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ABSTRAK 

Rahayu, Dwi. 2017. Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten 

Semarang. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum.Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Rini Fidiyani, S.H., 

M.Hum., Pembimbing II: Ubaidillah Kamal. S.Pd., M.H. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki Standar Nasional 

Pengasuhan Anak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan pemenuhan 

empat dasar hak, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan 

berpasrisipasi. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan Standar 

Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan 

apa sajakah hambatan yang dihadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pelaksanaan Standar 

Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (2) 

mengidentifikasi dan menganalis hambatan yang dihadapi oleh Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang. Metode 

penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data diperoleh dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. 

Sedangkan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian (1) Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang sudah 

terakreditasi sejak tahun 2015 bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 

„Aisyiyah Tuntang dan tahun 2016 untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Keluarga Sakinah Banyubiru. (2) Jumlah anak asuh LKSA Putri 

„Aisyiyah Tuntang 57 anak dan jumlah pengasuh satu. Jumlah anak asuh 

LKSA Keluarga Sakinah Banyubiru 13 anak dan jumlah pengasuh satu (3) 

Sarana dan prasarana yang ada di Lembga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 

„Aisyiyah Tuntang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Keluarga 

Sakinah Banyubiru sudah cukup memenuhi Standar Nasional Pengasuhan 

Anak. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Putri „Aisyiyah Tuntang dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Keluarga 

Sakinah yaitu terkait dengan Sumer Daya Manusia yang ada untuk 

pengasuhan anak belum mendapatkan pelatihan tentang pengasuhan anak.  

Simpulan dari penelitian ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang secara umum sudah memenuhi Standar 

Nasional Pengasuhan  Anak. Namun masih ada beberapa hambatan yang 

dihadapi berupa sumber daya manusia yang belum mencukupi untuk 

pelayanan pengasuhan.  

Kata kunci: Standar Nasional Pengasuhan Anak, dan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan salah satunya 

program untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan 

perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, 

strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi. 

Undang-Undang No 23 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Revisi atas Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu 

perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis 

sebagai konsekuensi dari ratifikasi hukum internasional. Proses penyusunan 

undang-undang tersebut, menjadikan Konvensi Hak Anak menjadi rujukan 

utama, selain norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.  (KHA PBB 

1989 ) 

Secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan 

sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan 

anak. Oleh karena itu, konvensi mewajibkan negara untuk  menjadikan  

prinsip  non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, 

kelangsung hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat 

anak harus  masuk dalam semua perencanaan nasional dan kebijakan di level 

pemerintah dan parlemen, termasuk menjamin penyediaan anggaran yang 

memadai untuk perlindungan anak. Hak-hak anak merupakan bagian integral 
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dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara 

mengemban beberapa kewajiban yaitu : melindungi (to protect), memenuhi 

(to fulfill) dan menghormati (to respect).(KHA PBB 1989)    

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya 

mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban 

Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sila kelima 

Pancasila menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesai dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Peningkatan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka 

penyelenggaraan perlindungan anak dan penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial anak merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, serta 

tanggung jawab masyarakat.  Rencana Strategis Direktorat Kesejahteraan 

Sosial Anak Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang 

memuat program-program pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial 

Anak yang akan dilaksanakan langsung oleh Direktorat Kesejahteraan Sosial 



3 
 

 

Anak maupun dengan memberikan dukungan dan advokasi kepada 

Kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat 

untuk berperan aktif selama kurun waktu lima tahun. (Kementerian Sosial RI 

2015:2) 

Renstra Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2015-2019 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, 

indikator-indikator kinerja capaian pembangunan nasional sesuai dengan 

tugas dan fungsi Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. Renstra ini disusun 

dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJM–Nasional) dan bersifat indikatif. Alasan penting perlunya 

dilakukan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Kesejahteraan Sosial 

Anak, adalah sebagai aturan resmi dalam pelaksanaan pembangunan selama 

5 (lima) tahun kedepan. Maka disusun Rencana strategis Direktorat 

Kesejahteraan Sosial Anak dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan 

Perlindungan Anak. (Kementerian Sosial RI 2015:2) 

Aset bangsa yang tidak ternilai harganya salah satunya yaitu anak, 

karena secara alamiah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang 

nantinya sebagai penerus estafet perjuangan bangsa. Sehingga anak perlu 

mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar baik rohaniah, jasmaniah maupun sosialnya. 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas 

perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-
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undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2 

anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

dan belum pernah kawin. Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku 

bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. UU 

Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 

kepentingan. 

Pemenuhan hak-hak anak telah dijamin oleh negara sesuai dengan 

Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi dalam 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak-hak anak 

agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kenyataan dalam 

masyarakat tidak semua anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan haknya, 

hal tersebut dikarenakan hambatan yang mereka alami terjadi dalam keluarga 

sehingga menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik. 

Anak-anak terlantar termasuk masalah nasional yang perlu segera 

mendapatkan penanganan  dengan pembinaan mental dan pengetahuannya 

agar nantinya potensi dalam diri mereka dapat tergali dan termanfaatkan oleh 

proses pembangunan bangsa. Pembinaan terhadap anak terlantar telah 
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dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta sebagai bentuk 

pertanggungjawaban moral terhadap kelangsungan bangsa. Sebagai Negara 

yang berkeadilan sosial, pemerintah bertanggung jawab terhadap kondisi 

anak-anak terlantar, hal tersebut terdapat dalam Pasal 34 Undang- Undang 

Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

oleh Negara”. Realisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut 

diupayakan bersama-sama antara Negara dan seluruh masyarakat Indonesia. 

Pemerintah melaksanakan usaha kesejahteraan anak sebagai 

Pembinaan tunas bangsa dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan yang 

menjamin pemeliharaan kesejahteraan anak. Anak dapat menerima hak-

haknya secara penuh dan melaksanakan kewajibannya yang 

bertanggungjawab dapat diperoleh dari bimbingan, pembinaan/asuhan yang 

intensif, terpogram dan berkesinambungan. Pengaturan hak anak secara 

universal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini menekankan, bahwa orang 

tua merupakan lingkungan pertama dan utama yang bertanggungjawab 

terhadap kesejahteraan anak, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. 

Namun permasalahannya tidak semua orang tua mampu  melakukan tugasnya 

dengan baik. 

Pemenuhan hak anak dalam rangka pemecahan masalah ketelantaran 

anak diperlukan lembaga pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran 

dan posisi sejenis melalui pemerintah dan masyarakat, salah satunya 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dikembangkan sebagai lembaga 

pelayanan pengasuhan professional dan menjadi pilihan alternatif terakhir 
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untuk memberikan pelayanan pengasuhan anak. Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak adalah suatu lembaga pelayanan professional yang bertanggung 

jawab memberikan pengasuhan sebagai alternatif terakhir dan pelayanan 

pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak pada zaman sebelum 

kemerdekaan Indonesia disebut sebagai rumah miskin. Pada awal 

kemerdekaan berganti namanya menjadi panti asuhan. Pada tahun 1985, 

Departemen Sosisal (sekarang Kementerian Sosial) mengganti nama panti 

asuhan menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA), kemudian diganti lagi 

menjadi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), dan sekarang Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak. Alasan penggantian nama Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak dikarenakan meningkatnya citra panti asuhan. 

Penggantian nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak lepas dari 

lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial, maka seluruh nama panti asuhan berubah namanya menjadi LKSA. 

Perubahan nama tersebut merupakan kebijakan yang dilaksanakan 

khususnya berkaitan dengan aturan penyelenggaraan pelayanan oleh 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan berbagai sub sistem lainnya, seperti 

peran Dinas Sosial/Instandi Sosial, peran pekerja sosial dan masyarakat 

dalam mendukung pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hal 

demikian sebagai dasar upaya pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan 

bagi anak-anak yang berada di luar pengasuhan keluarga. Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
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tentang Perlindungan Anak, telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak 

oleh orang tua dan tatarannya dalam implementasi. 

Hasil penelitian Kementerian Sosial, Save the Children, dan UNICEF 

pada tahun 2006 dan 2007 terhadap 37 panti asuhan di 6 provinsi, 

memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan 

dalam panti asuhan di Indonesia sebagai berikut: 

1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lebih berfungsi sebagai lembaga 

yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai 

lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh 

orangtua dan keluarganya. 

2) Anak-anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

umumnya (90%) masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan alasan utama untuk 

melanjutkan pendidikan. 

3) Anak- anak harus tinggal lama sampai lulus SLTA untuk menyelesaikan 

pendidikannya dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan 

yang seharusnya mereka terima. 

4) Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh 

di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan pengasuh yang 

idealnya diterima oleh anak. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 oleh Save the Children 

dan Kementerian Sosial dengan dukungan dari UNICEF terhadap kehidupan 

anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sebanyak 60 anak 
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dari enam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kalimantan Barat dan 

Maluku menjadi peneliti. Mereka dibantu oleh fasilitator lokal dan nasional 

melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka partisipasi anak. 

(Peraturan Menteri Sosial RI tentang SNPA untuk LKSA No. 30 Tahun 

2011: 4) 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan salah satu 

lembaga sosial yang memiliki fungsi untuk pengasuhan terhadap anak-anak 

yang memerlukan pengasuhan di luar pengasuhan keluarga inti dan keluarga 

besar. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak lebih dikenal oleh masyarakat 

dengan nama panti asuhan maupun sebuah yayasan. Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dalam melakukan fungsinya 

sebagai pengasuhan terhadap anak-anak, bukan berfungsi sebagai lembaga 

pendidikan. Anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

sebagian besar masih memiliki kedua orang tua dan alasan masuk Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak karena ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan 

pendidikan. 

Anak-anak yang di asuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

tidak semuanya berada di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena 

pengasuhan yang dilaksanakan yaitu pengasuhan berbasis alternatif yang 

dilakukan melalui sistem orang tua asuh (foresting), wali (guardianship) atau 

pengangkatan anak. Anak yang di asuh di dalam Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak merupakan pengasuhan alternatif terakhir yang tidak bisa di asuh 

oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat, dan/atau keluarga pengganti. 



9 
 

 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten 

Semarang telah mendapatkan akreditasi. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Keluarga Sakinah sejak 2016 dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 

„Aisyiyah Tuntang sejak tahun 2015. Akreditasi merupakan penentuan 

tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 

diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Keterbatasan 

pengasuh yang ada didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan 

memnyebabkan kurang terurusnya nak asuh. Walaupun dapat mengasuh 

namun belum bisa optimal dalam pelayanan sosialnya. 

Terkait uraian diatas, maka hal yang menarik peneliti untuk dikaji 

yakni berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan 

Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan hambatan apa sajakah 

yang dihadapi dalam melaksanakan Standar Nasional Pengasuhan Anak serta 

apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam 

melaksanakan Standar Nasional Pengasuhan Anak. Oleh karena itu penulis 

merumuskan judul “PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL 

PENGASUHAN ANAK UNTUK LEMBAGA KESEJAHTERAAN 

SOSIAL ANAK (LKSA) DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

ANAK PUTRI „AISYIYAH KABUPATEN SEMARANG”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang 

ada, yaitu: 



10 
 

 

1. Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak  

2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam 

penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak  

3. Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam menerapakan Standar 

Nasional Pengasuhan Anak. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. 

maka perlu batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Standar 

Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang? 

2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Standar 

Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang. 

2. Mengidentifikasi dan menganalis hambatan yang dihadapi oleh Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang serta 

upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat yang berguna, 

khususnya bagi ilmu hukum di bidang perdata. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan 

Ilmu Hukum mengenai pemenuhan kesejahteraan anak di dalam Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak.  

 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang 

Penelitian ini diharapkan sebagai contoh standarisasi pengasuhan anak 

di Lembaga Kesjehateraan Sosial Anak yang sesuai dengan pengaturan 

hukum yang berlaku. 

2) Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai Standar 

Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

yang sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku di suatu daerah. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penulisan ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman 

judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan daftar tabel. 

2. Bagian Pokok Skripsi 
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Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan serta penutup. 

a. BAB I Pendahuluan, berisi  latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitain 

dan manfaat penelitian.  

b. BAB II Tinjauan pustaka, berisi tentang kajian penelitian terdahulu, 

Landasan teori, pengertian anak, hak dan kewajiban anak, 

pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, tujuan dan fungsi 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, landasan didirikannya 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, pengertian pola asuh, ruang 

lingkup pengasuhan, tujuan dan - fungsi pengasuhan, jenis pola 

asuh, karakteristik pengasuhan dan cakupan standar nasional 

pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. 

c. BAB III Metode penelitian, berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas 

data, dan analisis data. 

d. BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi pembahasan 

tentang  pola pengasuhan, hambatan serta upaya untuk mengatasi 

hambatan dalam pelaksanaan pengasuhan sesuai Standar Nasional 

Pengsuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri Aisyiyah Kabupaten 

Semarang 

e. BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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3. Bagian Akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran. Daftar pustaka berisi sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Sedangkan lampiran digunakan untuk 

mendapatkan data keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Tabel 2.1.  Kajian Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul Peneliti 

dan Tahun 
Isi penelitian 

Bentuk 

Penelitian 
Keterangan 

1.  

Atika 

Farah 

Pengaturan 

dan 

Pelaksanaan 

Perwalian 

oleh Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial Anak 

Berdasar 

Hukum 

Perdata 

Indonesia 

(Studi Kasus 

di Panti Sosial 

Asuhan Anak 

Aisyiyah 

Semarang) 

Tahun 2016 

Pelaksanaan perwalian 

yang dilakukan oleh 

Panti Asuhan Aisyiyah 

Semarang tidak 

berdasarkan penetapan 

pengadilan sehingga 

tidak memiliki 

kewenangan sebagai 

wali. Mengenai 

tanggung jawab 

hukumnya maka 

LKSA ini hanya 

menjalankan tugasya 

sebagai lembaga sosial 

yang membantu dalam 

memenuhi kebutuhan 

anak. 

Diponegoro 

Law Jurnal  

Volume 5, 

Nomor 3, 

Tahun 2016 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Diponegoro 

2.  

Hadi 

Karyono 

Penanganan 

Anak 

Terlantar 

Melalui Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) 

di Jawa 
Tengah 

Tahun 2014 

Problem penanganan 

anak jalanan melalui 

PSAA yang selalu 

diharapkan namun 

tidak dapat 

menampung jumlah 

kenyataan anak 
terlantar yang ada. 

Jurnal 

Hukum dan 

Dinamika 

Masyarakat

Vol. 11 No. 

2 April 2014 

Dosen 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

3. Hasbullah Praktik penga

suhan anak di 

panti sosial as

uhan anak: kaj

ian pada beber

apa  panti sosi

al Asuhan An

ak di Kaliman

tan  Selatan 

prinsip-prinsip 

pengasuhan anak yang 

menjadi kerangka 

pemikiran dalam 

penelitian ini pada 

dasarnya telah 

dilaksanakan oleh para 

pengasuh di panti-

panti sosial ini yang 

terimplementasi dalam 

beberapa bentuk 

Tesis  Universitas 

Indonesia 
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perlakuan pengasuh 

terhadap anak-anak 

asuh. Hanya raja 

secara teoritis para 

pengasuh belum tahu 

atau bahkan sama 

sekali tidak tahu, 

bahwa yang mereka 

praktikkan selama ini 

adalah penerapan 

prinsip-prinsip 

pengasuhan dimaksud. 

Hal ini, mungkin saja 

disebabkan sebagian 

besar (46,67%) dari 

pengasuh belum 

pernah mengikuti 

diktat yang berkaitan 

dengan pengasuhan 

anak maupun 

pelayanan panti. 

4. Budiharjo PENDIDIKA

N 

PENGASUH 

PADA 

PANTI 

SOSIAL 

ASUHAN 

ANAK 

MILIK 

ORGANISAS

I 

MASYARAK

AT ISLAM 

DI DKI 

JAKARTA 

pengasuh belum 

sepenuhnya 

menjalankan prinsip 

profesionalitas dalam 

bekerja, hal ini 

teridentifikasi dari 

pendidikan pengasuh 

yang mayoritas hanya 

lulusan SMA yakni 

sebesar 71,43%, hanya 

28,57% yang pernah 

mendapatkan 

pelatihan yang 

berkaitan dengan 

pengasuhan anak dan 

2,86% pengasuh yang 

memiliki latar 

belakang pekerjaan 

sosial atau 

kesejahteraan sosial. 

Kondisi ini berpotensi 

menyebabkan anak 

berada dalam siklus 

salah asuhan, sehingga 

menghambat tumbuh 

kembang anak. 

Jurnal Studia 

Islamika 

Vol. 12, No. 

1, Juni 2015: 

19-41 

Fisip 

Universitas 

Prof. Dr. 

