anak 

Asuhnya yang Beragama Islam (Studi Kasus di Panti Asuhan Kabupaten 
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Jlmala)”mno mlmanOngilamngnenOnomlngenai apakah kewenangan panti 

apabila orang tua anak belum meninggal dunia, dan bagaimana akibat 

hukum yang timbul dengan adanya perwalian oleh panti asuhan terhadap 

anak asuhnya. Jenis penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai kesimpulan bahwa 

kewenangan pengurus panti asuhan terhadap anak asuhnya bisa dilakukan 

sebelum orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, dan akibat dari 

adanya perwalian oleh pengurus panti asuhan tersebut adalah tidak 

mengubah nasab anak kandung terhadap orang tua atau ayah kandungnya.
8
 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Puteri Riskia 2012, yang berjudul 

“Tanggung jawab Panti Asuhan sebagai Wali terhadap Anak Asuhnya (Studi 

KngtgirPnourAgtOnoKnatinulo Jlmala)”mno mlmanOngiermasalahan 

mengenai bagaimana kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak 

asuhnya serta bagaimana akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan 

kewajiban terhadap anak asuhnya. Jenis penulisan yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai kesimpulan 

bahwa panti asuhan adalah memberitahukan kepada balai harta peninggalan, 

mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwakilkannya, 

kewajiban untuk mengadakan jaminan, menentukan jumlah uang yang 

digunakan tiap tahun oleh anak dan biaya pengurusan semua kewajiban yang 

telah dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apabila 

                                                 
8
 Ulfatul Laila, Tanggung Jawab Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya 

Yang Beragama Islam, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2012) 
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panti asuhan melalaikan tanggung jawabnya maka akan dikenakan sanksi 

berupa pemecatan atau membayar ongkos sesuai pasal 368 KUH Perdata.
9
 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Maryanto 2014, yang berjudul 

“Pengasuhan Anak pada Panti Asuhan IKATRINA Kabupaten Ponorogo 

(Kajian Impleentasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak)” mno  mlmanOng ulouno  ilen gnonno ilo ngtOno anak di Panti 

Asuhan IKATRINA dan bagaimana implementasi undang-undang 

Perlindungan Anak pada panti asuhan IKATRINA sebagai lembaga 

pengasuhan. Yang memiliki kesimpulan bahwa kepengasuhan hanya terbatas 

pada masalah pemeliharaan dan pendidikan anak saja, sedangkan dalam 

pengimplementasian UU Perlindungan Anak Panti Asuhan IKATRINA 

bertanggung jawab baik dari segi pendidikan moral, kepribadian agar anak 

asuh mempunyai perilaku yang baik dimasyarakat, selain itu sebagai upaya 

mengentaskan anak yatim dan terlantar maka Panti Asuhan IKATRINA 

memberikan keterampilan dan membantu memperoleh pekerjaan.
10

 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Putri Nul Islamiyati 2017, yang 

alaetite “Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA berdasarkan 

Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Studi pada LKSA PA Ikatrina 

Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)”mno mlmanOngilamngnenOno

mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan perwalian anak oleh LKSA PA 

                                                 
9 Puteri Rizkia, Tanggung Jawab Panti Asuhan sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya, Skripsi 

(Jember: Universitas Jember, 2012) 
10

 Maryanto, Pengasuhan Anak pada Panti Asuhan Ikatrina Kabupaten Ponorogo, Skripsi 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011) 
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Ikatrina, hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perwalian di 

LKSA PA Ikatrina, serta upaya LKSA PA Ikatrina dalam melaksanakan 

perwalian anak Perspektif UU yang berlaku di Indonesia.
11

 

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ilham Khofid Tontowi 2012, yang 

alaetite“Pendidikan Budi Pekerti Di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu AL-

IKHLAS kabupaten Ponorogo” mno  mlmanOng ilamngnenOno mlo lonr

budi pekerti yang diajarkan di Panti Asuhan Al-Ikhlas Kabupten Ponorogo, 

proses pelaksanaan pendidikan budi pekerti di Panti Asuhan Anak Yatim 

Piatu Al-Ikhlas, kendala pelaksanaan pendidikan dan cara mengatasi kendala 

tersebut. Yang memiliki kesimpulan bahwa budi pekerti yang diajarkan di 

Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Al-Ikhlas mengedepankan sikap kesopanan, 

kedislipinan, tanggungjawab, kerjasama, ketaatan kepada tuhan, dan 

kepatuhan kepada orang tua. Proses pelaksanaan pendidikan budi pekerti di 

panti asuhan anak yatim piatu Al-Ikhlas diajarkan melalui pelajaran akhlak 

saat sekolah diniyah sore, dan dengan metode pengajaran yang 

menggunakan pembiasaan-pembiasaan tentang ajaran pendidikan budi 

pekerti. Serta kendala dalam pelaksanaan pendidikan budi pekerti di panti 

asuhan anak yatim piatu Al-Ikhlas yaitu kemampuan setiap individu yang 

berbeda-beda, sifat dan karakter masing-masing santri yang berbeda-beda, 

serta perbedaan budaya dan adat istiadat santri dimana santri-santri yang ada 

                                                 
11

 Putri Nur Islamiyati, Pelaksanaan Perwalian Anak pada LKSA PA berdasarkan Undang-

Undang yang Berlaku di Indonesia (Studi pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. 

Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) 
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di Panti Al-Ikhlas berasal dari berbagai daerah, latar belakang keluarga serta 

lingkungan yang berbeda-beda. Upaya untuk mengatasi berbagai kendala 

tersebut diantaranya santri diajari secara pelan-pelan bagaimana tata krama 

yang baik walaupun mereka datang dari latar belakang dan budaya yang 

berbeda-beda.
12

 

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Tri Nurcahyono, 2015 yang 

alaetite “Peran Dinsos Terhadap Tumbuh Kembang Kepribadian Anak 

Dalam Keluarga Tidak Mampu Yang Broken Home Di Kabupaten Ponorogo 

(Studi di Yayasan Panti Asuhan Al-Ikhlas Ponorogo)” yang membahas 

persoalan mengenai program-program kebijakan dalam membantu tumbuh 

kembang kepribadian anak yang tumbuh dalam keluarga yang broken 

home.
13

 

2. Teoritik  

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Romadhon Nugroho, yang berjudul 

“Perwalian, Pemeliharaan Anak dan Status Anak Hukum Perdata Islam”, 

Yang menjelaskan tentang bagaimana konsep perwalian, bagaimana 

pemeliharaan anak yang sesuai dengan hukum Islam, dan tentang status anak 

dalam hukum perdata Islam.
14

 

                                                 
12

 Ilham Khofid Tontowi, Pendidikan Budi Pekerti di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu AL-

IKHLAS Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012) 
13

 Tri Nurcahyono, Peran Dinsos terhadap Tumbuh Kembang Kepribadian Anak dalam Keluarga 

Tidak Mampu yang Broken Home di Kabupaten Ponorogo (Studi di Yayasan Panti AL-IKHLAS 

Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015) 
14

http://www.academia.edu/12116859/Perwalian_Pemeliharaan_Anak_dan_Status_Anak_Hukum

_Perdata_Islam diakses tanggal 14 Desember 2017. 

http://www.academia.edu/12116859/Perwalian_Pemeliharaan_Anak_dan_Status_Anak_Hukum_Perdata_Islam
http://www.academia.edu/12116859/Perwalian_Pemeliharaan_Anak_dan_Status_Anak_Hukum_Perdata_Islam
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Kedua, buku yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 

mno  alaetite “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam” mno  

membahas tentang masalah pengangkatan anak serta pemeliharaan anak 

angkat menurut Islam.
15

 

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Chairul Fahmi, yang berjudul 

“Perwalian” membahas tentang pengertian perwalian, landasan hukum 

perwalian, mekanisme perwalian dan pemutusan perwalian.
16

 

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulisan ini jelas berbeda dengan 

penulisan sebelumnya. Penuergno iloterg ninenO “Plano Plo ngtO Llman n

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam Pelaksanaan Perwalian berdasarkan 

KHI dan Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan 

Anak (SNPA), Studi pada LKSA AL-IKHLAS Jl. Muria Nomor 15 Kelurahan 

Bangunsari Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun 

metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif 

                                                 
15 Andi Syamsu Alam,. 
16

 Chairul Fahmi, Perwalian, e-Jurnal dalam https://mediasyariah.files.wordpress.com diakses 

tanggal 13 Desember 2017 

https://mediasyariah.files.wordpress.com/
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku 

yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara 

holistik (utuh).
17

 Data tersebut mengacu pada pemenuhan kebutuhan 

anak di LKSA AL-IKHLAS serta penerapan standar pelaksana 

pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS Jl. Muria Nomor 15 Ponorogo. 

b. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif, 

pendekatan normatif dilakukan dengan cara menggunakan peraturan 

perundang-undangan yaitu KHI dan Permensos Nomor 30/Huk/2011 

tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Setelah mendapatkan data-

data yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak di LKSA AL-

IKHLAS serta data-data yang terkait dengan penerapan standar 

pelaksana pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS, penulis akan 

menganalisa data-data tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam dan 

Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan 

Anak. 

