
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan bentuk layanan Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) Non-Formal yang semakin berkembang jumlahnya. Taman 

Penitipan Anak (TPA)  telah dikembangkan oleh Departemen Sosial sejak tahun 1963 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan, pembinaan, bimbingan, sosial 

anak balita selama anak tidak bersama orangtua. (Syamsuddin, 2015). 

Menurut Apriliia (2015), Layanan Taman Penitipan Anak (TPA)  adalah  salah 

satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) nonformal yang diarahkan pada 

kegiatan pengasuhan anak bagi orang tua yang mempunyai kesibukan dalam bekerja. 

Sehingga memerlukan sebuah layanan pengasuhan anak yang berfungsi untuk 

menjaga anak-anak saat orang tua sibuk bekerja dan  memberikan pendidikan yang 

sesuai dengan usia anak-anak mereka. 

Taman Penitipan Anak (TPA)  merupakan salah satu cara supaya anak tetap 

memperoleh pendidikan serta pengasuhan yang baik selama orang tua sibuk bekerja. 

Taman Penitipan Anak (TPA)  tidak hanya sekedar gedung tempat yang digunakan 

untuk menitipkan anak, dimana kebutuhan makan dan mandi adalah prioritas utama 

mereka. Namun, fungsi Taman Penitipan Anak (TPA)  juga diperluas yaitu dapat 

memberikan nilai-nilai edukatif bagi anak sebagai bekal pengetahuan dan 

pengembangan maupun pembentukan perilaku. Taman Penitipan Anak (TPA)  

diharapkan menjadi lembaga yang dapat membantu mendidik anak dengan baik, yang 

dapat menghindarkan kemungkinan anak terlantar dan ibu dapat bekerja dengan 

tenang (Aprillia, 2015). 

Menurut petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA), 

bahwa dalam pendirian Taman Penitipan Anak (TPA), pendiri TPA mengajukan 

permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau 

kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kepala dinas pendidikan 

kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan pendirian TPA. Persyaratan 

pendirian TPA terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repuplik Indonesia 

No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  



Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 62 ayat 

(1) setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh 

izin pemerintah atau pemerintah daerah. Hal tersebut dijelaskan supaya lembaga 

memperoleh pengesahan legalitas atau pengesahan mengenai keberadaan lembaga 

PAUD yang akan didirikan, serta sebagai bagian dari proses administratif dan 

pembinaan oleh pemerintah pada penyelenggaraan PAUD. Pihak lembaga juga akan 

memperoleh perlindungan dari pemerintah apabila sudah memiliki ijin operasional. 

Namun, apabila lembaga belum memiliki ijin operasional dapat berdampak negatif 

seperti tidak diakuinya oleh pemerintah dan tidak memperoleh perlindungan dari 

pemerintah. Seperti yang terjadi pada salah satu TK di Jakarta Utara, Sekolah Saint 

Monica, yang mana belum memiliki izin. Berdasarkan Liputan6.com, "Sekolah Saint 

Monica, berdasarkan instrumen kelengkapan izin operasionalnya adalah taman kanak-

kanak, namun dalam lembaga tersebut memberikan layanan playgroup dan belum 

memiliki izin," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara Mustafa 

Kemal di Sekolah Saint Monica, Sunter, Jumat (16/5/2014).  Surat penghentian 

kegiatan itu efektif mulai berlaku hari ini. "Saya memerintahkan Yayasan Pendidikan 

Mulia Bakti menghentikan kegiatan playgroup terhitung tanggal 16 Mei 2014," 

imbuhnya. Di dalam surat penghentian itu, yayasan disarankan untuk menyalurkan 

peserta didik ke lembaga pendidikan anak usia dini terdekat atau dikembalikan 

kepada orangtuanya. 

Berdasarkan contoh di atas, maka kelengkapan izin operasional menjadi hal 

yang perlu diperhatikan bagi lembaga. Namun, hal ini juga belum diperhatikan oleh 

salah satu lembaga Taman Penitipan Anak (TPA)  yang ada di Salatiga, yaitu TPA 

Bright Minds. Taman Penitipan Anak yang berdiri pada tahun 2012 ini berlokasi di 

Jln. Hasanudin 134 Salatiga. Taman Penitipan Anak (TPA)  ini milik perseorangan 

yang bangunannya menyewa gedung milik Sekolah Tinggi Jemaat Kristus Indonesia. 

Akan tetapi, Taman Penitipan Anak (TPA)  ini belum memenuhi persyaratan 

administratif pendirian Taman Penitipan Anak (TPA), dan persyaratan teknis 

pendirian Taman Penitipan Anak (TPA). 

“Ya bagaimana ya mbak..saya mendirikan ini ya hanya berjalan dulu. Karena 

ya dulu ada yang mau membantu soal perijinan. Tapi ya sampai sekarang belum ada. 

Yang saya takutkan itu kedepannya bagaimana, jika tidak memiliki surat ijin 

pendirian. Karena ya saya ini ingin supaya aman TPA ini memiliki surat ijin. Kalau 



ada surat ijin kan setidaknya sudah aman. Tapi saya juga bingung harus minta 

kemana dan apa saja yang disiapkan (sambil tersenyum).” (Rt). 

Menurut hasil observasi di lapangan, pihak Bright  Minds Salatiga belum 

memiliki surat perijinan operasional Taman Penitipan Anak (TPA), dan TPA Bright 

Minds Salatiga belum mengajukan kepada Dinas Pendidikan dan belum mengetahui 

kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk memiliki  surat ijin  pendirian Taman 

Penitipan Anak (TPA). Pengelola TPA Bright Minds Salatiga  mengalami kesulitan 

dalam mempersiapkannya.  Dengan demikian, penulis ingin membantu pihak TPA 

Bright Minds untuk menyusun dan mempersiapkan ijin operasional.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana rencana strategi dalam mempersiapkan pengajuan ijin 

operasional di TPA Bright Minds Salatiga ? 

C.  Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka diperoleh suatu 

tujuan dari penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mempersiapkan pengajuan ijin operasional di TPA Bright Minds Salatiga.  

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Dapat memberi sumbangan ilmiah bagi wawasan pendidikan prasekolah terutama 

di Taman Penitipan Anak (TPA) dalam rangka mempersiapkan pengajuan ijin 

operasional di TPA.   

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi kepada masyarakat, terutama bagi 

pendiri TPA tentang perijinan Taman Penitipan Anak (TPA) di Bright Minds 

Salatiga. Di samping itu penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat 

bagi TPA yang lain. 


