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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Profil Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta 

 Asrama yatim Nur Hidayah merupakan jembatan tali asih, asah dan asuh 

dari para dermawan, hartawan yang ingin menyantuni mereka, namun 

terhambat karena faktor kesibukan, tempat tinggal dan lain-lain. 

 Saat ini asrama panti ada 4 buah yang secara kronologis berdirinya 

sebagai berikut : 

1. Tahun 1997 

Peresmian Panti Asuhan Putra tingkat sekolah dasar dengan jumlah anak 

asuh sebanyak 20 anak sekaligus diadakan pula khitanan massal sebanyak 

34 anak yatim/dhuafa. Asrama ini berada di Jl. Pisang No. 23 Kerten 

Surakarta dan saat ini jumlah anak asuh yang ditampung sebanyak 23 

anak. (Kapasitas 30 anak) 

2. Tahun 2002 

Pendirian Panti Asuhan Putri di Jl. Pisang I No. 1 yang pada saat ini 

jumlah anak asuh putri sebanyak 13 anak . (Kapasitas 20 anak). 

3. Tahun 2007 

Diresmikan Walikota Surakarta tanggal 21 Juli 2007, Panti Asuhan Putra 

Banyuanyar mulai dihuni anak asuh. Saat ini jumlah anak asuh yang 

menempati sebanyak 25 anak. Panti asuhan ini beralamat di Jl. Bone 

Timur III Kelurahan Banyuanyar Surakarta. (Kapasitas 30 anak) 
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4. Tahun 2010 

Diresmikan Walikota Surakarta tanggal 20 Maret 2010, Wisma Yatim 

Yayasan Nur Hidayah. Bangunan 2 lantai yang akan dipergunakan untuk 

berbagai kegiatan. Lantai I (satu) sebagai pusat pelatihan keterampilan 

anak asuh panti berupa ketrampilan boga, jahit menjahit, komputer dan 

lain sebagainya. Sedangkan lantai 2 (dua) untuk asrama panti asuha yatim 

putri ke-2. Saat ini jumlah anak asuh yang menempati wisma sebanyak 18 

anak dengan daya tampung sebanyak 30 orang. 

Dengan demikian maka jumlah seluruh anak asuh putra dan putri saat ini 

sebanyak 79 anak. 

4.2 Visi dan Misi 

1. VISI : 

Terbentuknya muslimin dan muslimah sebagai generasi cerdas, sehat, 

handal, profesional, amanah, dan berakhlak mulia, dengan pengetahuan 

luas dan keterampilan multi-guna. 

2. MISI : 

a. Menyiapkan generasi cerdas (baik secara spiritual, emosional, dan 

intelektual maupun secara mental, dan moral) kreatif, mandiri, dan 

dinamis; 

b. Menanamkan pola kehidupan agamis, sehat, dan peka terhadap 

lingkungan; 
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c. Membentuk dan membina kader penerus bangsa yang berdidikasi 

tinggi, siap secara ilmu dan agama, bertanggungjawab, serta konsen 

terhadap perkembangan dan kemajuan. 

4.3 Dasar Hukum 

 Pendirian yayasan yang berkantor pusat di Jl. Pisang Number 12 

Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Surakarta pada tahun 1992 

berdasarkan akte Notaris Anton Wahyu Pramono, SH. Nomor 10 tanggal 7 

Pebruari 1992 yang telah diadakan perubahan masing-masing melalui Notaris 

Tjondro Santoso, SH dengan Akta Perubahan Nomor 75 tanggal 24 April 

1993 dan Notaris H. Made Tony Rodhiyarto, SE., SH. Nomor  7 tanggal 30 

Januari 2009. 

 Pengesahan sebagai Yayasan Oleh Menteri Kehakiman & HAM  telah 

ada dengan adanya SK DEPKUM & HAM dengan nomor C-HT.01.09-594 

tanggal 31 Oktober 2007. 

 Adapun untuk Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah sudah terdaftar sejak 

tahun 2000 di Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah. Ijin ORSOS terbaru nomor 

283/ORSOS/2007/2010 tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah. 

4.4 Sasaran panti asuhan 

 Berdasarkan pengamatan, banyak anak usia sekolah dasar yang nyaris 

putus sekolah. Kebanyakan mereka adalah masyarakat menengah ke bawah. 