2. Kehadiran Penulis 

Dalam penulisan ini, penulis merupakan aktor sentral. Penulis sebagai  

pengumpul data melalui wawancara dan observasi, sementara instrumen 

selain itu sebagai pendukung saja. Penulis merupakan partisipan 

penuh/lengkap dalam melakukan penulisan ini. Penulis mengamati dan 

                                                 
17 Sugiyono, Metode Penulisan Kuantittif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2015), 4. 
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berkecimpung langsung dalam kegitan kepengasuhan di LKSA AL-IKHLAS 

Jl. Muria Nomor 15 Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di LKSA AL-IKHLAS Jl. Muria Nomor 

15 Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo. Dengan alasan bahwa 

LKSA AL-IKHLAS memiliki pengasuh sejumlah 16 orang dan anak asuh 

sejumlah 85 anak, yang mana dalam permensos tentang SNPA telah diatur 

bahwa perbandingan antara pengasuh dan anak asuh adalah 1:5. Artinya 

setiap pengasuh memiliki tanggung jawab dan tugas pengasuhan bagi 5 

anak. Dengan jumlah anak asuh yang banyak, muncul pertanyaan bagimana 

pemenuhan kebutuhan di LKSA AL-IKHLAS. Dan dengan adanya pengasuh 

yang berjumlah 85 dan anak asuh 16 apakah LKSA AL-IKHLAS sudah 

mencapai standar pelaksana pengasuhan. Lokasi ini dipilih untuk 

mendapatkan hasil penulisan yang dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu terkait di masa mendatang. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data terkait pemenuhan kebutuhan anak di LKSA AL-IKHLAS 

Ponorogo. 

b. Data yang terkait penerapan standar pelaksana pengasuhan anak di 

LKSA AL-IKHLAS Ponorogo.  
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Fakta yang diperoleh melalui observasi penulis di LKSA AL-IKHLAS. 

b. Fakta yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu ketua 

LKSA AL-IKHLAS, pengasuh LKSA, dan anak asuh LKSA AL-

IKHLAS. 

c. Serta hasil dokumentasi dari LKSA AL-IKHLAS Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi
18

 

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi partisipan yang 

bertujuan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Disini 

penulis sebagai partisipan lengkap dimana dalam melakukan 

pengumpulan data, penulis sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang 

dilakukan sumber data. Hal ini merupakan keterlibatan penulis yang 

tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti. Dalam hal ini penulis 

terlibat langsung dalam kegiatan kepengasuhan di LKSA AL-IKHLAS 

Jl. Muria Nomor 15 Ponorogo. Sehingga penulis dapat memperoleh 

secara langsung data-data yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan 

                                                 
18

 Ibid., 137. 
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anak dan penerapan standar pelaksana pengasuhan di LKSA AL-

IKHLAS Jl. Muria Nomor15 Kelurahan Bangunsari Ponorogo. 

b. Wawancara 

Dalam pengumpulan data, penulis juga melakukan wawancara 

semistruktur, di mana pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancar terstruktur. Dalam melakukan wawancara, penulis 

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh informan. 

Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab langsung terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan dan penerapan standar pelaksana 

pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS Jl. Muria  Nomor 15 Ponorogo 

kepada beberapa informan sebagai berikut. 

1) Bpk. H. Moch Tanwir selaku Ketua LKSA AL-IKHLAS 

2) Para Pengasuh LKSA, yaitu Suryanti, Salfiyah, Wiwin Rukmana, 

Atik Khoiriyah, Perin Triana Dewi, Intan Permatasari. 

3) Anak Asuh, penulis melakukan wawancara kepada anak asuh yang 

sudah lama tinggal di asrama LKSA untuk mendapatkan data yang 

sebenarnya. Yang bernama Syamdina Enjang, Hayyin Nazlatul 

KOnrarmnO  Eeen Mnorcn  Umr Tar Llgunar  Eavn Rnrienuto Nrgn‟ 

Windarti, Mita Siti Afifah, Suhartini, dan Bella Rindiani. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

tentang sesuatu atau objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis 

mengambil teori dari buku-buku tentang perwalian, kebutuhan anak, dan 

pengasuhan anak. Selain itu penulis mengacu pada peraturan perundang-

undangan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan 

Menteri Sosial No, 30/huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan 

Anak. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis model Milles 

and Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu:
19

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

                                                 
19

 Ibid., 243. 
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Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam 

hal ini penulis menggunakan penyajian data model  Milles and 

Huberman yang menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penulisan kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing (Verification) 

Kesimpulan dalam penulisan kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menguji kredibilitas data, penulis menggunakan teknik 

triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Penulis menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dengan 

triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan 

dengan satu pendekatan.
20
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G. Sistematika Pembahasan 

Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II berisi kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang anak menurut 

perundang-undangan di Indonesia, yang meliputi pengertian anak, hak-hak anak, 

macam-macam anak, dan perkembangan anak; tinjauan umum tentang perwalian 

anak menurut KHI yang meliputi pengertian perwalian anak, asas dan macam 

perwalian anak, wewenang untuk menjadi wali, tugas dan kewajiban seorang 

wali, prosedur pengangkatan wali, dan berakhirnya perwalian; tinjauan umum 

tentang pengasuhan anak di LKSA menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011 

tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) yang meliputi standar respon 

yang tepat untuk memenuhi kebutuhan anak, standar pelaksana pengasuhan anak, 

tinjauan umum tentang LKSA yang meliputi pengertian LKSA, fungsi dan tujuan 

LKSA, pelayanan LKSA. 

Bab III berisi tentang gambaran umum tentang LKSA AL-IKHLAS 

Ponorogo mengenai sejarah berdirinya LKSA AL-IKHLAS Ponorogo, struktur 

organsasi, data pengasuh dan anak asuh, dan mekanisme kerja. Data tentang 

pemenuhan kebutuhan anak di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo, dan data mengenai 

penerapan standar pelaksana pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo. 

Bab IV berisi analisa terhadap pemenuhan kebutuhan anak di LKSA AL-

IKHLAS Ponorogo menurut KHI dan Permensos Nomor 30/Huk/2011, dan 
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penerapan standar pelaksana pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo 

menurut KHI dan Permensos Nomor 30/Huk/2011. 

Bab V merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran. 
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BAB II 

PERWALIAN ANAK DALAM PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011 

A. Tinjauan Umum tentang Perwalian dan Pengasuhan Anak menurut 

Permensos Nomor 30/Huk/2011 

1. Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan 

Anak 

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

30/Huk/2011 Pngne 1 alaatomr “Sunoina Nngrnone Plo ngtOno Aon 

berisikan norma, standar, prsedur, dan kriteria dalam pelaksanaan 

pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga 

kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. 

Pngne 2 alaatomr “Llman n KlglenOulanno Sngrne Aon  mlatin no

lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau 

masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. 

Pngne 3 alaatomr “Sunoina Nngrnone Plo ngtOno Aon  ulairar inar

prinsip-prinsip pengasuhan alternatif, penentuan respon yang tepat bagi anak, 

pelayanan pengasuhan dan kelembagaan, yang pengaturannya ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial ini. 

Pngne4alaatomr“SunoinaNngrnonePlo ngtOnoAon tout Llman n

Kesejahteraan Sosial Anak disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Pendahuluan, Prinsip-prinsip utama pengasuhan alternatif untuk anak, 



 

 

Standar penentuan respon yang tepat bagi anak, standar pelayanan 

pengasuhan, dan standar kelembagaan.” 

Pngne 5 alaatomr “Kluloutno ul org mlo lonr ilenmnono

pengasuhan dan kelembagaan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal 

Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. 

Adapun lampiran yang dimaksud Pasal 3 yaitu:
21

 

1. Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang, proses penyusunan 

standar, tujuan standar, pendekatan yang mendasari standar, 

pengguna standar, cakupan standar, dan definisi yang digunakan 

dalam standar. 

2. Bab II mengatur prinsip-prinsip utama tentang pengasuhan alternatif 

untuk anak yang meliputi hak anak untuk memiliki keluarga, 

tanggungjawab dan peran orang tua dan keluarga, pencegahan 

keterpisahan keluarga, kontinum pengasuhan, dukungan kepada 

keluarga untuk pengasuhan, peran negara, pengasuhan alternatif, 

pengasuhan berbasis berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 

assesmen kebutuhan pengasuhan anak, pengambilan keputusan 

untuk penempatan anak dalam pengasuhaan alternatif, menjaga 

keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak, dan 

keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan 

mereka. 
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 Permensos Nomor 30/Huk/2011. 



 

 

3. Bab III mengatur standar tentang penentuan respon yang tepat untuk 

anak yang mencakup peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

dalam pelayanan bagi anak dan perencanaan pengasuhan. Juga 

berisi respon berdasarkan assesment yang akurat, respon terhadap 

kebutuhan pengasuhan, respon terhadap kebutuhan perlindungan 

khusus, respon terhadap kebutuhan ekonomi, serta respon terhadap 

kebutuhan pendidikan. 

4. Bab IV mengatur standar pelayanan yang mencakup:
22

 

a. Pendekatan awal dan penerimaan rujukan yang menckup 

pendekatan awal, penerimaan rujukan, assesmen awal, 

pengambilan keputusan pelayanan, kesepakatan, rujukan ke 

instansi lain, dan menjaga kebersamaan anak bersaudara. 

b. Pelayanan pengasuhan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak yang mencakup assesmen dan pelaksanaan rencana 

pengasuhan. 

c. Pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang 

mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak, 

perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi 

anak, partisipasi anak, makanan dan pakaian, akses terhadap 

pendidikan dan kesehatan, privasi anak/ kerahasiaan pribadi 

anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan/pekerjaan anak di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, aturan disiplin dan sanksi. 

                                                 
22 Ibid. 



 

 

d. Pelaksanaan pengasuhan yang mencakup orang tua dan 

keluarga, pengasuh, dan pekerja sosial. 

e. Evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan untuk 

anak. 

5. Bab V mengatur tentang standar kelembagaan yang mencakup visi, 

misi dan tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, pendirian, 

perijinan, peran Dinas Sosial/ Instansi Sosial, akreditasi Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak, dan fasilitas. 

2. Pengertian Perwalian dan Pengasuhan Anak 

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor 21 

Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, dijelaskan tentang istilah 

pengasuhan anak dijelaskan pada pasal 1 angka 2 yang berbunyi 

“Plo ngtOnonon ninenOtinmntout mlmlotOr latutOnon no ngrO

sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan 

berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik 

oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua 

asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residential 

glan nrneulaonurfulan Ora”.Slino  norgurenOilaanernonon ireleng no

ininingne1no  n3mno alaatomr“Plaanernonon ninenO lalono no

yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan 

atau penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan 

hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak 

mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua 



 

 

orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum 

atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua”.
23

 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak menjelaskan istilah yang 

berbeda dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2013. Dalam Peraturan ini 

istilah pengasuhan anak diartikan sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan 

yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. 

Sedangkan istilah perwalian anak tidak dijelaskan.
24

 

3. Kewajiban LKSA dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak 

Berdasarkan Standar penentuan respon yang tepat bagi anak, kebutuhan 

anak meliputi:
25

 

1. Kebutuhan pengasuhan 

a. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tentang 

pengasuhan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus 

melakukan assesment untuk mengidentifikasikan secara jelas 

tentang hambatan utama yang dialami keluarga dalam 

pengasuhan anak. 

b. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah tidak adanya 

kemampuan atau keinginan untuk mengasuh, maka Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak perlu memperkuat kemampuan 
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 Permensos Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak. 
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 Permensos Nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. 
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 Permensos Nomor 30/Huk/2011. 