Moestopo 
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5. Dewi 

Masyitoh 

PENERAPA

N STANDAR 

NASIONAL 

PENGASUH

AN ANAK 

DI PANTI 

ASUHAN 

YATIM 

PUTRI 

„AISYIYAH 

YOGYA-

KARTA 

dalam hal penerapan 

standar penentuan 

respon yang tepat bagi 

anak, (1) Panti sudah 

melakukan standar 

tentang peran Panti 

dalam pelayanan bagi 

anak yang meliputi 

peran panti, 

pencegahan 

keterpisahan, peran 

untuk menerima 

rujukan, respon 

berdasarkan asesmen 

yang akurat, respon 

terhadap kebutuhan 

pengasuhan, respon 

terhadap kebutuhan 

ekonomi, respon 

terhadap kebutuhan 

pendidikan, namum 

panti tidak melakukan 

respon terhadap 

kebutuhan akan 

perlindungan khusus. 

(2) Panti tidak 

melakukan standar 

perencanaan 

pengasuhan darurat, 

pengasuhan jangka 

pendek, dan 

pengasuhan jangka 

panjang karena tujuan 

penempatan anak di 

panti untuk 

keberlangsungan 

pendidikan. Dalam hal 

penerapan standar 

pelayanan 

pengasuhan, Panti 

sudah melakukan (1) 

penerapan standar 

pendekatan awal dan 
rujukan, (2) standar 

pelayanan 

pengasuhan, (3) 

standar pelayanan 

berbasis panti, (4) 

Magister 

Studi Islam, 

Program 

Pascasarjana 

Universitas 

Muhammad

iyah 

Yogyakarta 

Yogyakarta, 

Indonesia 
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standar pelaksana 

pengasuhan. 

Sedangkan standar 

evaluasi serta 

pengakhiran 

pelayanan dan 

pengasuhan anak yang 

dilakukan panti terkait 

dengan selesainya 

masa sekolah. 

Kelemahan Panti 

dalam menerapkan 

standar ini 

dikarenakan : (1) 

keterbatasan jumlah 

pengasuh maupun staf 

yang telah dilatih 

secara profesional, (2) 

Partisipasi anak di 

dalam panti kurang, 

(3) keluarga tidak 

terlibat dalam 

pengasuhan anak di 

dalam panti 

6. Meda 

Maya 

Pravita 

Situasi Hak 

Anak atas 

Kesehatan 

dan 

Kesejahteraan 

Dasar 

Situasi hak-hak anak 

dalam kurun waktu 

hingga tahun 2009 

masih 

memprihatinkan. 

Paradigma kesehatan 

yang dipraktekan 

pemerintah pusat dan 

daerah cenderung 

lebih berat pada aspek 

kuratif/rehabilitatif 

daripada preventif/ 

promotif. Menjadi 

penyebab kurang 

berhasilnya program 

kesehatan (anak) di 

Indonesia. Ditinjau 

dari hak anak, undang-

undang dan kebijakan 

program-program 

kesehatan anak serta 

implementasinya di 

lapangan masih belum 

maksimal dalam 

Penelitian 

disusun 

untuk Proyek 

Rintisan 

Penyusunan 

Instrumen 

Pemantauan 

dan 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Konvensi 

Hak-hak 

Anak untuk 

Iau-isu 

Tertentu 

Direktur 

YPLS 

Human 

Yogyakarta 
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menjamin 

penghormatan, 

perlindungan, dan 

pemenuhan hak atas 

kesehatan 

7. Pusat 

Penelitian 

Kependud

ukan, 

LPPM 

UNS 

dengan 

UNICEF 

Pola 

Pengasuhan 

Anak Di Panti 

Asuhan Dan 

Pondok 

Pesantren 

Kota Solo 

Dan 

Kabupaten 

Klaten 

Tahun 2009 

pola pengasuhan anak 

di panti asuhan dan 

pondok pesantren 

dapat digambarkan 

melalui proses 

pengajaran, 

pengganjaran dan 

pembujukan. 

Pengajaran dapat 

dilakukan dengan dua 

cara yaitu dengan 

memberikan contoh 

dan memberikan 

arahan. Pemberian 

contoh secara 

langsung lebih mudah 

diterima dan ditiru 

oleh anak. Sedangkan 

arahan lebih cocok 

diterapkan bagi anak 

yang sudah agak 

besar. Selain itu, juga 

melalui metode 

mengingatkan dan 

menyuruh. 

Pengganjaran meliputi 

dua hal, yaitu 

penghargaan dan 

hukuman. 

Penghargaan berupa 

pemberian hadiah 

maupun memberikan 

pujian. Sedangkan 

hukuman dilakukan 

untuk mendisiplinkan 

anak. Tetapi jika 

dilihat dari tuntutan 

pemenuhan hak anak 

maka terlihat adanya 

bentuk-bentuk 

kekerasan yang 

dilakukan. 

Pembujukan dilakukan 

Penelitian 

Kependuduk

an 

 LPPM 

UNS  



20 
 

 

dengan memberikan 

nasihat, diskusi 

apabila ada masalah 

dan pendekatan secara 

personal agar anak 

atau santri mau 

menurut dengan 

pengasuh maupun 

kyai, ustadz/ustadzah 

serta menaati 

peraturan, tata tertib 

tugas dan kewajiban 

anak asuh maupun 

santri di panti asuhan 

atau pondok 

pesantren. 

8. Ika Putri 

Pratiwi 

Akibat 

Hukum 

Pengangkatan 

Anak yang 

tidak melalui 

Penetapan 

Pengadilan 

pengangkatan anak 

yang tidak disahkan 

dengan penetapan 

pengadilan berakibat 

hukum  hubungan 

hukum antara anak 

angkat dan orangtua 

angkatnya menjadi 

tidak terjadi yang 

artinya bila nanti 

dikemudian hari 

terjadi masalah atau 

sengketa masing-

masing pihak (dalam 

hal ini orangtua angkat 

dan anak angkat) tidak 

dapat saling 

menggungat di muka 

Pengadilan maka hak 

dan kewajiban dari 

masing-masing pihak 

tidak dapat dituntut ke 

Pengadilan, dan 

beberapa akibat-akibat 

hukum lainnya. Untuk 

masalah bentuk 

perlindungannya, bagi 

anak angkat berhak 

atas status yang legal 

dan hal ini dibuktikan 

dengan adanya 

penetapan dari 

Tesis Program 

Studi 

Magister 

Kenotariata

n, Fakultas 

Hukum, 

Universitas 

Brawijaya 
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pengadilan yang 

menyatakan secara sah 

bahwa pengangkatan 

anak telah terjadi dan 

sah dimata hukum. 

9. Fuadi, A. 

Hamid 

Sarong, 

Suhaimi 

Pemmenuhan 

Hak Anak 

Asuh oleh 

Pengelola 

Panti Asuhan 

menurut 

Hukum Islam 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

yang 

berkaitan 

dengan Anak 

(Studi 

Penelitian di 

Kota Banda 

Aceh) 

pemenuhan hak anak 

asuh di panti asuhan 

yang ada di Kota 

Banda Aceh yaitu 

Panti Asuhan Nirmala 

dan Panti Asuhan 

Baldatul Taibatul 

Warabbul Ghafur 

(BTRG) dapat 

dikatakan sudah sesuai  

dengan  peraturan  

perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Tetapi 

dari segi aturan hukum 

Islam belum 

sepenuhnya sesuai. 

Menurut tinjauan 

hukum Islam, 

pemenuhan hak anak 

asuh pada Panti  

Asuhan Nirmala dan 

Panti Asuhan Baldatul 

Taibatul Warabbul 

Ghafur (BTRG) Banda 

Aceh  baru sebagian 

pelaksanaannya yang 

dapat dikatakan sudah 

sesuai dengan hukum 

Islam dan sebagiannya 

lagi masih belum 

sepenuhnya seperti 

aturan hukum Islam, 

seperti belum adanya 

guru mengaji atau 

guru belajar agama 

yang mengajar serta 

mendampingi secara 

permanen di panti 

asuhan. Selain itu, 

belum 

dilaksanakannya 

kegiatan-kegiatan 

Jurnal Ilmu 

Hukum 

Pascasarjana 

Universitas 

Syiah Kuala 

Volume 2, 

No. 1, 

Agustus 

2013 

halaman 13  

Magister 

Ilmu 

Hukum 

Program 

Pascasarjan

a 

Universitas 

Syiah Kuala 

Banda Aceh   

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Syiah Kuala 
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yang bersifat sebagai 

penguatan akidah bagi 

anak-anak panti 

seperti pengajian rutin 

dan lain 

sebagainya.Sedangkan 

dari sisi peraturan 

perundang-undangan 

terhadap pemenuhan 

hak anak asuh pada 

panti asuhan yang ada 

di Kota Banda Aceh, 

dapat dikatakan sudah 

sesuai dengan 

peraturan yang 

ditetapkan pemerintah. 