Dari hasil pendekatan dan wawancara dengan oarang tua dan anak-anak itu, 

didapat hasil bahwa pada umumnya hal putus sekolah itu terjadi karena 
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lingkungan yang kurang mendukung, tidak memiliki fasilitas belajar, 

ditinggal mati orangtua khususnya Bapak sehingga Ibu harus bekerja lebih 

giat dalam menghidupi keluarga. 

 Melihat kondisi seperti ini, Yayasan Nu Hidayah tergerak hati untuk 

menolong. Pelayanan Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah adalah 

memberikan tempat penampungan yang aman dan baik bagi anak-anak 

kurang beruntung dalam segi keluarga dan ekonomi mereka. Mereka ini 

hendak didampingi dan disiapkan agar menjadi mandiri, sehingga mempunyai 

masa depan yang baik selayaknya anak pada umumnya. 

 Sasaran utama Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah untuk diasuh pertama 

kali adalah anak usia TK sampai SD kelas 6. Dengan pertimbangan bahwa 

pada usia ini anak mudah untuk dibimbing, didampingi, dan dilatih. Sehingga 

kebiasaan-kebiasaan baik sudah terpolakan sejak dini. 

4.5 Program Pelayanan Anak 

a. Program Jangka Pendek ( 1 – 3 tahun ) 

1. Mengasuh dan menyantuni anak yatim, yatim-piatu, fakir miskin dan 

anak terlantar dalam panti. 

2. Menyantuni anak yatim, yatim-piatu dan fakir miskin diluar panti. 

3. Memberikan layanan Pendidikan di Sekolah umum mulai SD sampai 

dengan SLTA . 

4. Memberikan pembinaan Dieniyah dalam panti. 
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b. Program Jangka Menengah ( 3 – 5 tahun ) 

1. Mengadakan kerja sama dengan lembaga lain di bidang ketrampilan 

bagi anak asuh yang sudah lulus SLTA. 

2. Melanjutkan dan menyempurnakan pelayanan anak asuh non panti. 

3. Pembinaan ketrampilan khusus untuk pengembangan skil. 

4. Merintis Unit Usaha 

c. Program Jangka Panjang ( 5 - 15 tahun ) 

1. Menjadikan anak asuh yang mandiri, berakidah Islam dan berahlakul 

karimah. 

2. Merintis pelayanan pendidikan dan da’wah melalui penyelenggaraan 

kegiatan peningkatan kemampuan SDM di lingkungan masyarakat 

sekitar. 

3. Pengembangan sarana Gedung untuk penyempurnaan program dan 

penambahan anak asuh. 

4.6 Proses dan Tahap Pelayanan 

 Penerimaan kelayan baru dibuka setiap saat. Tentunya ada beberapa 

tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut adalah : 

a. Pendaftaran ke panti asuhan disertai dengan surat kematian orang tua, 

surat keterangan miskin dari kelurahan setempat, fotocopy akte kelahiran, 

dan fotocopy surat nikah. 

b. Survey ke tempat tinggal untuk sekaligus wawancara orang tua/wali calon 

anak asuh. 
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c. Rapat pengurus mempertimbangkan layak atau tidak untuk di asuh di 

panti asuhan. 

d. Apabila diterima, orang tua menandatangani surat pernyataan penyerahan 

hak perwalian kepada yayasan 

 Saat ini yayasan mempunyai 4 unit panti asuhan, yang terdiri dari 2 unit 

panti asuhan putra dan 2 unit panti asuhan putri. Calon anak asuh yang 

diterima akan ditempatkan sesuai dengan jenis kelamin dan umur. Sistem 

tersebut diberlakukan karena penanganan anak asuh antara TK-SD tentu 

berbeda dengan usia remaja tingkat SMP-SMA. 

 Setiap panti asuhan diampu oleh seorang pengasuh panti yang bertugas 

untuk mendampingi anak asuh 24 jam sehari. Kebutuhan sandang dan pangan 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan. Sekolah bagi yang masih SD dicarikan 

yang terdekat untuk memudahkan komunikasi antar guru dan pengasuh serta 

mereka dapat berangkat dan pulang sekolah sendiri. Untuk SMP dan SMA 

menyesuaikan dengan kemampuan dan minat, tentunya dengan prioritas 

utama sekolah negeri. Perguruan Tinggi bagi anak asuh bukanlah tidak 

mungkin, asalkan mampu masuk perguruan tinggi negeri, bagi mereka yang 

lulus test, akan dicarikan sponsor dana dari para donatur. 