 

 

keluarga melalui pelayanan berbasis keluarga untuk 

meningkatkan kapasitas pengasuhan dan keberfungsian 

keluarga. 

c. Jika pengembalian anak kepada keluarga inti tidak 

memungkinkan atau bertentangan dengan kepentingan terbaik 

anak, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus 

mengidentifikasi pengasuh dari lingkungan keluarga besar 

yang mampu memberikan pengasuhan. 

d. Jika pengasuhan dalam keluarga besar tidak memungkinkan, 

maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu bekerja sama 

dengan Dinas Sosial/ Instansi Sosial untuk mempertimbangkan 

dan mengidentifikasi kemungkinan pengasuhan berbasis 

keluarga pengganti melalui orang tua/ keluarga asuh 

(fostering), perwalian atau adopsi. 

e. Jika kebutuhan pengasuhan tidak dapat dipenuhi oleh keluarga, 

keluarga besar dan kerabat, maka Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak dapat menjadi alternatif terakhir dengan 

menyediakan pengasuhan darurat, pengasuhan jangka pendek, 

serta pengasuhan jangka panjang. 

2. Kebutuhan perlindungan khusus 

a. Jika isu utama yang dihadapi anak adalah masalah perlindungn 

khusus termasuk penelantaran, kekerasan atau eksploitasi, 

maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus segera 



 

 

merujuk kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang 

memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi 

perlindungan yang dibutuhkan. 

b. Dalam kasus tersebut, penempatan anak dalam Lembaga 

Kesejahteraan Sosial anak hanya bersifat semnetara 

berdasarkan persetujuan instansi yang berwenang dan 

bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri 

anak sambil menangani isu perlindungan dan mengidentifikasi 

solusi jangka panjang. 

3. Kebutuhan ekonomi 

Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah 

ketidakmampuan ekonomi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

perlu memberikan dukungan untuk anak dalam keluarganya melalui 

bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi, atau 

mendukung keluarga untuk mengakses program-program bantuan 

sosial yang tersedia. 

4. Kebutuhan pendidikan 

a. Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap 

pendidikan, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu 

memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, 

perlengkapan sekolah, dan transportasi. 



 

 

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menghindari 

penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk 

tujuan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK DI LKSA AL-IKHLAS 

PONOROGO 

A. Profil LKSA AL-IKHLAS Ponorogo 

Bahwasannya semua manusia diciptakan oleh Allah SWT, memiliki 

hak yang sama, untuk memperoleh hidup dan kehidupan yang sejahtera dunia 

dan akhirat. Atas kehendak Allah SWT keberadaan manusia sejak 

kelahirannya, diciptakan berbeda-beda, baik dari segi nasabnya, maupun 

nasibnya yang kesemuanya itu untuk menguji sejauh mana keimanan dan 

ketaqwaan manusia, sekaligus untuk saling pengertian dan silaturrahim 

diantara mereka. 

LKSA “AL-IKHLAS” Pnonan n mno  glen  alairaromn alautetno

menghantarkan anak-anak yatim piatu dan kurang mampu menjadi manusia 

yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur dan mampu hidup mandiri ; 

Realitasnya sejak tahun 1984 menyantuni anak sekolah menengah pertama, 

dengan sistem family care, anak diasuh oleh orang tuanya atau keluarganya. 

Blano  nu inar ingna ilmr rano anOan non  ngtO LKSA “AL-IKHLAS”

harus mampu hidup mandiri dan mampu menjawab tantangan jaman serta 

keadaannya yang selalu berkembang, maka pengurus terpanggil untuk 

melaksanakan program jangka menegah yaitu menyantuni anak dengan 

sistem Panti Asuhan.
26

 Didasarkan atas realita kebutuhan tersebut, maka 
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LKSA“AL-IKHLAS”mtenrunOtoAenano1986mlateti noPnourAgtOno 

dan sebagian anak asuh dikelola dalam Panti, sebagian masih diasuh oleh 

keluarganya. 

1. Dasar-dasar Pengembangan Panti
27

 

Dasar-ingna Plo lmano no Pnour AgtOno “AL-IKHLAS”

diarahkan pada pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman, akan tetapi 

pendidikan Panti Asuhan pada setiap pendidikannya tetap memperkuat 

jati dirinya sebagai bagian dari Panti dengan berpedoman pada kaidah                              

“AL-MUHÂFADHATU „ALÂAL-QADÎMI  AS-SHÂLIH WA AL-

AKHDU BI AL-JADÎD  AL-ASHLAH ”. Yno  nauromn

mempertahankan metodologi lama yang baik dan mempergunakan 

metodologi yang baru yang lebih baik. 

Dasar tersebut diatas itulah yang dijadikan pedoman bagi 

ilo lmano noiloirir noPnourAgtOno“AL-IKHLAS”mno irunoinr

dengan dibukanya madrasah dengan menggunakan metodogi yang baru 

dalam konsep pembelajaran yang dapat memperkuat jati diri, Lulusan 

pendidikan Panti Asuhan tetap berpegang teguh pada moralitas, budi 

pekerti yang luhur dan konsep penanaman ibadah sebagai bagian dari 

ketuntasan belajar dan bagian dari jati dirinya. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 
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1) Melaksanakan rencana pengasuhan di dalam dan di luar  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.  

2) Mencetak anak Sholih Sholihah dan Berakhlaqul karimah, 

Cerdas, terampil, serta hidup mandiri. 

b. Misi 

1) Menyantuni anak yatim, yatim piatu, dan kurang mampu baik di 

dalam maupun di luar asrama panti. 

2) Memberikan fasilitas kepada anak yatim, yatim piatu, dan kurang 

mampu untuk belajar di bangku SD/ MI, SMP/ MTs, 

MA/SMA/SMK, Perguruan Tinggi hingga tamat panti.  

3) Memberikan keterampilan (skill) sebagai bekal awal terjun di 

masyarakat setelah tamat dari panti.  

4) Menyalurkan anak sesuai bakat, minat, dan keterampilan yang 

telah dimiliki. 

3. Pedoman Khidmah 

a. Ketentuan Umum 

Dalam Pedoman Khidmah ini yang dimaksud dengan:
28

 

1) Yayasan adalah LKSA dan anak terlantar AL-IKHLAS Jl. Muria 

Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. 

2) Anggaran Dasar adalah anggaran dasar yayasan. 
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3) Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga 

yayasan. 

4) Panti adalah LKSA dan anak terlantar yang diselenggarakan oleh 

yayasan. 

5) Anak Asuh adalah anak asuh yang diasuh oleh panti. 

6) Kepengurusan adalah personalia yang mengurus panti. 

7) Pengelola Panti adalah personalia yang sehari-hari mengelola 

panti. 

b. Anak Asuh 

Aon ngtOLKSA“AL-IKHLAS”ulairarinar:
29

 

1) Anak Yatim Piatu: Anak-anak yang kedua orang tuanya telah  

meninggal dunia dan dalam keadaan fakir / miskin. 

2) Anak Yatim: Anak-anak yang ayahnya telah meninggal dunia 

dan dalam keadaan  fakir / miskin. 

3) Anak Piatu: Anak-anak yang ibunya telah meninggal  dunia , 

ayahnya dalam keadaan fakir/miskin serta tidak mampu 

mengasuhnya. 

4) Anak Terlantar: Anak-anak yang kedua orang tuanya masih 

hidup, keadaan fakir miskin dan sangat memerlukan bantuan 

untuk mengasuh anaknya. 

Adapun syarat-syarat penerimaan anak asuh yaitu:
30
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1) Anak memenuhi kriteria anak asuh dengan dibuktikan surat 

keterangan yatim, piatu, yatim piatu atau kurang mampu minimal 

Lurah/Kades/Pengurus Ranting/MWC NU. 

2) Sehat jasmani rohani dengan bukti surat keterangan sehat dari 

dokter. 

3) Mloinfuna no  lKnouna PnourAgtOno “AL-IKHLAS” Je.Mtarn

Nomor 15 Ponorogo. 

4) Disyahkan Tim Survey dari Pen tatg Pnour AgtOno “AL-

IKHLAS”Pnonan n. 

5) Mendapat panggilan Penerimaan. 

Adapun tata tertib anak asuh sebagai berikut: 

6) Patuh dan taat kepada Pengasuh dan Pengurus. 

7) Melaksanakan tugas piket sesuai jadual yang telah ditentukan. 

8) Mengikuti kegiatan yang telah ditentukan sesuai tingkat 

pendidikannya. 

9) Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh 

Pengasuh/Pengurus. 

10) Mlo r turgOnenualaenmn‟nO. 

11) Mengikuti semua kegiatan bakti Sosial yang telah ditentukan 

pengasuh. 

12) Bertutur kata yang sopan kepada Pengasuh maupun dengan 

teman se asrama. 



 

 

13) Bertoleransi sesama teman baik kepada yang lebih tua 

maupun yang lebih muda. 

14) Menjaga kesopanan dalam ( bahasa, pakaian, maupun tingkah 

laku) 

15) Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan didalam maupun 

diluar panti. 

16) Rasa memiliki terhadap tempat, barang maupun peralatan 

yang ada diasrama. 

17) Pukul 21. 00 wib anak asuh harus berada didalam asrama. 

18) Mematuhi tata tertib yang telah ditentukan. 

Adapun larangan bagi Anak Asuh sebagai berikut:
31

 

1) Masuk Kantor tanpa ijin pengasuh / pengurus. 

2) Masuk kekamar Pengasuh tanpa seijin Pengasuh. 

3) Anak putra masuk kekamar anak putri begitu juga sebaliknya.  

4) Keluar asrama berhubungan kegiatan diluar jam sekolah 

kecuali atas ijin pengasuh / Pengurus.  

5) Megikuti semua jenis kegiatan bela diri. 

6) Menonton telivisi kecuali pada jam yang telah ditentukan. 

7) Anak asuh putra dan putri bergaul secara bebas. 

8) Menerima telpon tanpa seijin pengasuh / pengurus. 

9) Anak asuh Putra memakai sepeda anak putri begitu juga 

sebaliknya. 
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10) Meminjamkan Inventaris Yayasan tanpa seijin Pengurus. 

11) Merubah/Menambah Instalasi Listrik tanpa ijin Pengasuh. 