10.  

Dwi 

Rahayu 

Pelaksanaan 

Standar 

Nasional 

Pengasuhan 

Anak untuk 

Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial Anak 

(LKSA) di 

Lembaga 

Kesejahteraan 

Sosial Anak 

(LKSA) Putri 

Aisyiyah 

Kabupaten 

Semarang 

Tahun 2017 

Lembaga 

Kesejahteraan Sosial 

Anak Putri „Aisyiyah 

Kabupaten Semarang 

dapat dikatakan sudah 

sesuai dengan Standar 

Nasional Pengasuhan 

Anak. Akan tetapi 

pelaksanaan pelayanan 

pengasuhan anak 

belum optimal.  

Skripsi  Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) 

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang diidamkan oleh 

setiap insan manusia. Menurut Fitzpatrick (2001:1) kesejahteraan 

mencakup kebahagiaan, rasa aman, memiliki banyak peluang untuk 

memilih, adanya reward yang sesuai dengan tingkat kontribusi serta ada 

komparasi relatif.  Jika semuanya tersebut dapat terpenuhi dengan baik 
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maka kesejahteraan akan terwujud sesuai dengan keinginan dan 

kesenjangan sosial harusnya sulit ditemui dalam masyarakat. 

Kesejahteraan sosial menurut Miftchul Huda (2007:37) sesuai 

dengan hasil Pre-conference Working for the 15
th

 international conference 

of social welfare menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah 

keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks 

sosialnya. Termasuk didalamnya terdapat unsur kebijakan dan pelayanan 

dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, 

seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, 

rekreasi budaya, dan lain sebagainya. 

Konsep kesejahteraan (welfare) sering diartikan berbeda oleh orang 

dan negara yang berbeda. Pengertian kesejahteraan sedikitnya 

mengandung empat makna, diataranya yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being), pengertian ini biasanya 

menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, 

et al (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “…a 

condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi 

manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan 

dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan 

pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh 

perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam 

kehidupannya.  
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2. Sebagai pelayanan sosial, di Inggris, Australia dan Selandia Baru, 

pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan 

sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan 

dan pelayanan sosial personal (personal social services). 

3. Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika Serikat (AS), 

diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima 

welfare adalah orang- orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini 

kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, 

seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya 

lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang “social welfare” 

4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, 

lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian 

pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan 

tunjangan sosial (pengertian ketiga). 

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan 

dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan 

negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan 

keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. 

Secara garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model 

ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan 

melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam 

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada 

warganya. Spicker (1995:82), misalnya, menyatakan bahwa kesejahteraan 
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negara “…stands for a developed ideal in which welfare is provided 

comprehensively by the state to the best possible standards.” Artinya 

peberlakuan cita-cita yang dikembangkan oleh Negara yaitu berupa sebuah 

kesejahteraan yang diberikan secara komprehensif kedalam standar yang 

terbaik. 

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan 

sosial (social policy) yang kebanyakan negara mencakup strategi dan 

upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, 

terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang 

mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi 

sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). 

Kesejahteraan mengandung empat aspek diantaranya sebagai 

kondisi yang sejahtera, sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan 

sosial dan sebagai proses atau usaha yang terencana. Kesejahteraan 

Negara tidak terlepas dari empat hal tersebut yang saling berkaitan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Pemerintah menjamin 

terselenggaranya Negara yang sejahtera bagi rakyatnya, hal tersebut 

dapat diartikan sebagai pengertian dari negara kesejahteraan. 

Menurut Ridwan HR (2006:14-15) welfare state merupakan 

Negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep legal 

state atau Negara penjaga malam. Ciri utama welfare state adalah 

munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum bagi warga negaranya. Welfare state merupakan sistem 

pemerintahan dimana Negara bertanggung jawab besar terhadap 
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kesejahteraan warganya. Welfare state ditandai dengan tingginya peran 

Negara dalam pembangunan kesejahteraan warganya. 

Teori welfarestate digunakan untuk mengetahui seberapakah 

peran Negara melalui aparat pemerintahannya dalam melaksanakan 

kesejahteraan bagi warga negaranya. Negara memberikan bantuan 

setiap tahunnya kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berupa 

uang tunai yang diberikan langsung keoada anak asuh melalui rekening 

tabungan. selain uang tunai pemerintah juga memberikan peralatan 

makan berupa gelas, piring dan sendok sejumlah anak yang berada 

didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. 

2.2.2 Teori Sibernetik 

Hukum merupakan hasil dari olah cipta manusia yang 

berisikan norma-norma, petunjuk tingkah laku untuk mencapi harapan 

yang diinginkan, dan tanpa mengabaikan realitas kehidupan serta 

dibalut dengan penuh kesadaran oleh pemerintah (Negara) dengan 

maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Hal tersebut mengandung 

makna hukum sebagai simbol nilai (value) dalam merefleksikan sebuah 

peraturan. Menurut Satjipto Raharjo (2000:7) sebagai ilmu 

pengetahuan hukum memiliki hakekat interdisipliner. Hakekat ini 

tampak dari dipergunakannya berbagai dislipin ilmu pengetahuan untuk 

membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan 

hadirnya hukum di masyarakat. 

Apabila segala sesuatu ditempatkan dalam konteks 

masyarakat, maka ia akan dihadapkan pada berbagai bidang  kehidupan 
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yang juga disebut sebagai sub-subsistem dari masyarakat sebagai 

sistem yang lebih besar. Konfigurasi sub-subsistem tersebut dikenal 

dengan teori sibernetika (Ronny 1985:29-30). Selanjutnya menurut 

Talcott Parson dalam teori yang sistemnya mengemukakan bahwa 

sistem sosial yang luas terdiri dari sub-sistem tindakan-tindakan 

individu dalam bidang  budaya, sosial, kepribadian dan organisme 

kelakuan.   

Tabel 2.2. Bagian teori sibernetika 

Sub-subsistem dengan fungsi primernya 

Sub sitem- 

sub sitem 

Tindakan 

Bidang-

bidang 

primer 

Arus Informasi 

dan Energi 

Fungsi-fungsi 

kemasyarakatan 

 

 

 

 

Sosial 

Kebudayaan 

Kepribadian 

Organisme 

kelakuan 

  

Tingkat 

informasi tinggi 

(kontrol) 

 

Budaya 

Sosial 

Politik  

Ekonomi 

 Mempertahankan pola 

Integrasi 

Mengejar tujuan 

Adaptasi 

 

 Tingkat energi 

tinggi (kondisi) 

 

   

       (Satjipto Raharjo 2009:25-26) 

 Dilihat dari segi dinamikanya, maka sub sistem – 

sub sistem serta fungsi- fungsi tersebut di atas terhubung kedalam arus 

hubungan yang disebut sebagai hubungan sibernetika. Pada tabel 2.2 

ditunjukan adanya dua arah panah yang berbeda. Arah yang satu 

menunjukan tingkat- tingkat ketinggian energi, dimulai dari yang paling 

tinggi ke yang paling rendah. Panah yang kedua menunjukan 

mengalirnya arus informasi dari tingkat yang lebih tinggi ke arah yang 

lebih rendah. Adapun yang dimaksud dengan pengontrolan secara 
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sibernetika adalah sistem- sistem yang memiliki informasi tinggi, tetapi 

energi rendah mengatur sistem-sistem yang memiliki informasi lebih 

rendah tetapi energi lebih tinggi. 

Teori sibernetik digunakan untuk mengetahui peran Negara 

melalui aparat pemerintahannya  untuk mengontrol pelaksanaan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sudah melaksanakan 

akreditasi dan memenuhi syarat Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 

telah berbadan hukum dan terdaftar di kementerian atau instansi sosial. 

2.3 Anak 

2.3.1 Pengertian Anak 

Unit terkecil dari masyarakat  berupa  keluarga inti yang terdiri 

dari seorang kepala keluarga, ibu dan anak. Setiap anggota keluarga 

mempunyai tugas dan peran masing-masing. Seorang ayah sebagai 

kepala keluarga berperan sebagai pemimpin dalam keluarganya dan 

bertugas untuk mencari nafkah. Seorang ibu mempunyai tugas dan 

peran untuk mengurus keperluan rumah tangga dan seorang anak 

mempunyai tugas serta peran untuk membantu pekerjaan rumah yang 

dapat dikerjakan dan yang paling utama belajar dengan rajin serta 

bersungguh-sungguh. 

Secara umum anak merupakan seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Buah 

dari perkawinan dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang 

dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan 
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tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu 

generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. 