Poliklinik kesehatan yang ada di yayasan sangat membantu dalam 

pemantauan kesehatan anak asuh. Obat-obatan dan tenaga medis 

mendapatkan bantuan dari rumah sakit daerah. Ada pula beberapa donatur 

yang kebetulan berprofesi sebagai dokter bersedia untuk piket bergantian. 

Layanan kesehatan ini tidak hanya untuk keluarga besar yayasan, tetapi juga 
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melayani masyarakat sekitar yang kurang mampu. Selain layanan kesehatan, 

pemerintah daerah juga membantu ASKES bagi anak asuh yayasan, sehingga 

meringankan biaya perawatan apabila diperlukan rawat inap di rumah sakit. 

 Menjalin hubungan baik dengan para donatur sangatlah penting. 

Kerberlanjutan panti asuhan swasta banyak tergantung pada mereka. Rezeki 

yang Allah berikan kepada mereka senantiasa disisihkan sebagian untuk anak 

asuh. Para donatur yang memiliki usaha seringkali membuka lowongan 

pekerjaan bagi anak asuh yang sudah siap kerja. Anak asuh yang telah lulus 

SMA dan mau untuk bekerja agar mereka tetap mandiri dari orang tua akan 

disalurkan untuk mengisi kebutuhan tenaga dari perusahaan-perusahaan para 

donatur. 

4.7 Kegiatan Anak Asuh 

a. Kegiatan Internal 

1. Taklim/kajian setiap  hari yang dibimbing oleh pengasuh dan 

ustadz/ustadzah dari dalam maupun luar yayasan. 

2. BTA  (Baca Tulis Al Qur'an) yang diadakan setiap hari terutama di 

pagi hari dan ba'da maghrib 

3. Beladiri (tapak suci dan wushu) yang diadakan setiap pekan sekali 

4. Seni hadrah setiap pekan sekali dan sudah tampil di berbagai acara 

5. Kemandirian; cuci pakaian, seterika, memasak, kebersihan diri dan 

lingkungan, dan lain-lain. 

6. Ketrampilan/skill tambahan; komputer, Bahasa Inggris, setir mobil 

(bagi yang sudah SLTA), menjahit,  dekorasi, kultum, dan lain-lain. 
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7. Olah raga diadakan setiap hari ahad secara bersama seperti sepak bola, 

tenis meja, bola volly, bulu tangkis,  renang, dan lain lain 

8. Bimbingan belajar sekolah atau di lembaga pendidikan  bagi anak  

yang memang membutuhkan. 

9. Pengajian rutin setiap hati Jum’at sore di yayasan. 

b. Kegiatan Eksternal 

1. Acara dengan donatur, seperti  panti yang lain Panti Asuhan Nur 

Hidayah sering juga diundang para donatur untuk acara-acara/hajat 

2. Out bound atau rekreasi/rihlah, kegiatan ini biasanya d adakan setiap 

tahun  di saat liburan kenaikan kelas bersama dengan para karyawan 

Yayasan Nur Hidayah guna mempererat  rasa kebersamaan, tali 

silaturahim dan mengurangi kejenuhan 

3. Pada saat liburan mereka diajak untuk PKL (Praktek Kerja Lapangan) 

mengunjungi perusahaan-perusahaan, pabrik, unit-unit usaha 

produktif agar membekali diri  untuk berwiraswasta guna masa depan 

4. Kunjungan ke Panti Asuhan lainnya. 

4.8 Struktur Organisasi Panti Asuhan 

 Dalam menjalankan aktivitasnya Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah 

Surakarta menggunakan struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi 

tersebut terdapat hubungan dan mekanisme kerja antara yayasan dengan panti 

asuhan serta antara Kepala Panti, Pengasuh, dan staff/karyawan. Kepala Panti 

di sini mempunyai peranan yang cukup penting dalam segala aktifitas panti 

asuhan. Dengan begitu banyaknya peran dan beban tugas yang diampu oleh 
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Kepala Panti, maka dengan itu Kepala Panti menugaskan atau melimpahkan 

kepada staf/karyawan lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. Untuk 

lebih jelasnya, berikut ini adalah struktur organisasi Panti Asuhan Yayasan 

Nur Hidayah Surakarta : 
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4.9 Job Description 

4.9.1 Kepala Panti 

a. Memimpin panti asuhan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga dan keputusan Pengurus Yayasan Nur Hidayah Surakarta. 

b. Merencanakan program dan  melaksanakan segala kegiatan panti asuhan 

bersama-sama dengan pengurus panti asuhan. 

c. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada pengurus panti asuhan 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan panti asuhan. 

d. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan panti asuhan. 

e. Mendelegasikan tugas-tugas kepada pengurus lain sesuai dengan tugas 

dan wewenangnya. 

f. Bersama-sama pengurus membuat laporan keuangan berkala setiap bulan, 

semester, tahunan dan lima tahunan. 