12) Memiliki HP baik didalam Asrama maupun diluar Asrama. 

13) Pulang tanpa seijin pengasuh / pengurus. 

Adapun sanksinya adalah sebagai berikut:
32

 

1) Sanksi dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan 

pengasuh/Pengurus. 

2) Khusus untuk : Romawi II Nomor 12 Perihal kepemilikan 

HP, apabila dikemudian hari anak asuh  ketahuan membawa 

HP, HP akan di sita dan tidak akan dikembalikan. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang tua anak asuh 

adalah sebagai berikut:
33

 

1) Memahami dan mengetahui Peraturan tata-tertib di Panti. 

2) Bersedia menghadiri pertemuan wali anak asuh setiap hari 

Ahad Pon. 

3) Memberi informasi sewaktu anak ijin pulang kerumah yang 

tidak membawa surat ijin kepada pengasuh/pengurus. 

4) Meminta Informasi tentang keadaan anak asuh selama berada 

di Asrama baik secara langsung maupun melalui Telpon.  

4. Kepengurusan 

a. Susunan Pengurus
34
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Pelindung : 1. PCNU Ponorogo  

2. MWC NU Kota Ponorogo 

Penasehat : 1. KH. Moh. Thoyib 

2. K. Koerdi 

3. KH. Agus Munif Djazuli 

4. KH. Purnomo Sidik 

Pembina : 1. KH. Slamet Rosyidi, SH. 

2. HM. Moehatim Hasan, SH. 

3. H. Moh. Dasuki 

Ketua : 1. H. Moch. Tanwir 

2. Abdul Muis, CH. 

Sekretaris : 1. H. Zaini Harjongulomo 

2. Moh. Wildan Basori, SH., MM. 

Bendahara : 1. Mulyadi 

2. Ny. Hj. Sundari Prehatin Suyudi 

Anggota-Anggota : 1. H. Sastro Wiyono  

2. Hj. Mutminah Zaini 

3. Musthofa 

4. Drs. Fuad Safrowi, SE. 

5. Erwin Yudha Ristanta, SE. 

Pengawas : 1. H. Maskuri, SH., M.Pd. 

2. H. Suratno Marzuki, SH.,M.Hum. 

 



 

 

5. Proses Pelayanan 

Proses pelayanan anak asuh di dalam rumah panti (nursing home) 

adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan 

dan perawatan yang dilakukan secara sistimatis, terarah, dan 

terencana,  atas dasar pendekatan pekerjaan sosial yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial anak asuh.
35

 

Proses pelayanan dilakukan dengan beberapa tahap,  yaitu : 

a. Persiapan. 

Di dalam kegiatan persiapan ini ada proses yang harus dilalui, yaitu 

: 

1)  Sosialisasi Panti. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan keberadaan 

Panti, kepada anak asuh, keluarga, organisasi, instansi dan 

masyarakat umum, misalnya dengan cara penyuluhan, kampanye 

sosial, pameran, penyebaran buku, leaflet, brosur dan lain-lain. 

2)  Kontak (contact) : 

Kontak merupakan pertemuan antara pihak panti dan anak asuh 

dan keluarga. Hal ini sebagai upaya untuk mengidentifikasi para 

calon anak asuh (latar belakang sosial ekonomi, psikologis, 

keluarga dan potensi serta permasalahan yang dihadapi sebelum 

mendapatkan pelayanan di Panti). 

3)  Kontrak. 
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Kontrak merupakan kesepakatan pelayanan secara tertulis antara 

anak asuh dengan pihak panti. Tujuan kontrak adalah untuk 

melindungi anak asuh dan keluarganya dari tindakan malapraktek 

serta melindungi pihak panti/pekerja sosial dari konsekuensi 

hukum akibat pelayanan yang diberikan kepada anak asuh. 

Pada  kontrak dijelaskan tentang : 

a.  Kenyataan dan lingkup pelayanan. 

b.  Langkah-langkah bersama yang akan dilakukan. 

c.  Hak-hak dan harapan serta persetujuan dari pekerja sosial  

  untuk melaksanakan pelayanan sosial. 

4)  Penjajagan dan Konsultasi. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan fasilitas, dana 

dan sumber–sumber lain dari instansi terkait atau organisasi 

sosial/masyarak setempat. 

5)  Pemberian Motivasi (motivational). 

Berupa pengenalan program pelayanan kepada para calon anak 

asuh agar timbul keinginan  dan semangat untuk bertempat 

tinggal dan menerima segala pelayanan didalam panti, dengan 

rasa iklas lahir dan batin. 

6) Identifikasi,  penelahan, dan pengungkapan masalah 

(Assessment). 

Tindakan ini untuk menggali data dari calon anak asuh, untuk 

menemukan masalah yang dihadapinya, dan kebutuhan yang 



 

 

diinginkan, potensi yang dimiliki, dan tanggapan atau kemauan 

anak asuh dalam mengupayakan membantu dirinya sendiri, 

kemudian dituangkan dalam formulir untuk dianalisa lebih lanjut. 

7)  Regristrasi. 

Kegiatan administrasi ( Ketata Usahaan ) ini berupa pencatatan 

identitas calon anak asuh yang telah berminat bertempat tinggal 

dipanti ke dalam buku register (buku induk) dan didukung 

beberapa formulir dan beberapa pendukung lainnya. 

8)  Assessment. 

Assessment merupakan kegiatan pendalaman/pengkajian tentang 

kebutuhan, persepsi, nilai, harapan,, pengalaman, perasaan dan 

masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki oleh anak asuh 

sebelum disusun rencana intervensi. 

9)  Rencana Intervensi (intervention plan). 

a. Kegiatan ini dimaksud sebagai pedoman bersama untuk 

mengadakan kegiatan pelayaan yang dibutuhkan anak asuh. 

b. Rencana Intervensi didasarkan pada : 

- Penentuan bentuk-bentuk pelayanan yang tepat atau sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan 

-  Penentuan fokus pelayanan 

-  Penentuan peran pekerja sosial 

-  Penentuan waktu pelayanan. 

10)  Perencanaan Pelayanan atau asuhan keperawatan.. 



 

 

Bagi calon anak asuh yang telah lulus seleksi administrasi dan 

fisik, kemudian telah ditetapkan sebagai anak asuh Panti, 

maka  yang bersangkutan akan diberikan kurang lebih  10 macam 

perencanaan pelayanan atau asuhan perawatan dalam panti , yaitu 

: 

a. Pengasramaan. 

- Pemberian pelayanan asrama ini dimaksudkan adalah 

penempatan anak asuh di dalam asrama, dan  disertai dengan 

kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain yaitu tempat 

tidur, kasur, lemari pakaian, dan lain-lain. 

-   Dalam hal penempatan diruang asrama harus memperhatikan 

kondisi masing-masing anak asuh sehingga tercipta suasana 

panti yang harmonis dan senantiasa dalam keadaan bersih 

dan sehat, misalnya pelayanan sakit ditempatkan pada ruang 

tersendiri, asrama pria terpisah dengan asrama wanita. 

b. Makan dan minum; 

Pelayanan makan dan minum ini diberikan  kepada anak asuh 

sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari, serta makanan tambahan 

berupa snack. Dalam hal makan, harus memperhatikan 

kebutuhan gizi yang baik, cukup dan memenuhi syarat 

pemeliharaan kesehatan yang memadai, misalnya bahan dasar 

makanan telah memenuhi standar gizi yang baik atas dasar 

rekomendasi dari Tim Ahli Gizi. 



 

 

c. Pakaian / sandang. 

Adalah pemberian pelayanan pakaian kepada anak asuh Panti. 

Secara rutin anak asuh Panti diberikan pakaian, sehingga 

mereka memiliki pakaian untuk ganti. 

 

 

d. Pelayanan Kesehatan. 

Petugas medis dan para medis bersama petugas pengasuh 

harian akan melakukan control kesehatan terhadap anak asuh 

anak asuh serta memberikan obat bila ada anak asuh yang sakit 

, bahkan sampai pada pengobatan lanjutan dengan cara 

dirujuk  rumah ke sakit Umum bila sakitnya dipandang serius / 

berat hingga penderita mengalami penyembuhan. 

e. Bimbingan Sosial. 

Petugas panti bersama pekerja sosial, relawan senantiasa 

memberikan support (dorongan ) secara rutin dan terus 

menerus, sehingga diharapkan mereka di dalam panti 

mendapatkan ketentraman, kebahagiaan lahir dan batin. 

f. Bimbingan Rekreasi. 

Kegiatan ini sifatnya memberikan hiburan/penyegaran agar 

mereka selalu merasa terhibur serta senantiasa selalu tentram 

bahagia lahir dan batin misalnya berdarma wisata dan lain-lain. 

g. Bimbingan Ketrampilan. 



 

 

Kegiatan ini dimaksud untuk memberikan bekal keterampilan 

anak, dengan cara diberikan berbagai ketrampilan yang 

disesuaikan denagn potensinya masing-masing, misalnya 

kursus computer, kursus jahit, dll. 

h. Bimbingan Fisik. 

Kegiatan ini dimaksudkan agar anak asuh selalu dalam kondisi 

sehat jasmani dan rohani, mereka setiap hari diberi kegiatan 

yang sifatnya mengolah tubuh / raga, misalnya Jalan-jalan pagi, 

kerja bakti membersihkan lingkungan dalam asrama maupun 

luar asrama dan lain-lain 

i. Bimbingan mental spiritual. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat iman dan takwa 

yaitu dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan 

kepercayaan masing-masing, budi pekerti, kedisiplinan, 

membiasakan hidup bersih dan sehat misalnya mengaji, 

mengikuti ceramah keagamaan atau mendengarkan khotbah 

keagamaan, lagu-lagu rohani lewat tape recorder, sound box, 

dll. 

Disamping Pelayanan tersebut diatas, mereka masih 

mendapatkan bentuk   pelayanan yang lain yaitu:  

a) Peralatan pembersih/alat pembersih (Kelengkapan harian). 

Pemberian pelayanan ini dimaksud untuk melengkapi 



 

 

kebutuhan pokok yaitu berupa pemberian peralatan ibadah, 

sabun mandi dan cuci, pasta gigi, sikat gigi, dan lain-lain. 

b) Pemberian Uang saku. 