Asset sebuah bangsa dan negara dimasa yang akan datang 

berada ditangan anak-anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak 

sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa yang 

akan datang nantinya. Begitu juga sebaliknya, apabila kepribadian 

anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang 

akan datang.  

Pengertian anak menurut The Minimum Age Convention 

Nomor 138 tahun 1973, anak adalah seorang yang berusia 15 tahun 

kebawah. Sedangkan dalam Convention on The Right Of the Child 

tahun 1989 yang telah diratifikasi Pemerinath Indonesia melalui 

Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka 

yang berusia 18 tahun kebawah. Sementara itu, UNICEF 

mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 

18 tahun. Undang- undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang 

belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan undang-

undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 

2006:19) 

Maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak 

terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 

21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha 
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kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental 

seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 

tahun.  

2.3.1.1 Pengertian Anak secara Yuridis 

Terhadap anak itu sendiri terdapat berbagai pengertian 

dan pemahaman tentang anak, yang mana masing-masing dapat 

dilihat dari sudut pandang hukum yang antara lain yaitu 

sebagai berikut:  

Tabel 2.3. Pengertian Anak secara yuridis 

No. Undang-Undang Pengertian Anak 

1.  Undang- undang Nomor 35 

tahun 2014 atas perubahan 

Undang-Undang No 23 

Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Pasal 1 ayat 1 yang 

dimaksud dengan Anak 

adalah seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam 

kandungan.   

2. Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) No. 3 

tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak 

 

Pasal 1 Ayat 1 menyatakan 

bahwa yang dikatakan 

sebagai Anak adalah 

individu yang belum 

mencapai usia 18 (delapan 

belas) tahun 

3. Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2000 tentang 

Pengesahan Konvensi ILO 

No. 182 tentang 

Pelarangan dan Tindakan 

Segera Untuk Penghapusan 

Bentuk-Bentuk Pekerjaan 

Terburuk Untuk Anak 

Pasal 2, dikatakan bahwa 

yang dikatakan sebagai 

Anak adalah semua orang 

yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun.  

 

4. Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

 

anak adalah setiap orang 

yang berumur di bawah 18 

(delapan belas) tahun. 

5. Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tentang 

pasal 6 ayat 2 (dua) yang 

memuat ketentuan syarat 
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Perkawinan 

 

perkawinan bagi orang 

yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun 

mendapati izin kedua orang 

tua. Pasal 7 ayat (1) UU 

memuat batasan minimum 

usia untuk dapat kawin bagi 

pria adalah 19 (sembilan 

belas) tahun dan wanita 16 

(enam belas) tahun.  

6. Undang-Undang RI No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia 

pasal 1 ayat 5 (lima) 

disebutkan bahwa Anak 

adalah setiap manusia yang 

berusia dibawah 18 

(delapan belas)tahun dan 

belum menikah, termasuk 

anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal 

tesebut adalah demi 

kepentingan.  

7. Undang-Undang No. 3 

tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak 

pasal 1 ayat 1 (satu) 

disebutkan Anak adalah 

orang yang dalam perkara 

anak nakal telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun 

tetapi belum mencapai usia 

18 (delapan belas) tahun 

dan belum pernah menikah. 

8. Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak 

pasal 1 ayat 2 disebutkan 

anak adalah seseorang yang 

belum mencapai 21 (dua 

puluh satu) tahun dan 

belum kawin. 

 

2.3.1.2 Pengertian Anak secara Psikologis 

Manusia merupakan subyek dalam kehidupan, 

karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang selalu melihat, 

bertanya, berpikir dan mempelajari segala sesuatu yang ada 

dalam kehidupannya. Manusia bukan hanya tertarik dan 

ingin mempelajari apa yang ada pada lingkungannya atau 

sesuatu di luar dirinya tetapi juga hal-hal yang ada dalam 
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dirinya. Manusia ingin mengetahui keadaan dirinya sendiri. 

Ilmu pengetahuan yang berobyekan manusia, dan 

mempelajari berbagai perilaku manusia sebagai individu 

adalah Psikologi. 

Beberapa ahli dalam bidang pendidikan dan 

psikologi memandang periode usia anak  merupakan 

periode yang penting yang perlu mendapat penanganan 

sedini mungkin. Maria Montessori (Elizabeth B. Hurlock, 

1978 : 13) berpendapat pada usia 3 - 6 tahun sebagai 

periode sensitif atau masa peka yaitu suatu periode dimana 

suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga 

tidak terhambat perkembangannya. 

 

2.3.1.3 Pengertian Anak secara Biologis 

Setiap organisme, baik manusia maupun hewan pasti 

mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. 

Perkembangan ini meliputi seluruh bagian dengan keadaan 

yang dimiliki oleh organisme tersebut, baik yang bersifat 

konkret maupun bersifat abstrak. Jadi, peristiwa perkembangan 

manusia tidak hanya pada aspek psikologis tetapi juga pada 

aspek biologis. ( Mighwar 2006: 15) 

Perkembangan biologis merupakan perkembangan 

yang berkaitan erat dengan evolusi manusia. Secara langsung, 

perkembangan bilogis atau fisik seseorang akan menentukan 
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ketrampilan anak dalam bergerak. Sedangkan secara tidak 

langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan 

mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya dan 

bagaimana dia memandang orang lain. (www.kompasiana.com) 

 

2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak 

2.3.2.1 Hak-hak Anak 

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan 

yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara 

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan 

menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hak 

merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan 

kepentingan merupakan tuntunan perorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya 

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum 

dalam melaksanakannya. 

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas 

perubahan Undang-undang Nomor 23  tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia 

yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, 

masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam pasal 2 Undang-

undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, 

disebutkan bahwa: 

http://www.kompasiana.com/
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1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan 

bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya 

maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang 

dengan wajar. 

2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga 

Negara yang baik dan berguna. 

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 

kandungan maupun sesudah dilahirkan. 

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 

yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan dengan wajar. (Huraerah, 2006:21) 

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan anak yang 

tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh 

Negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 

menyebutkan anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan 

agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar. 

Selain menguraikan hak-hak anak melaui Undang-undang 

Nomor 4 tahun 1979 diatas, pemerintah Indonesia juga telah 

meratifikasi Konvensi hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 

tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB 

tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal 
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usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai  hak-hak yang 

mencakup empat bidang: 

Hak-hak anak menurut Undang- Undang Nomor 35 tahun 

2014 atas perubahan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 

23 tahun 2002 terdapat dalam Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat 

hidup yang layak dan pelayanan kesehatan. 

2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, 

informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan 

berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat 

(berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan 

perlindungan khusus. 

3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk 

eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam 

proses peradilan pidana. 

4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan 

pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta 

dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya 

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga dan Negara anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan 

dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz, kebutuhan 

dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua 
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dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan 

kasih sayang yang continue, perlindungan, dorongan, dan 

pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. (Huaraerah 2006:27) 

Sedangkan Huttman merinci kebutuahn anak adalah : 

1) kasih sayang orang tua; 

2) stabilitas emosional; 

3) pengertian dan perhatian; 

4) pertumbuhan kepribadian; 

5) dorongan kreatif; 

6) pembinaan kemampuan inteektual dan ketrampilan dasar; 

7) pemeliharaan kesehatan; 

8) pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal 

yang sehat dan memadai; 

9) aktivitas rekreasionalyang konstruktif dan positif; 

10) pemeliharaan, perawatan dan perlindungan (Huaraerah, 

2006: 28). 

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut 

akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan 

perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan 

saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas 

kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan 

mental, lemah daya nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, 

seperti : autism, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka 
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menjadi manusia tidak  moral dan perilaku kriminal. (Huarerah, 

2006:27) 

2.3.2.2 Kewajiban Anak 

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus 

dilaksanakan setelah menerima hak. Menurut Notonegoro 

kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti beban 

untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau 

diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak 

lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara 

paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban merupakan 

segala sesuatu yang harus dilakukan. 