4.9.2 Sekretaris 

a. Menjadwalkan rapat. 

b. Membuat notulen. 

c. Menyusun program kerja. 

d. Mengagendakan surat keluar dan surat masuk 

e. Melengkapi keperluan-keperluan secretariat. 

f. Membayar honor petugas tata usaha. 

g. Mendokumentasikan segala kegiatan. 
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4.9.3 Bendahara 

a. Membukukan keluar masuk uang atas persetujuan Kepala Panti yang 

berhubungan dengan panti asuhan baik berupa transaksi tunai  maupun 

transaksi non tunai atau Bank. 

b. Membuat laporan keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan. 

4.9.4 Sarana Prasarana dan Rumah Tangga 

a. Melaksanakan pembangunan ruang atau sarana prasarana lainnya, 

pemeliharaan bangunan, perawatan sarana prasarana, dan lain-lain atas 

persetujuan kepala panti yang berhubungan dengan panti asuhan. 

b. Membuat Laporan keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan 

4.9.5 Koordinator Pengasuh 

a. Mengkoordinasi para pengasuh dalam pembinaan baca tulis Al-qur'an, 

Pendidikan tata cara ibadah, dan muamalah.  

b. Mengkoordinasi para pengasuh dalam pembayara uang gedung,  SPP, 

seragam  dan  lain-lain (keperluan sekolah). 

c. Mengkoordinasi para pengasuh dalam pengadaan kegiatan ekstra 

kurikuler, seperti : kursus Bahasa Inggris, kursus komputer, rebana, dan 

lain-lain. 

d. Mengkoordinasi para pengasuh dalam pemberian hadiah bagi anak-anak 

yang berprestasi di bidang pendidikan,  baik pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. 

e. Membuat laporan bulanan, semester, dan tahunan. 
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4.9.6 Donatur dan Kotak Amal 

 Berusaha mencari dana sebanyak-banyaknya secara terus menerus  

sesuai dengan anggaran dasar yayasan, antara lain dengan cara : 

a. Mencari donatur tetap, insidentil dan sumbangan-sumbangan yang tidak 

mengikat dari masyarakat, pihak lain maupun dari Negara Republik 

Indonesia. 

b. Dengan mengadakan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan Yayasan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan dan atau perundang-undangan yang berlaku 

4.10  Kotak Amal 

 Saat ini kotak amal Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta 

tersebar di Karisedanan Surakarta dengan jumlah sebanyak 481 buah dengan 

rincian penyebarannya sebagai berikut : 

 

Surakarta; 

246 

Sukoharjo; 

90 

Karanganyar; 

30 

Boyolali; 35 

Salatiga; 5 

Klaten; 32 

Sragen; 28 Wonogiri; 16 
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Gambar 4.2 : Grafik penitipan kotak amal per kota 

4.11  Proses Bisnis Penempatan Kotak Amal 

 Proses penitipan kotak amal di sejumlah tempat usaha sampai dengan 

laporan kepada para donatur adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut : 

a. Survey lokasi penempatan kotak amal pada tempat-tempat usaha strategis. 

Selain survey, usulan lokasi juga diperoleh dari para stake holder Yayasan 

Nur Hidayah Surakarta. Hasil survey lapangan dan usulan tersebut 

kemudian ditindaklanjuti dengan proses administrasi/dokumen. 

b. Administrasi dengan membuat dokumen yang diperlukan seperti : 

1. Surat permohonan penempatan kotak oleh kepala panti dan sekretaris. 

2. Surat Persetujuan Penempatan Kotak Amal 

3. Brosurk dan Data Anak Asuh Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah 

Surakarta. 

c. Setelah dokumen dikirim, Staff Bagian Donatur dan Kotak Amal 

berkomunikasi secara inten baik melalui telepon atau kontak langsung 

dengan pemilik usaha. 

d. Apabila permohonan disetujui maka Bagian Donatur dan Kotak Amal  

1. Mengirim Kotak Amal. 

2. Mengirim surat ucapan terima kasih 

3. Mengambil surat persetujuan penempatan kotak amal 

e. Tempat usaha tersebut kemudian dimasukkan kedalam Database : 

1. Nama Usaha, Pemilik, Alamat, dan No Telepon 

2. Periode penjadwalan pengambilan. 
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f. Pelaporan penempatan kotak amal didokumentasikan pada laporan 

bulanan panti asuhan. 