Pemberian uang saku ini dilakukan seminggu sekali 

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mereka 

menambah bekal bila sewaktu-waktu mereka harus kembali 

kemasyarakat, untuk memberikan pendidikan 

menabung,  untuk menutup kebutuhan yang mereka inginkan ; 

11)   Identifikasi. 

Hal ini untuk menemukan masalah, kebutuhan, potensi 

dan analisa melalui pengisian formulir, (seperti : Nama, Umur, 

Jenis kelamin, dan sebagainya). 

12)   Seleksi. 

a. Kegiatan ini dimaksud untuk memilih dan menetapkan anak 

asuh sebagai calon anak asuh dalam panti. 

b. Seleksi didasarkan atas data dan informasi yang diperoleh . 

c. Seleksi meliputi : administrasi, psikososial dan fisik. 

d. Dalam seleksi juga mempelajari berbagai kemungkinan 

penempatan 

e. Selama dalam panti, jenis pelayanan yang disediakan serta 

dukungan dari masyarakat yang diperlukan. 

f. Dalam seleksi, calon anak asuh dikelompokan dalam 2 (dua) 

kategori, yaitu : anak asuh Potensial dan tidak potensial. 



 

 

b. Pelaksanaan Pelayanan.
36

 

Dalam melaksanakan pelayanan diharapkan kurikulumnya dan 

jadwal kegiatan telah terjadwal dengan baik. 

1) Bimbingan Sosial. 

Pelaksanaan Pelayanan bimbingan sosial ini terbagai menjadi 2 

(dua), yaitu : 

-        Bimbingan Sosial kelompok; 

Pelayanan ini diberikan dalam rangka untuk menciptakan 

hubungan sosial secara serasi dan harmonis diantara anak 

asuh, yaitu antara anak asuh dengan petugas, antara anak 

asuh dengan pimpinan Panti, dengan  masyarakat. Contoh : 

kegiatan pengajian, kerja bhakti bersama, rekreasi, Open 

sistem (misal : terlibat dalam kegiatan di lingkungan 

RT/RW), dan lain-lain. 

-        Bimbingan sosial perorangan; 

Pelayanan sosial berupa : konsultasi sosial, terapi sosial, 

konseling perseorangan, penanganan  kasus-kasus, bimbingan 

ketrampilan merawat orang sakit dan meninggal  dunia ( cara 

memandikan jenazah ). 

2) Bimbingan Fisik. 

Pelayanan ini diberikan dalam bentuk: pelayanan asrama sebagai 

tempat tinggal, pelayanan kesehatan, penyediaan 
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dokter/paramedis, fisioterapi, pemberian makan minum yang 

bergizi, peralatan olah raga, peralatan kerja bakti, pakaian, sarana 

dan prasarana hidup sehari-hari (peralatan mandi, tempat tidur, 

kasur, alamari pakaian, peralatan sholat dan lain-lain).  

3) Bimbingan Psikososial  

Pelayanan ini diberikan dalam rangka untuk menciptakan rasa 

aman, nyaman, senang, sehingga anak asuh mampu beradaptasi 

dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan yang diberikan antara 

lain: konseling/konsultasi psikososial, tes  psikososial, dan lain-

lain. 

4) Bimbingan Ketrampilan. 

Pelayanan ini merupakan upaya untuk memberikan peluang 

kesempatan pengembangan bakat, minat, dan potensi anak asuh, 

dalam mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan Positif, 

bermakna, dan Produktif bagi dirinya dan orang lain, antara lain :, 

ketrampilan berkomunikasi, berinteraksi, berinteralasi dan lain-

lain. 

5) Pelayanan Spiritual/keagamaan 

Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan Ke Iman dan ke 

Taqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini meliputi : 

Pengajian, Tawjid, Hukum Agama, Pengetahuan Umum. 

 

 



 

 

6) Pelayanan pendampingan. 

Pelaksanaan pelayanan ini dilaksanakan dengan cara 

mendampingi setiap saat pada anak asuh  dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari, yang dilakukan oleh pekerja sosial sesuai 

dengan kebutuhan panti. 

7) Pelayanan bantuan hukum (Advokasi) 

Pelayanan ini diberikan kepada anak asuh yang mengalami tindak 

kekerasan, atau masalah yang menyangkut hukum 

pidana/perdata, agar para anak asuh merasa aman nyaman dan 

terayomi. 

c. Monitoring dan Evaluasi.
37

 

Monitoring dilakukan oleh petugas dan dari kegiatan monitoring ini 

diharapkan akan didapatkan catatan proses dan kasus,  selanjutnya 

dianalisa dan d evaluasi untuk dijadikan bahan laporan. Laporan ini 

dipergunakan untuk bahan pembahasan kasus. 

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan untuk menentukan, apakah tujuan 

pelayanan telah tercapai dan apakah metode yang digunakan telah 

tepat sasaran. Hasil Evaluasi digunakan sebagai bahan untuk 

menindak lanjuti,  apakah anak asuh tetap dalam perawatan panti. 

apakah harus dikembalikan ke masyarakat/keluarganya atau apakah 

harus dirujuk kepada kepihak lainnya. Melalui kegiatan evaluasi ini 
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diharapkan dapat diketahui tentang tingkat kemajuan prioritas 

pelayanan di dalam rumah panti. 

d. Terminasi.
38

 

Terminasi adalah tahap diputuskan pelayanan kepada anak asuh 

oleh panti. Terminasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara 

petugas panti / pimpinan panti dengan keluarga Anak asuh atau 

anak asuh yang bersangkutan. 

Kegiatan ini dilaksakan bilamana: 

a)    Anak asuh meninggal dunia 

b)    Anak asuh membutuhkan rujukan kelembagaan lain 

c)    Dikembalikan kelingkungan keluarganya. 

e. Pembinaan Lanjut. 

Hal ini dilaksanakan setelah anak asuh tidak lagi menerima 

pelayanan dari Panti. Tujuan adalah untuk memantau dan 

memelihara hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pelayanan.  

B. Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Pengasuhan dan Perlindungan 

Khusus di LKSA AL-IKHLAS Ponorogo 

Kebutuhan anak merupakan hal yang harus diperhatikan dalam 

pengasuhan. Sebagaimana hasil penelitian Penulis di LKSA AL-IKHLAS 

bahwa pokok terpenting dalam pengasuhan anak di LKSA AL-IKHLAS  

adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Banyak sekali macam-macam 

kebutuhan anak, dimulai dari kebutuhan pengasuhan, kebutuhan pendidikan, 
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kebutuhan ekonomi, kebutuhan perlindungan khusus, kebutuhan kesehatan, 

kebutuhan keterampilan, dan lain-lain. Dari berbagai macam kebutuhan 

tersebut, LKSA AL-IKHLAS berusaha secara maksimal untuk memenuhinya 

demi kebaikan tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Tujuan utama 

LKSA AL-IKHLAS dalam pengasuhan anak adalah menghantarkan mereka 

menjadi pribadi yang sholih-sholihah, berakhlaqul karimah, cerdas, terampil 

serta hidup mandiri. Sehingga selain memenuhi kebutuhan secara fisik, 

LKSA juga memberikan keterampilan (skill) dan menyalurkan anak sesuai 

bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki.
39

 

Dasar utama dari pertumbuhan kehidupan anak adalah adanya 

perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Hal ini 

menjadi  penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak 

yang kreatif, inovatif, hidup sejahtera, dan tentunya berkualitas masa 

depannya. LKSA AL-IKHLAS setiap tahunnya menerima anak asuh baru 

dan juga melakukan pengembalian anak kepada keluarganya. Dalam 

mekanisme penerimaan anak asuh baru, LKSA AL-IKHLAS melakukan 

assesment terlebih dahulu untuk mengidentifikasikan secara jelas tentang 

hambatan utama yang dialami keluarga dalam pengasuhan anak. Hal-hal 

yang dijadikan patokan dalam menerima perwalian anak di LKSA AL-

IKHLAS adalah apakah anak tersebut termasuk kedalam anak yatim, piatu, 

yatim piatu atau anak terlantar.
40
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Terdapat beberapa tahapan dalam penerimaan anak asuh baru, yaitu: 

pendaftaran, survey, dan penyerahan. Pada tahap pendaftaran, anak dan 

orang tuanya daftar ke kantor LKSA AL-IKHLAS yang mana pada saat itu 

akan dilakukan assesment terkait pengasuhan serta  melengkapi persyaratan 

yang telah ditetapkan oleh ketua LKSA AL-IKHLAS. Pada tahap survey, 

para pengurus membentuk tim survey anak asuh baru dengan program 

melakukan survey ke rumah calon anak asuh untuk melihat kondisi 

lingkungan, ekonomi, dan kebenaran datanya, apakah anak tersebut masuk 

dalam kategori yatim, piatu, yatim piatu, atau terlantar. Dan selanjutnya akan 

diumumkan anak yang diterima berdasarkan hasil survey. Pada tahap 

penyerahan, orang tua menyerahkan anak ke LKSA untuk diasuh di dalam 

LKSA dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan anak, orang tua 

dan Pihak LKSA serta menandatangani surat pelimpahan anak dari orang tua 

ke LKSA.
41

 

Adapun rencana pengasuhan LKSA AL-IKHLAS ada 3 tipe, yaitu 

sementara, jangka pendek, dan jangka panjang. Pengasuhan sementara yaitu 

pengasuhan anak dalam jangka waktu 0-1 bulan atau pelayanan bagi anak 

rujukan dari Dinas Sosial. Sedangkan pengasuhan jangka pendek adalah 

pengasuhan anak dalam jangka waktu 1-3 tahun atau pelayanan bagi anak 

korban bencana, korban kekerasan, anak diterlantarkan, anak yang terpisah 

dari kelurganya, atau orang tua dalam kondisi sakit jiwa. Sedangkan 

pengasuhan jangka panjang yaitu pengasuhan anak dalam jangka waktu 6 
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tahun atau lebih atau anak sampai usia 18 tahun dan pelayanan bagi anak 

yang orang tua atau saudara tidak dapat mengasuh anak dalam keluarganya 

karena suatu sebab.
42

 