Kewajiban anak menurut Undang –Undang Nomor 

35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu terdapat dalam 

pasal 19 sebagai berikut: 

1) menghormati orang tua; 

2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi 

teman; 

3) mencintai tanah air, bangsa, dan Negara; 

4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan 

5) melakasanakan etika dan akhlak yang mulia. 
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2.4 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

2.4.1 Sejarah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berfungsi sebagai sarana 

pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Kementerian 

Sosial Republik Indonesia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak berfungsi sebagai pemulihan, 

perlindungan, pengembangan dan pencegahan.  

b)  Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan 

sosial anak.  

c) Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan 

fungsi penunjang. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai 

lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat 

dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja 

Nama panti asuhan anak dirubah menjadi Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak yang disingkat LKSA. Perubahan kebijakan 

khususnya berkaitan dengan aturan penyelenggaraan pelayanan oleh 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan berbagai sub sistem lainnya, 

seperti peran Dinas Sosial/Instansi Sosial, peran pekerja sosial dan 

masyarakat dalam mendukung pelayanan Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak perlu dilakukan. Hal tersebut sebagai dasar upaya 

pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan bagi anak-anak yang berada 

di luar pengasuhan keluarga. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 
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tentang Kesejahteraan Anak dan Undang- Undang Nomor 35 tahun 

2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, telah menyatakan pentingnya pengasuhan anak 

oleh orang tua dan tataran implementasi. 

2.4.2 Pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menurut Kementerian 

Sosial RI (2004: 4), yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak 

yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan 

kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan 

penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan 

pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental 

dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang 

luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai 

dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita 

bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang 

pembangunan nasional. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2010), Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak diartikan sebagai rumah, tempat, atau 

kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, 

piatu, yatim piatu, dan juga termasuk terlantar. Santoso memberikan 

pengertian sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai lembaga 

yang sangat terkenal untuk membentuk perkembangan anak-anak yang 

tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama keluarga. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan salah satu lembaga 

perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap 

hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan 

mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan 

untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang 

matang serta mampu melaksanakan peranannya sebagai individu dan 

warga Negara di dalam kehidupan masyarakat. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak dalam kegiatan 

sosial salah satunya yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi anak. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga sosial yang 

khusus menangani anak-anak, pendiriannya bisa dilakukan oleh 

pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat. Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak sebagai upaya alternatif terakhir untuk melakukan 

pelayanan pengasuhan yang dibutuhkan oleh anak.  

2.4.3 Landasan Hukum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Landasan hukum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

diantara yaitu, sebagai berikut: 

1) Konvensi Hak Anak, Ratifikasi Pemerintah Indonesia Tahun 1990 

dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak); 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak; 
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3) Undang-Undang Nomor 35 ahun 2014 atas perubahan Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial; 

5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang 

Kesejahteraan Sosial. 

2.4.4 Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Tujuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menurut 

Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: 

a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memberikan pelayanan 

yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak 

terlantar dengan cara membantu membimbing mereka ke arah 

perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan 

kerja, sehingga menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup 

layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga 

dan masyarakat. 

b) Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah terbentuknya 

manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, 

mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya 

dan hidup keluarganya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah untuk memberikan 
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pelayanan kesejahteraan kepada anak asuhan yakni anak terlantar 

yang di dalamnya terdapat pemberian keterampilan kepada anak 

agar mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya dimasa 

yang akan datang nantinya. 

 

2.4.5 Prinsip Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak 

 
Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bersifat 

preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta pengembangan, yakni:  

1. Pelayanan Preventif adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan 

untuk menghindarkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan 

anak.  

2. Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif adalah suatu proses kegiatan 

yang bertujuan untuk penyembuhan atau pemecahan 

permasalahan anak.  

3. Pelayanan Pengembangan adalah suatu proses kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan cara 

membentuk kelompok- kelompok anak dengan lingkungan 

sekitarnya, menggali semaksimal mungkin, meningkatkan 

kemampuan sesuai dengan bakat anak, menggali sumber- sumber 

baik di dalam maupun luar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

semaksimal mungkin dalam rangka pembangunan kesejahteraan 

anak. 
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2.4.6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai Bentuk 

Pengasuhan Alternatif Terakhir 

 
Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis 

keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

yang dilaksanakan oleh pihak- pihak di luar keluarga inti atau kerabat 

anak. Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan 

melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan 

untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan 

kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui 

keluarga pengganti. 

Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif 

untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, 

keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Anak yang 

membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada 

situasi sebagai berikut:  

a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai 

sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau 

melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya;  

b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga 

atau kerabat tidak diketahui; 

c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, 

penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan 

kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru 

bertentangan dengan kepentingan terbaik anak;  
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d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik 

sosial maupun bencana alam.  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam 

memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan 

alternatif melalui:  

a. Dukungan langsung kepada keluarga atau keluarga pengganti 

(family support); 

b. Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan 

terpenuhinya kebutuhan permanensi anak; 

c. Fasilitas dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga 

pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak harus di-review secara teratur dengan tujuan utama untuk segera 

mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan 

terdekatnya, seperti keluarga besar atau kerabat. Jika untuk 

kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga 

atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan 

solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti. 
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2.4.7 Pelaksana Pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak 

 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam perannya 

membina dan membimbing anak-anak penghuni Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak, harus memiliki beberapa orang sebagai 

pelaksana pengasuhan. Seorang pelaksana akan membawa anak untuk 

mencapai hak-hak mereka sehingga kebutuhan permanensi anak 

penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak akan terpenuhi. Selain 

itu, pelaksana pengasuhan juga berperan mendukung orang tua atau 

anggota keluarga lainnya untuk tetap melaksanakan perannya sebagai 

orang tua selama anak tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak. Pelaksana pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak terdiri atas: 

a) Pengasuh  

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan 

pengasuh yang bertangggungjawab terhadap setiap anak asuh dan 

melaksanakan tugas sebagai pengasuh serta tidak merangkap tugas 

lain untuk mengoptimalkan pengasuhan. Setiap pengasuh harus 

mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam pengasuhan serta 

kemauan untuk mengasuh yang dalam pelaksanaannya 

mendapatkan supervisi dari pekerja sosial atau Dinas Sosial/ 

Kesejahteraan Sosial. Seleksi terhadap calon pengasuh merupakan 

tahap yang wajib dilakukan pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak dengan memperhatikan kebutuhan akan pengasuh perempuan 

dan laki-laki sesuai dengan jenis kelamin anak yang diasuh.  
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Pengasuh perlu memiliki beberapa hal sebagai berikut: 

1) Pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali 

dan memahami tanda-tanda kekerasan dan solusinya, 

mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi 

dan bekerja bersama anak baik secara individual maupun 

kelompok, mempromosikan dan memungkinkan anak untuk 

melakukan pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek 

kehidupannya, melakukan pengawasan dalam bentuk positif 

terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat anak serta 

menyediakan kebutuhan fisik anak. 

2) Pengalaman bekerja di bidang pelayanan anak, sehat jasmani 

(tidak memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta 

mampu bekerja mendukung Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak. 

3) Komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang 

dinyatakan secara tertulis.  

Dalam kaitannya dengan membangun suatu suasana 

nyaman dan aman seperti sebuah rumah untuk anak-anak, Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak harus menciptakan lingkungan tempat 

tinggal yang menyerupai keluarga dan memungkinkan anak asuh 

untuk memperoleh pengasuhan dari pengasuh tetap/tidak berubah-

ubah seperti halnya dari orang tua. Sebagai pengganti peran orangtua 

bagi anak-anak asuh, seorang pengasuh perlu mengupayakan 

terbangunnya relasi dan kedekatan dengan anak secara optimal, 
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mendiskusikan isu dan masalah yang dihadapi anak, mencari 

solusinya, dan memberikan dukungan individual kepada anak. 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menetapkan 

proporsi pengasuh yang seimbang berdasarkan asesmen terhadap 

kebutuhan anak akan pengasuhan dan perkembangan anak. 

Pertimbangan jumlah anak untuk ditempatkan dalam sistem keluarga 

(cottage) atau wisma dengan menempatkan sejumlah pengasuh di 

setiap keluarga atau wisma juga satu langkah yang perlu dilakukan 

pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, di mana setidaknya ada 1 

(satu) orang pengasuh yang akan membimbing dan membina 5 (lima) 

orang anak baik dalam sistem keluarga (cottage) maupun wisma.  

b) Pekerja sosial 

Pekerja Sosial Profesional merupakan seorang yang 

bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki 

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam 

pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, 

dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan 

tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. 

2.4.8 Fasilitas dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan 

fasilitas yang lengkap, memadai, sehat, dan aman bagi anak asuh 

untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan. Beberapa fasilitas yang 

wajib disediakan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak antara 

lain fasilitas yang mendukung privasi anak sebagai fasilitas primer, 
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fasilitas- fasilitas pendukung, dan pengaturan staf Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak beserta pihak pengelolanya.  

a) Fasilitas yang mendukung privasi anak. 

Mencakup bagaimana Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak sanggup menyediakan ruang-ruang yang sanggup 

mengoptimalkan kenyamanan masing- masing anak asuh dalam 

memenuhi kebutuhan dan aktivitas yang sifatnya pribadi/privat. 