Berikut adalah gambar Standar Operasioanl Procedure (SOP) Penempatan 

Kotak Amal : 

Database Server

· Survey Lapangan
· Usulan Stake Holder 

Yayasan
· Penggalian Informasi : 

Pemilik, Jenis Usaha, 
Alamat, No. Telpon

LOKASI PENEMPATAN

PERSIAPAN DOKUMEN

· Surat Permohonan
· Penempatan Kotak Amal
· Persetujuan Penempatan
· Foto Kotak Amal
· Data Anak Asuh Panti 

Asuhan
· Tanda tangan Kepala 

Panti & Sekretaris

Arsip

PENGIRIMAN

· Kotak Amal
· PengambilanSurat 

Persetujuan Penempata
· Surat ucapan terima 

kasih

 

Gambar 4.3 : Standar Operasioanl Procedure (SOP) Penempatan Kotak 

Amal Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta 

4.12  Proses Bisnis Pengambilan Dana  Kotak Amal 

 Proses pengambilan dana kotak amal di sejumlah tempat usaha sampai 

dengan laporan kepada para donatur dan pimpinan panti asuhan adalah 

sebagai berikut adalah sebagai berikut : 
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a. Staff adminitrasi membuat daftar jadwal pengambilan dana kotak amal 

disesuaikan dengan jadwal yang sudah berjalan. Jadwal tersebut 

disesuaikan dengan kondisi lapangan penempatan kotak amal seperti : 

wilayah kabupaten/kota dan alamat. 

b. Staff admintrasi mencetak dokumen berupa surat tugas yang berisi : 

nomor surat pengambilan, data 2 (dua) orang petugas, nama tujuan tempat 

usaha, alamat, tanggal surat, dan tanda tangan kepala panti. 

c. Setelah surat tugas ditandatangai oleh kepala panti, petugas kotak amal 

membawa surat tugas tersebut disertai berita acara pengambilan dana. 

Berita acara pengambilan berisi : hari, tanggal-bulan-tahun, nama tempat 

usaha, alamat, jumlah dana diambil, nama dan tanda tangan petugas serta 

pemilik toko. 

d. Hasil pengambilan dana dimasukkan ke dalam laporan pengambilan dan 

diserahkan kepada bendahara panti asuhan.  

e. Berita acara pengambilan diserahkan kepada sekretaris untuk diverifikasi 

dan validasi. 

f. Staff administrasi membuat ucapan terima kasih yang ditandatangani 

kepala panti dan sekretaris kepada pemilik tempat usaha yang berfungsi 

juga sebagai laporan. 

g. Surat dikirim oleh petugas ekspedisi ke alamat tempat usaha. 
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Berikut adalah gambar Standar Operasioanl Procedure (SOP) Pengambilan 

Dana Kotak Amal : 

Pemilik Tempat Usaha

Administras / 
Petugas KA

Kepala Panti /
Sekretaris

Petugas KA
Bendahara

Ekspedisi

PEMBUATAN SURAT 
TUGAS

· Administrasi 
membuat 1 lembar 
NCR Surat Tugas

SURAT TUGAS

Petugas membawa :
· Surat Tugas
· BAP
(2 lembar : Laporan dan 
Pertinggal)

PENGAMBILAN

SURAT TUGAS

Pemilik Tempat Usaha 
menandatangani :
· Surat Tugas
· BAP
(1 lembar untuk 
Pertinggal)

BERITA ACARA 
PENGAMBILAN

Arsip

SURAT TUGAS

· Surat Tugas 
ditandantangani 
Kepala Panti/
Sekretaris

PENANDATANGANAN

SURAT TUGAS

Surat Tugas & BAP yang 
sudah dikoreksi 
Bendahara

LAPORAN

SURAT TUGAS

· Ditandangani oleh 
Kepala Panti & 
Sekretaris sebagai 
laporan kepada 
donatur

UCAPAN TERIMA KASIH

SURAT TUGAS

· Surat Tugas & 
BAPyang sudah 
ditandatangai 
Pemilik Tempat 
Usaha

· Dana Kotak Amal

LAPORAN

 

Gambar 4.4 : Standar Operasioanl Procedure (SOP) Pengambilan Dana 

Kotak Amal Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Surakarta 

 

 

 