LKSA AL-IKHLAS menyediakan pengasuhan jangka panjang atau 

perwalian sementara, yaitu selama 6 tahun atau lebih. Mayoritas anak masuk 

ke LKSA usia 13 tahun atau SLTP kelas 1 dan pengembalian anak ke 

keluarga pada usia 19 tahun atau SLTA kelas 3. Jika anak asuh ingin 

melanjutkan ke Perguruan Tinggi, LKSA akan membantu anak dalam 

pendaftarannya, bahkan adapula yang biaya kuliahnya ditanggung oleh 

LKSA. Pelayanan pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS dilakukan oleh 

pengasuh yang merawat, melindungi, mengawasi dan melayani kebutuhan 

setiap anak asuh. Perlindungan dan pengawasan terhadap anak dilakukan 

selama 24 jam per hari. Sehingga akan mudah untuk mengontrol dan 

mengetahui segala aktivitas yang dilakukan anak. Dimulai dari bangun tidur, 

dengan aktivitas sholat berjamaah, ngaji, sekolah formal, madrasah diniyah, 

bersih-bersih, belajar bersama hingga tidur lagi, selalu dalam pengawasan 

pengasuh.
43

 

Dalam kegiatan sehari-hari anak, pengasuh juga bertanggung jawab 

terhadap kelancaran dan terciptanya suasana yang kondusif. Setiap kegiatan 

anak di LKSA selalu didampingi oleh pengasuh. Seperti kerja bakti, 

ilenurOno mtOnienanO  ilenurOno qran‟nO  ilo nerno mro  tno  ino enro
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sebagainya. Pengasuh selalu memberikan kritik dan saran terhadap perilaku 

anak yang menyimpang. Sehingga anak akan mengetahui mana yang baik 

dan mana yang kurang baik, bagaimana cara bersosialisasi dengan teman 

sebaya dan dengan orang yang lebih tua.
44

 

Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah untuk memelihara, 

menjaga, dan melindungi anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Dalam 

merespon masalah perlindungan khusus termasuk penelantaran, kekerasan, 

atau eksploitasi, LKSA merujuk kasus tersebut kepada Dinas Sosial. Dalam 

masalah anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang kerap 

kali mereka adalah korban dari kedua orang tuanya yang bercerai, maka 

LKSA AL-IKHLAS berusaha merehabilitasi dan memberikan perhatian yang 

lebih kepada anak dalam masalah tersebut.
45

 

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum (ABH), LKSA AL-

IKHLAS akan melakukan konsultasi dengan Sakti Pekerja Sosial dalam 

menangani kasus tersebut. LKSA akan berusaha melindungi hak-hak anak 

agar tidak dilanggar oleh pihak mana pun yang tidak bertanggungjawab.
46

 

Pengasuh memberikan perhatian yang khusus terhadap anak asuh 

yang membutuhkan perhatian terkait dengan psikisnya. Biasanya anak yang 

berasal dari keluarga broken home yang mana mereka kurang mendapatkan 

perhatian dari orang tuanya. Hal tersebut mengakibatkan anak terkadang 

melakukan hal-hal yang kurang baik seperti melanggar peraturan sekolah, 
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nakal, dan lain-lain. Akan tetapi dengan memberikan perhatian dan 

pendekatan yang khusus kepadanya, anak bisa berubah bagaimana 

semestinya.
47

 

C. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Keterampilan di LKSA AL-

IKHLAS Ponorogo 

Setiap anak membutuhkan pelayanan yang baik dalam pemenuhan 

kebutuhan pendidikannya. Hal ini tentu saja harus disesuaikan dengan 

karakteristik anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini 

akan sangat membantu anak dalam menyesuaikan proses belajarnya sesuai 

dengan usia, kebutuhan, dan kondisi masing-masing secara intelektual, 

emosional, dan sosialnya. Pendidikan dan anak merupakan dua hal yang 

sangat berkaitan. Ketika pendidikan anak berkualitas baik, maka masa depan 

seorang anak akan lebih terencana dan yang paling penting adalah 

membentuk kepribadian yang baik, sehingga akan membawa bangsa ini 

semakin maju. Namun yang terjadi saat ini adalah banyak anak-anak yang 

putus sekolah dan anak terlantar akibat kondisi perekonomian keluarganya. 

Sulitnya ekonomi, kurang perhatian serta kasih sayang orang tua juga 

mengakibatkan anak tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang 

layak.
48

 

LKSA AL-IKHLAS sangat memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

perannya dalam pendidikan anak, termasuk nantinya memilih lembaga 

pendidikan yang tepat bagi anak. Selain itu, pengasuh juga harus 
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memberikan semangat dan motivasi baik dalam bentuk kasih sayang, 

tanggungjawab moral, tanggungjawab sosial, tanggungjawab atas 

kesejahteraan anak baik lahir maupun batin, dan lain sebagainya. Selain 

menanamkan pendidikan akademis, penting juga menanamkan pendidikan 

agama sejak dini kepada anak. Seluruh anak asuh di LKSA AL-IKHLAS 

wajib mengikuti kegiatan mengaji di Madrasah Diniyah AL-IKHLAS. Di 

sinilah anak-anak akan mencari ilmu keagamaan, mempelajari ilmu akidah 

dan ilmu akhlak. Pendidikan agama dilakukan dengan mengajarkan anak 

mengenai norma atau hukum agama dan kewajiban-kewajiban dalam 

kehidupan beragama. Hal ini bertujuan agar anak memiliki pegangan hidup 

yang kuat sejak kecil.
49

 

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan, LKSA AL-

IKHLAS menanggung biaya sekolah dan SPP, memberikan peralatan tulis 

menulis, seragam, tas, sepatu, dan pelajaran tambahan bagi anak kelas IX 

(sembilan) dan XII (dua belas) yang akan melaksanakan Ujian Nasional. 

Sedangkan pendidikan non-formal, LKSA AL-IKHLAS memiliki Madrasah 

Diniyah sebagai fasilitas untuk belajar dan menimba ilmu agama yang 

sebanyak-banyaknya.
50

 

Seluruh anak madrasah diniyah diwajibkan hafalan materi keagamaan 

seperti bacaan-ancnno gOnenu inoarari  gmr‟ra n Oen   ino oniznm-nadzom 

nahwu shorof. Juga ada pendalaman kajian kitab kuning setiap hari kamis. 

                                                 
49

 Intan Permatasari, Hasil Wawancara, 27 Feruari 2018. 
50

 Atik Choiriyah, Hasil Wawancara, 27 Februari 2018. 



 

 

Kemampuan anak-anak akan ditampilkan dalam kompetisi membaca kitab 

kuning dan hafalan nadzom pada kegiatan perayaan Hari Santri Nasional.
51

 

Selain kebutuhan di atas, LKSA AL-IKHLAS juga memenuhi 

kebutuhan keterampilan. Sebagaimana visi dan misi LKSA AL-IKHLAS 

yaitu mencetak anak sholih-sholihah, berakhla>qul kari>mah, cerdas, terampil, 

serta hidup mandiri, memberikan keterampilan dengan membekali 

keterampilan untuk anak seperti kursus menjahit untuk anak asuh putri dan 

kursus mengemudi untuk anak asuh putra. Serta menyalurkan bakat dan 

minat anak melalui pelatihan literasi daoilenurOnourenanuteqta‟no.
52

 

Keterampilan menjahit yang diajarkan kepada anak asuh bertujuan 

untuk menambah skill, dapat menjadi bekal untuk bekerja dan membuka 

usaha sendiri tanpa modal yang besar, sehingga kelak anak dapat hidup 

mandiri. Sedangkan keterampilan mengemudi bagi anak asuh putra dipilih 

sebab mengemudi merupakan bekal dasar.
53

 

D. Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi dan Kesehatan di LKSA 

AL-IKHLAS Ponorogo 

Anak yang diasuh di LKSA AL-IKHLAS kebanyakan karena 

ketidakmampuan ekonomi yang dihadapi keluarganya. Kondisi ekonomi 

keluarga yang terpuruk mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya. 

Padahal, anak-anak berhak mendapatkan nafkah untuk kelangsungan hidup 
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dan kesejahteraannya. Hak mendapatkan nafkah merupakan suatu kewajiban 

orang tua terhadap anak-anaknya demi kesejahteraan hidupnya.
54

 

Pemenuhan kebutuhan ekonomi atau kesejahteraan anak di LKSA 

AL-IKHLAS melalui bantuan finansial dan pemenuhan kebutuhan sehari-

hari anak. Bantuan finansial kepada anak meliputi: uang saku, biaya 

permakanan, biaya sekolah, biaya belanja kebutuhan sehari-hari anak, 

tunjangan Hari Raya, dan lain sebagainya. Dengan mencukupi kebutuhan 

ekonomi anak, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 

kehidupan yang layak serta hak-haknya dapat tercukupi.
55

 

Selama anak asuh berada di LKSA, kebutuhan ekonomi anak yang 

meliputi permakanan, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, uang saku, 

semuanya dipenuhi oleh LKSA. LKSA juga memberikan fasilitas yang 

lengkap, diantaranya tersedia  setrika, kompor gas, dispenser, lemari es, dan 

lain sebagainya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari anak.
56

 

Anak-anak juga memiliki hak untuk menikmati hidup sejahtera. 

Artinya, mereka juga berhak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. 

Salah satu cara yang dilakukan LKSA untuk memenuhinya adalah dengan 

memberikan akses terhadap layanan kesehatan secara baik. Menjaga 

kesehatan anak harus dimulai dalam lingkup keluarga. Pengasuh harus 

mengontrol dengan baik kondisi lingkungan dan tempat anak biasa 
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beraktivitas. Antara lain, membiasakan mereka untuk selalu menjaga 

kebersihan, meningkatkan kesadaran anak terhadap kesehatan.
57

 

Setiap anak yang sakit selalu diberikan pelayanan terkait pengobatan 

dan perawatannya. Pengasuh selalu siap melayani anak yang sakit. Seperti 

halnya sakit maag, asam lambung dan lainnya yang membutuhkan pelayanan 

dan makanan khusus. LKSA juga menyediakan obat-obatan yang selalu siap 

sedia.
58

 

Pengasuh akan selalu melakukan kontrol terhadap kesehatan anak. 