Beberapa kriteria yang harus disediakan Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak untuk menunjang aspek privasi anak asuh penghuni 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah sebagai berikut:  

1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan tempat 

tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dan privasi anak, di 

mana tempat tinggal dan ruang tidur antara anak laki-laki dan 

perempuan dibedakan/dipisah.  

2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan tempat 

tinggal untuk pengasuh agar pengasuh bisa memantau aktivitas 

anak sepanjang hari termasuk di malam hari (pengawasan 

selama 24 jam dan continue)  

3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar 

tidur dengan ukuran 9 m2 untuk 2 (dua) anak, yang dilengkapi 

lemari untuk menyimpan barang pribadi anak. Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan kamar mandi 

anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada di 
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dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal 

anak.  

4) Tersedianya toilet yang aman, bersih, dan terjaga privasinya 

untuk anak laki-laki dan perempuan secara terpisah dan berada 

di dalam ruangan yang sama dengan bangunan tempat tinggal 

anak. 

b) Fasilitas Pendukung  

Fasilitas pendukung merupakan beberapa fasilitas-fasilitas 

yang sifatnya untuk kepentingan bersama/komunal. Fasilitas yang 

sifatnya semi publik dan publik. Fasilitas- fasilitas pendukung 

dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang perlu 

diupayakan mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:  

1) Tersedianya ruang makan yang bersih dengan perlengkapan 

makan sesuai dengan jumlah anak asuh penghuni Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak.  

2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan 

tempat beribadah di lingkungan Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak untuk semua jenis agama yang dianut anak yang 

dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah. 

3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan 

ruang kesehatan yang bisa memberikan pelayanan reguler 

yang dilengkapi petugas medis, perlengkapan medis dan obat-

obatan yang sesuai dengan kebutuhan penyakit anak. 
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4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan 

ruang belajar dan perpustakaan dengan pencahayaan yang 

cukup baik siang maupun malam hari.  

5) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan ruang 

bermain, olahraga, dan kesenian yang dilengkapi peralatan 

yang sesuai dengan minat dan bakat anak.  

6) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan ruangan 

yang dapat digunakan oleh anak maupun keluarganya untuk 

berkonsultasi secara pribadi dengan pekerja sosial atau 

pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Atau bisa juga 

digunakan sebagai ruang pribadi anak ketika anak ingin 

menyendiri. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu 

menyediakan ruang tamu yang bersih, rapi, dan nyaman bagi 

teman atau keluarga anak yang akan berkunjung.  

7) Kaitannya dengan kesiapan menghadapi bencana, Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak berkewajiban memberikan 

perlindungan kepada anak serta membelajarkan anak, 

pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk 

mengantisipasi dan menghadapi berbagai resiko bencana baik 

alam maupun sosial.  

c) Pengaturan staf dan pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan 

staf yang mencukupi dari segi jumlah, kompetensi dan dilengkapi 
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dengan uraian tugas yang jelas. Proses pengkajian terhadap 

kebutuhan staf yang mencakup kriteria dan jumlah staf sesuai 

dengan pelayanan yang disediakan wajib untuk dilakukan demi 

terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial anak. Unsur 

pelaksana utama pengadaan staf yaitu pengasuh dan pekerja sosial 

serta pelaksana pendukung yaitu petugas kebersihan dan petugas 

keamanan dan juru masak. Dukungan dari pihak Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak diberikan dalam bentuk fasilitas kerja 

dan dukungan finansial serta memfasilitasi peningkatan 

kompetensi staf. 

2.5 Pola Pengasuhan 

2.5.1 Pengertian Pola Pengasuhan 

Pengertian pola pengasuhan merupakan pola interaksi 

antara anak dengan orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik 

(seperti makan, minum dan lain sebagainya) dan kebutuhan psikologis 

(seperti rasa aman, kasih sayaang, perlindungan dan lain sebagainya), 

serta sosialisasi norma-norma yang berlaku dimasyarakat agar anak 

dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Jadi pola asuh meliputi 

pola interaksi orang tua dengan anak dalam pendidikan karakter anak. 

Pola asuh merupakan konsep dasar tentang cara 

memperlakukan anak. Perbedaan dalam konsep ini adalah ketika anak 

dilihat sebagai sosok yang sedang berkembang maka konsep 

pengasuhan yang diberikan adalah konsep psikologi perkembangan. 
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Ketika konsep pengasuhan mempertahankan cara-cara tertanam di 

dalam masyarakat maka konsep yang digunakan adalah tradisional. 

2.5.2 Model Pola Pengasuhan 

Menurut Baumrind (dalam Damon & Lerner, 2006) pola asuh 

terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu: 

(1) Parental responsiveness; 

Orang tua bersikap hangat dan memberikan kasih sayang 

kepada anak. Orang tua dan anak terlibat secara emosi dan 

menghabiskan waktu dengan anak. 

(2) Parental demanding; 

Orang tau memberikan kontrol terhadap anak mereka. 

Orang tua menggunakan hukuman dengan tujuan untuk 

mengontrol anak mereka. Orang tua bersikap menuntut dan 

memaksa anak dan orang tua akan memberikan aturan kepada 

anak ketika anak tidak memenuhi tuntutan dari orang tua. 

Menurut Bumrind (dalam Damon & Lerner, 2006) pola 

asuh terbagi beberapa aspek, yaitu: 

(1) Warmth;  

Orang tua menunjukan kasih sayang kepada anak, adanya 

keterlibatan emosi antara orang tua dan anak serta menyediakan 

waktu bersama anak. Orang tua membantu anak untuk 

mengidentifikasi dan membedakan situasi ketika memberikan 

atau mengajarkan perilaku yang tepat. 
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(2) Control;  

Orang tua menerapkan cara berdisiplin kepada anak, 

memberikan beberapa tuntutan atau aturan serta mengontrol 

aktifitas anak, menyediakan beberapa standar yang dijalankan 

atau dilakukan secara konsisten, berkomunikasi satu arah dan 

percaya bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh kedislipinan. 

(3) Communication;  

Orang tua menjelaskan kepada anak mengenai standar 

atau aturan serta pemberian reward atau punish yang dilakukan 

kepada anak. Orang tua juga mendorong anak untuk bertanya jika 

anak tidak memahami atau setuju dengan standar atau aturan 

tersebut 

2.5.3 Tujuan dan Fungsi Pengasuhan 

Pengasuhan sangat penting bagi anak yang masih dibawah 

umur atau anak yang masih membutuhkan pengasuhan dari orang 

tuanya. Tujuan pengasuhan menurut Hurlock dalam Psycho Islamic 

Smart Parenting (2009:44), yaitu mendidik anak agar mampu 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya agar diterima oleh 

masyarakat sekitarnya. Tujuan pengasuhan dapat tercapai dengan baik 

jika ada dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. 

Pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan 

kelekatan dan ikatan emosional atau kasih sayang antara orang tua 

dengan anaknya (Musdalifah, 2009:44). Jika orang tua tidak dapat 

mengasuh dengan baik maka fungsi pengasuhan tersebut tidak akan 
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berjalan dengan baik. Sehingga akan mempengaruhi perkembangan 

bagi anak. 

2.5.4 Jenis Pola Asuh 

Jenis-jenis pola asuh terdiri dari authoritative, authoritarian, 

permissive, dan uninvolved (Baumrind, Maccoby & Martin dalam 

Papalia, 2008:247). Kategorisasi setiap jenis pola asuh berdasarkan 

tinggi rendahnya aspek pola asuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

melalui tabel berikut: 

Tabel 2.4. Kategorisasi jenis pola asuh 

Aspek  Warm  Control  Communication 

Pola Asuh Tinggi Rendah  Tinggi  Rendah  Tinggi  Rendah 

Authoritative          

Authoritarian           

Permissive           

Uninvolved           

 

Menurut Baumrind (dalam Papalia, 2008:251) terdapat 3(tiga) 

jenis pola asuh, yaitu: 

(1) Pola asuh authoritharian; 

Gaya yang membatasi, menghukum, memandang 

pentingnya kontrol dan kepatuhan tanpa syarat. Orang tua 

mendesak anak untuk mengikuti arahan dan menghormati 

pekerjaan dan upaya mereka. Menerapkan batas dan kendali yang 

tegas kepada anak dan meminimalisir perdebatan verbal serta 

memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya, dan 

menunjukan amarah kepada anak (Santrock,2003:122). 

Cenderung tidak bersikap hangat kepada anak, minder ketika 

membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu memulai 
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aktifitas, memiliki kemampuan komunikasi yang lemah 

(Papalia,2008: 255).  