Apabila ada anak yang sakit, sementara akan diberikan obat ringan. Jika 

sakitnya berlanjut hingga 2 hari, maka anak diperiksakan ke dokter atau 

rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis selanjutnya. Dan semua 

biaya terkait pengobatan anak ditanggung oleh LKSA.
59
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BAB IV 

PERWALIAN ANAK DI LKSA AL-IKHLAS PONOROGO MENURUT 

PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011 

A. Pandangan Permensos Nomor 30/Huk/2011 terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Pengasuhan dan Perlindungan Khusus di LKSA AL-

IKHLAS PONOROGO 

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2013 tentang pengasuhan anak, dijelaskan tentang pengasuhan anak pada 

ingne 1 no  n 2 mno  alaatomr “Plo ngtOno non  ninenO tinmn tout 

memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan 

kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik 

anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat 

ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan 

berbasis residential glan nr neulaonurf ulan Ora”.
60

 Selain itu, istilah 

pengasuhan anak juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

IoinolgrnNnmna44TnOto2017mnrutalaatomr “Plo ngtOnonon ninenO

upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, 

keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi 

 lilouro noulaanr non ”.
61

  

Sedangkan istilah perwalian anak dijelaskan pada pasal 1 angka 3 

mno alaatomr“Plaanernonon ninenO lalono nomno iralar no linin
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seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan 

pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai 

wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau 

tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang masih 

hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau melalaikan 

 laneranoomnglan nrnano utn”.
62

 

Dalam pelaksanaan pengasuhan anak, seorang wali harus dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Kebutuhan tersebut meliputi 

kebutuhan pengasuhan, kebutuhan perlindungan khusus, kebutuhan 

pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan 

keterampilan. Menurut Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar 

Nasional Pengasuhan Anak, dalam pelaksanaan pengasuhan LKSA yang 

melaksanakan perwalian anak harus melakukan assesment terlebih dahulu 

untuk mengidentifikasi secara jelas tentang hambatan utama yang dialami 

keluarga dalam pengasuhan anak. Jika isu utama yang dihadapi keluarga 

adalah tidak adanya kemampuan atau keinginan untuk mengasuh, maka 

LKSA perlu memperkuat kemampuan keluarga melalui pelayanan berbasis 

keluarga untuk meningkatkan kapasitas pengasuhan dan keberfungsian 

keluarga.
63

 

Jika pengembalian anak kepada keluarga inti tidak memungkinkan 

atau bertentangan dengan kepentingan terbaik anak, maka LKSA harus 

mengidentifikasi kemungkinan pengasuhan berbasis keluarga pengganti 
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melalui orang tua/ keluarga asuh (fostering), perwalian atau adopsi. Jika 

kebutuhan pengasuhan tidak dipenuhi oleh keluarga, keluarga besar dan 

kerabat, maka LKSA dapat menjadi alternatif terakhir dengan menyediakan 

pengasuhan darurat atau sementara, pengasuhan jangka pendek, dan 

pengasuhan jangka panjang.
64

 

Adapun kewajiban wali dalam mengasuh anak menurut KHI antara 

lain mengurus diri anak, yaitu mengasuh dan merawat anak dengan baik, 

mengurus harta anak yang berada dibawah perwaliannya, memberikan 

bimbingan agama kepada anak, memberikan akses dan pelayanan 

pendidikan untuk anak, serta memberikan keterampilan kepada anak. Hal 

tersebut sebagimana disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) KHI berbunyi 

“Wner ala laneranomlo tatg irar ino Onaun nano  mno  alanin ir ananO

perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan 

bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan 

nano mno alaninirananOilaanernoomn”.
65

 

Dalam menghadapi anak yang memiliki masalah perlindungan khusus 

termasuk penelantaran, kekerasan atau eksploitasi, maka LKSA harus segera 

merujuk kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan intervensi perlindungan yang dibutuhkan. 

Dalam kasus tersebut, penempatan anak dalam LKSA hanya bersifat 

sementara berdasarkan persetujuan instansi yang berwenang dan bertujuan 
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untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri anak sambil menangani 

isu perlindungan dan mengidenttifikasi solusi jangka panjang.
66

 

Tidak semua LKSA melaksanakan pemenuhan kebutuhan anak sesuai 

dengan Permensos No. 30/Huk/2011 di atas. Salah satu LKSA yang 

menerapkan Permensos dalam pemenuhan kebutuhan anak adalah LKSA 

AL-IKHLAS Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai 

pemenuhan kebutuhan pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS, dapat diketahui 

bahwa perwalian oleh orang tua kepada LKSA dikarenakan faktor 

lingkungan sekitar tempat tingga anak yang bertentangan dengan 

kepentingan terbaik anak. Sehingga para orang tua mewalikan anaknya 

bertujuan agar anak dapat dididik dan diasuh dengan baik dan di lingkungan 

yang baik demi kepentingan terbaik anak. Adapun Proses pengasuhan di 

LKSA AL-IKHLAS sebagai berikut.
67

 

Sebelum LKSA AL-IKHLAS menentukan perwalian anak di dalam 

LKSA, terlebih dahulu dilakukan assesmet terhadap anak dan orang tua 

untuk mengidentifikasi secara jelas tentang hambatan utama keluarga dalam 

pengasuhan anak. Dari hasil assesment dapat diketahui bahwa mayoritas 

orang tua meminta anaknya untuk diasuh di dalam LKSA karena faktor 

lingkungan. Orang tua menambahkan jika anak berada di rumah, anak sulit 

dikendalikan dan sering main-main dan orang tua kewalahan dalam 

menasehati anak. Beda kalau anak di tampatkan di dalam LKSA, anak akan 

diberikan berbagai jadwal kegiatan yang bermanfaat dan dapat membangun 
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karakter yang baik untuk anak. Alasan lain penempatan anak di dalam 

LKSA adalah karena orang tua tidak mampu mengasuh anak baik karena 

orang tua meninggal, bercerai, sakit jiwa, dan lain sebagainya.
68

 

Dalam pelaksanaan pengasuhan, LKSA AL-IKHLAS menyediakan 

pengasuh yang bertugas mengasuh dan mengurus diri anak. Pelayanan 

pengasuhan anak dilakukan selama 24 jam per hari secara kontinu. Setiap 

anak di LKSA didampingi oleh pengasuh yang khusus mendampingi 

aktivitas sehari-harinya sehingga anak asuh diharapkan mendapatkan 

perhatian sebagaimana perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga 

aktivitas apapun dapat terkontrol.
69

  

Kebutuhan perlindungan khusus diperuntukkan bagi anak yang 

mengalami penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi. 

Dalam hal tersebut LKSA AL-IKHLAS berusaha melindungi anak agar hak-

haknya tidak dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika 

perlindungan yang dilakukan LKSA kurang, maka LKSA segera merujuk 

kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan atau 

Dinas Sosial atau Sakti Pekerja Sosial untuk menentukan intervensi 

perlindungan yang dibutuhkan.
70

 

Dari penjelasan tersebut di atas antara teori yang dijelaskan dalam 

Permensos Nomor 30/Huk/2011 dengan praktek, maka menurut analisis 

peneliti pemenuhan kebutuhan pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS sudah 
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sesuai dengan peraturan dalam Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang 

Standar Nasional Pengasuhan Anak, yakni LKSA AL-IKHLAS telah 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak berupa kebutuhan pengasuhan, yaitu 

LKSA melakukan assesment terlebih dahulu untuk mengidentifikasi secara 

jelas tentang hambatan utama keluarga dalam pengasuhan anak. Selanjutnya 

LKSA AL-IKHLAS menentukan rencana pengasuhan. Pelayanan 

pengasuhan kebanyakan pengasuhan jangka panjang, karena orang tua anak 

sendiri yang meminta untuk anaknya diasuh di LKSA agar tidak terpengaruh 

oleh lingkungan sekitar yang mungkin akan bertentangan dengan 

kepentingan terbaik anak. Dalam pelaksanaan pengasuhan, LKSA 

menyediakan pengasuh yang bertugas mengasuh anak yang dilakukan 

selama 24 jam per hari secara kontinu. Bahkan setiap anak memiliki 

pengasuh yang khusus mendampingi aktivitas sehari-harinya. 

Sedangkan pemenuhan kebutuhan perlindungan khusus di LKSA AL-

IKHLAS sudah sesuai dengan peraturan dalam Permensos Nomor 

30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, yakni LKSA AL-

IKHLAS melindungi anak agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Jika perlindungan yang dilakukan LKSA kurang, 

maka LKSA segera merujuk kasus tersebut kepada lembaga-lembaga yang 

memiliki kewenangan atau Dinas Sosial atau Sakti Pekerja Sosial untuk 

menentukan intervensi perlindungan yang dibutuhkan. 



 
 

 

B. Pandangan Permensos Nomor 30/Huk/2011 terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Pendidikan dan Keterampilan di LKSA AL-IKHLAS 

PONOROGO 

Dalam Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional 

Pengasuhan Anak, ada beberapa unsur kebutuhan pendidikan anak yang 

harus dipenuhi. LKSA harus memfasilitassi akses terhadap pendidikan, 

antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi. LKSA 

harus menghindari penempatan anak di LKSA untuk tujuan pendidikan.
71

 

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
72

 Sehingga tujuan 

pendidikan anak di LKSA bukan hanya untuk lulus sekolah dan mendapat 

ijazah, akan tetapi lebih dari itu pendidikan harus dapat menanamkan 

karakter dan kepribadian anak yang baik dan mengembangkan pribadinya 

sesuai minat dan bakat. 

Adapun dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) kepengasuhan 

yang berdasar pada Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar 

Nasional Pengasuhan Anak untuk LKSA, proses pelayanan (service process) 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan pelayanan, 

monitoring dan evaluasi, terminasi, dan pembinaan lanjut. Pelaksanaan 
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pelayanan meliputi bimbingan sosial kelompok atau pun perorangan, 

bimbingan fisik, bimbingan psikososial, bimbingan keterampilan, pelayanan 

spiritual/keagamaan, pelayanan pendampingan dan pelayanan bantuan 

hukum (Advokasi).
73

 

Menurut SOP Kepengasuhan, LKSA harus memberikan bimbingan 

keterampilan untuk anak. Pelayanan ini merupakan upaya untuk 

memberikan peluang kesempatan pengembangan bakat, minat dan potensi 

anak asuh, dalam mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif, 

bermakna, dan produktif bagi dirinya dan orang lain, antara lain 

keterampilan berkomunikasi, berinteraksi, berinteralasi dan lain-lain. Selain 

itu LKSA juga harus memberikan pelayanan spiritual/keagamaan. Pelayanan 

ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Kegiatan ini meliputi pengajian, mempelajari tajwid, 

hukum agama, serta pengetahuan umum.
74

 

Kewajiban wali dalam hal ini LKSA dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikan dan keterampilan anak diatur juga dalam Pasal 110 ayat (1) KHI 

yang menyebutkan bahwa wali berkewajiban memberikan bimbingan 

agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang 

dibawah perwaliannya.
75

 Sehingga dari teori-teori di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengasuhan, wali harus dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan dengan memberikan fasilitas akses 
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terhadap pendidikan serta bimbingan kegamaan dan kebutuhan keterampilan 

dengan memberikan keterampilan sesuai bakat, minat dan potensi anak 

untuk masa depan anak. Adapun hasil penelitian penulis di LKSA AL-

IKHLAS mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan dan keterampilan 

sebagai berikut. 

Kebutuhan pendidikan anak dipenuhi LKSA dengan memberikan 

fasilitas pendidikan baik formal maupun non-formal. Dalam memilih 

lembaga pendidikan, LKSA menetapkan lembaga yang terbaik untuk 

kehidupan anak. Yang paling penting pendidikan agama juga wajib diikuti 

oleh setiap anak. LKSA AL-IKHLAS memiliki Madrasah Diniyah yang 

berada di dalam LKSA. Anak-anak diberikan bimbingan keagaman setiap 

hari seperti membaca Al-Qta‟no  ilo nerno  runa  toro   ino ilo  nerno

terkait masalah fiqh, akhlak dan tasawuf. Selain itu, LKSA AL-IKHLAS 

juga menanggung biaya sekolah, peralatan sekolah yang dibutuhkan anak 

serta memberikan fasilitas transportasi untuk menuju ke sekolah.
76

  

Dalam pemenuhan kebutuhan keterampilan LKSA AL-IKHLAS juga 

memberikan keterampilan untuk masa depan anak seperti kursus menjahit 

untuk anak asuh putri dan kursus mengemudi untuk anak asuh putra. Serta 

mengembangkan pribadi anak sesuai minat, bakat dan potensi yang dimiliki, 

juga menyalurkan bakat dan minat anak melalui pelatihan literasi dan musik, 

kaligrafi, dan pelatihan tilawauteqta‟no.
77
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Dari penjelasan tersebut di atas antara teori yang dijelaskan dalam 

Permensos Nomor 30/Huk/2011 dengan praktek, maka menurut analisis 

peneliti pemenuhan kebutuhan pendidikan dan keterampilan di LKSA AL-

IKHLAS sudah sesuai dengan peraturan dalam Permensos Nomor 

30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, yakni LKSA 

yakni LKSA memfasilitasi akses pendidikan baik formal maupun non 

formal, memberi bimbingan spiritual/keagamaan, menanggung biaya 

sekolah, memberi peralatan sekolah serta memberikan fasilitas transportasi. 

LKSA AL-IKHLAS juga memberikan bimbingan keterampilan dan 

pengembangan minat, bakat dan potensi anak melalui berbagai kegiatan, 

seperti pelatihan literasi, musik, kaligrafi, tartil dan lain-lain. 

C. Pandangan Permensos Nomor 30/Huk/2011 terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Ekonomi dan Kesehatan di LKSA AL-IKHLAS 

PONOROGO 

Berdasarkan Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar 

Nasional Pengasuhan Anak, LKSA harus memberikan bantuan finansial atau 

mendukung anak untuk mengakses program-program bantuan yang tersedia. 

Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah ketidakmampuan ekonomi, 

LKSA perlu memberikan dukungan untuk anak dalam keluarganya melalui 

bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi, atau 

mengakses program-program bantuan sosial yang tersedia.
78
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Adapun menurut SOP Kepengasuhan yang berdasarkan pada 

Permensos Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak 

untuk LKSA, bagi anak asuh yang telah ditetapkan sebagai anak asuh LKSA 

selanjutnya yang bersangkutan diberikan kurang lebih 10 (sepuluh) macam 

rencana pelayanan atau asuhan perawatan dalam LKSA yaitu pengasramaan, 

makan dan minum, pakaian/sandang, pelayanan kesehatan, bimbingan 

sosial, bimbingan rekreasi, bimbingan keterampilan, bimbingan fisik, dan 

bimbingan mental spiritual.
79

 

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh petugas medis dan para medis 

bersama petugas pengasuh harian akan melakukan control kesehatan 

terhadap anak asuh serta memberikan obat bila ada anak asuh yang sakit, 

bahkan sampai pada pengobatan lanjutan dengan cara dirujuk ke rumah sakit 

umum bila sakitnya dipandang serius/berat hingga penderitaan mengalami 

penyembuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LKSA dalam mengasuh 

anak juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesehatan.
80

 Adapun 

hasil penelitian penulis terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

kesehatan di LKSA AL-IKHLAS sebagai berikut. 

LKSA AL-IKHLAS memenuhi kebutuhan ekonomi anak dengan 

memberikan bantuan finansial. Bantuan finansial yang diberikan kepada 

setiap anak berupa biaya permakanan sehari-hari anak, biaya pengobatan 

ketika anak sakit, biaya belanja kehidupan sehari-hari anak seperti peralatan 

mandi, baju harian, uang saku, baju lebaran dan tunjangan hari raya. LKSA 
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AL-IKHLAS juga mengurus harta dari para donatur yang diberikan kepada 

anak selama anak dalam perwalian.
81

  

Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan anak, pengasuh 

LKSA AL-IKHLAS selalu melakukan kontrol terhadap kesehatan anak-

anak. Jika ada anak yang sakit, tindakan pertama memberikan obat-obatan 

yang disediakan di UKS LKSA, selanjutnya jika sakit berkelanjutan maka 

dilakukan pelayanan kesehatan seperti periksa ke dokter, klinik, atau rumah 

sakit terhadap anak yang sakit. Untuk biaya pengobatan anak seluruhnya 

ditanggung oleh LKSA.
82

 

 Dari penjelasan tersebut di atas antara teori yang dijelaskan dalam 

Permensos Nomor 30/Huk/2011 dengan praktek, maka menurut analisis 

peneliti pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesehatan di LKSA AL-

IKHLAS sudah sesuai dengan peraturan dalam Permensos Nomor 

30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, yakni LKSA AL-

IKHLAS telah memberi bantuan finansial seperti biaya permakanan sehari-

hari anak, biaya belanja kehidupan sehari-hari anak seperti peralatan mandi, 

baju harian, uang saku, baju lebaran dan tunjangan hari raya. Sedangkan 

dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan anak, LKSA AL-IKHLAS telah 

memberikan layanan kesehatan, obat-obatan, merujuk ke rumah sakit bagi 

anak-anak yang sakit serius dan memberikan biaya pengobatan dan 

perawatan anak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di LKSA AL-IKHLAS mengenai 

tentang pemenuhan kebutuhan anak, dapat penulis simpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pengasuhan di LKSA AL-IKHLAS melalui tahap proses 

pelayanan yaitu: assesment, perencanaan pengasuhan, pelaksanaan 

pelayanan, monitoring dan evaluasi, serta terminasi. LKSA 

menyediakan pengasuhan sementara, jangka pendek dan jangka 

panjang.  Adapun dalam menghadapi masalah penelantaran atau Anak 

Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka LKSA memberikan 

perlindungan secara khusus yakni memberikan advokasi dan merujuk 

kasus tersebut kepada Dinas Sosial/ Sakti Pekerja Sosial. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pengasuhan dan 

perlindungan khusus dalam perwalian anak di LKSA AL-IKHLAS telah 

sesuai dengan ketentuan pemenuhan kebutuhan pengasuhan dan 

perlindungan khusus yang diatur dalam Permensos Nomor 30/Huk/2011 

tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. 

2. LKSA AL-IKHLAS memberikan fasilitas akses terhadap pendidikan 

baik pendidikan formal maupun non-formal antara lain biaya sekolah, 

peralatan sekolah, dan transportasi. Selain itu LKSA juga memberikan 

pelayanan berupa bimbingan spiritual dan bimbingan keterampilan. 



 
 

 

Pelayanan tersebut sebagai upaya untuk membangun karakter dan 

kepribadian anak yang baik dan mengembangkan pribadi anak sesuai 

dengan minat, bakat dan potensinya. Sehingga dapat penulis simpulkan 

bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan dan keterampilan dalam 

perwalian anak di LKSA AL-IKHLAS telah sesuai dengan ketentuan 

pemenuhan kebutuhan pendidikan yang diatur dalam Permensos Nomor 

30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak dan 

pemenuhan kebutuhan keterampilan yang diatur dalam Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Kepengasuhan yang berdasar pada 

Permensos Nomor 30/Huk/2011 tersebut.  

3. LKSA AL-IKHLAS memberikan bantuan finansial kepada anak serta 

melakukan penguatan terhadap keluarga anak dengan memberikan 

bantuan finansial dan mendukung anak untuk mengakses bantuan yang 

tersedia. Selain itu LKSA juga memberikan pelayanan medis bersama 

petugas pengasuh harian yang selalu melakukan kontrol kesehatan 

terhadap anak asuh, memberikan pengobatan lanjutan dan biaya 

pengobatan dan perawatan anak. Sehingga dapat penulis simpulkan 

bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesehatan dalam perwalian 

di LKSA AL-IKHLAS telah sesuai dengan ketentuan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi yang diatur dalam Permensos Nomor 30/Huk/2011 

tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak dan pemenuhan kebutuhan 

kesehatan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) 



 
 

 

Kepengasuhan yang berdasar pada Permensos Nomor 30/Huk/2011 

tersebut. 

B. Saran 

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penulis melihat perlu adanya peningkatan kompetensi dan sumber daya 

manusia yang mumpuni yang telibat dalam perwalian anak terutama 

dalam hal pengasuhan. Perlu adanya campur tangan Pemerintah atau 

Dinas Sosial untuk  mengadakan pembekalan dan bimbingan secara 

intensif kepada para pengasuh LKSA secara berkala. Hal itu perlu 

dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan yang baik terhadap 

kebutuhan pengasuhan anak asuh. 

2.  Perlu diadakan penelitian lebih mendalam tentang perwalian baik yang 

dilakukan oleh pihak perseorangan maupun badan hukum, seperti LKSA 

ini. Hal ini bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan wawasan 

pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaksanaan perwalian anak yang 

dilakukan oleh lembaga atau badan hukum, dan juga membantu 

pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan perwalian tersebut. 
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