(2) Pola asuh authorithative; 

Pola asuh authorithative merupakan pola asuh yang 

memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu 

mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap 

rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran. Bersikap realistis terhadap kemampuan 

anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui 

kemampuan anak. Memberikan kebebasan kepada anak untuk 

memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya 

kepada anak bersifat hangat. Mendorong anak untuk mandiri 

namun menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka 

(Santrock, 2003:134). 

(3) Pola asuh permissive; 

Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan 

anak, namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol. 

Membiarkan anak melakukan apa yang mereka inginkan. Anak 

menerima sedikit bimbingan dari orang tua, sehingga anak sulit 

membedakan perilaku yang benar atau tidak. Serta orang tua 

menerapkan disiplin yang tidak konsisten sehingga menyebabkan 

anak berperilaku agresif. Anak yang memiliki orang tua 

permissive kesulitan untuk mengendalikan perilakunya, kesulitan 
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berhubungan dengan teman sebaya, kurang mandiri dan kurang 

eksplorasi. 

Kemudian Aleanor dan John Martin (dalam 

Papalia,2008:265) menambahkan satu jenis pola pengasuhan, 

yaitu Pola pengasuhan Uninvolved merupakan gaya pengasuhan 

dimana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak mereka. 

Lebih mementingkan akan kebutuhan mereka sendiri 

dibandingkan dengan kebutuhan anak. Anak dari orang tua yang 

mengasuh dengan cara uninvolved maka memiliki keterampilan 

sosial yang rendah, kemandirian yang kurang baik, dan tidak 

termotivasi untuk berprestasi. 

2.5.5 Teori Pengasuhan Anak 

Pengasuhan merupakan  proses atau cara atau perbuatan 

membimbing, memelihara, pendidikan, pengajaran dan penjagaan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia,2012). Menurut Wagnel dan Funk 

bahwa mengasuh itu meliputi menjaga serta memberi bimbingan 

menuju pertumbuhan kearah kedewasaan dengan memberikan 

pendidikan, makanan dan sebagainya terhadap mereka yang diasuh 

(Sunarti dkk, 1989:3).  

Pengasuhan anak (Child Rearing) merupakan salah satu 

bagian penting dalam proses sosialisasi. Pengasuhan anak dalam suatu 

masyarakat berarti suatu cara dalam mempersiapkan seseorang 

menjadi anggota masyarakat. Artinya mempersiapkan seseorang 

untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan pedoman pada kebudayaan 
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yang didukungnya. Sehingga pada dasarnya pengasuhan anak yang 

merupakan bagian dari sosialisasi memiliki fungsi untuk 

mempertahankan kebudayan dalam suatu masyarakat tertentu.  

Sejak kecil anak mulai belajar dari orang tua tentang norma-

norma dan dilatih untuk berbuat sesuai dengan norma tersebut, maka 

secara langsung maupun tidak, anak tersebut sebenarnya belajar 

mengendalikan diri, belajar mengikuti aturan-aturan atau norma yang 

berlaku, dan belajar mengakui adanya sejumlah hak dan kewajiban 

yang ada dibalik aturan dan norma yang dilakukannya. Pada akhirnya 

anak belajar mengenai adanya sanksi-sanksi bagi yang melanggar 

aturan dan norma tersebut.  

Pemberian disiplin bagi anak yang tidak melaksanakan aturan 

atau norma yang telah diajarkan oleh orang tua dan orang-orang 

disekitarnya bertujuan supaya anak dapat menyesuaikan diri dalam 

lingkungannya sehingga menghasilkan sikap yang baik. Orang tua 

mempunyai pengaruh penting serta wakil lingkungan sosial yang 

terkecil. Cara pemberian disiplin berbeda-beda dan sudah barang 

tentu memberikan hasil yang berbeda, termasuk prestasi yang 

diraihnya.  

Bentuk disiplin yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang berupa pemberian 

sanksi bagi anak asuh yang melanggara peraturan yang ada di 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Bentuk sanksi berupa 

merapikan dan membersihkan tempat disekitar lingkungan Lembaga 
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Kesesahteraan Sosial Anak, dan bagi anak asuh yang berprestsai 

dalam bidang akademiknya mendapatkan reward. 

Penanaman nilai-nilai yang diberikan tentunya tidak bisa 

dilakukan dalam sekejap, hal ini memerlukan suatu proses yaitu 

dengan sosialisasi. Menurut Soerjono Soekanto, sosialisasi adalah 

suatu proses dimana warga masyarakat dididik untuk mengenal, 

memahami, mentaati, menghargai dan menghayati norma-norma dan 

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Soekanto 1982: 142). Proses 

sosialisai berlangsung lama dan dilakukan secara terus menerus, agar 

proses sosialisasi sesuai dengan aturan-aturan atau norma yang 

berlaku di masyarakat. 

2.6 Cakupan Standar Pelayanan Pengasuhan 

Standar pelayanan pengasuhan mencakup: 

1) Pendekatan awal dan penerimaan rujukan yang mencakup 

pendekatan awal, penerimaan rujukan, asesmen awal, pengambilan 

keputusan pelayanan, kesepakatan, rujukan ke instansi lain, dan 

menjaga kebersamaan anak bersaudara. 

2) Pelayanan pengasuhan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

yang mencakup asesmen awal dan pelaksanaan perencanaan 

pengasuhan. 

3) 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 
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dan kesehatan, privasi/ kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu 

anak, dan kegiatan/ pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak, aturan, disiplin, dan sanksi. 

4) Pelaksana pengasuhan yang mencakup orang tua dan keluarga, 

pengasuh dan pekerja sosial. 

5) Evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan untuk anak 

yang mencakup review penempatan dan pengasuhan, pelaporan anak 

yang melarikan diri atau pengasuhannya diakhiri, dan pengakhiran 

pelayanan. (Peraturan Menteri Sosial RI No. 30 Tahun 2011) 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten 

Semarang secara umum sudah memenuhi Standar Pelayanan 

Pengasuhan Anak sebagaimana yang tertera didalam Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang 

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak. Pelaksanaan yang belum optimal yaitu dalam aspek sumber 

daya manusia terkait tenaga teknis dan tenaga professional yang 

belum ada didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri 

„Aisyiyah Kabupaten Semarang.  

5.1.2 Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Purtri „Aisyiyah Kabupaten Semarang baerkaitan dengan Sumber 

Daya Manusia yang belum memadai secara optimal, dikarenakan 

Sumber Daya Mamusia yang ada belum mencukupi kebutuhan 

didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Hambatan internal 

yaitu koordinasi antar pengurus yang belum berjalan dengan baik 

karena pengurus bekerja secara kolegia, belum maksimalnya dalam 

penggunaan Informasi dan teknologi, sedangkan hambatan 
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eksternalnya yaitu kurangnya peran pemerintah dalam memberikan 

pelatihan bagi pengasuh yang belum mengikuti pelatihan tentang 

pengasuhan anak. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan simpulan peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

5.2.1 Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menerapkan Standar Nasional 

Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu 

mengadakan pelatihan pengasuhan untuk anak bagi pengasuh LKSA 

yang belum mendapatkan pelatihan pengasuhan untuk anak. Selain itu 

juga pemerintah membuat program khusus untuk menempatkan satu 

relawan atau tenaga professional yang berada di LKSA. 

5.2.2 Anak yatim, piatu, yatim piatu, tidak mampu dan terlantar di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten Semarang untuk 

bersungguh-sungguh dalam belajar baik dalam bidang akademik 

maupun nonakademik dengan memaksimalkan potensi yang ada 

sehingga dapat meraih prestasi yang bisa membanggakan baik untuk 

diri sendiri, keluarga, dan lingkungan disekitarnya. 

5.2.3  Lembaga Kesejaheteraan Sosial Anak Putri „Aisyiyah Kabupaten 

Semarang untuk meningkatkan pelayanan pengasuhan bagi anak asuh 

dengan melaksanakan Standar Nasional Pengasuhan Anak terkait 

empat dasar hak anak asuh yaitu hak hidup, tumbuh kembang, 

perlindungan, dan berpartisipasi. 
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5.2.4 Bagi masyarakat di Kabupaten Semarang dan sekitarnya untuk tidak 

menempatkan anaknya di Lembaga Kesejhateraan Sosial Anak jika 

memang tidak sangat mendesak kondisinya, jika hanya alasannya 

kondisi ekonomi dan untuk meneruskan pendidikan. Karena Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga alternative terakhir 

untuk pengasuhan jika keluar gainti, keluarga besar, dan kerabat tidak 

dapat mengasuh dengan baik dan benar. 
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