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A. Pengertian Strategi 

Secara etimologi strategi merupakan turunan dari kata dalam bahasa Yunani, 

strategos. Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada 

zaman demokrasi Athena. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah 

mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun 

pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan 

tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu 

tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan 

guna mencapai sasaran.  

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi merupakan 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, 

perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), 

implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian. Sedangkan strategi menurut 

Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan 

dijalankan guna mencapai tujuan. Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target 

yang diinginkan. 

 

B. Ijin Operasional  

Menurut Mukhlis (2014), ijin operasional merupakan surat permohonan dari 

pendiri atau pengelola sekolah kepada pemerintah terkait supaya sekolah yang 

didirikan memperoleh ijin. Tujuan dari ijin ini supaya segala kegiatan terkait sekolah 

merupakan kegiatan yang sah dan legal dimata hukum, serta dapat memperoleh 

kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menyekolahkan atau menitipkan 

anaknya pada lembaga PAUD terkait. Dalam mendirikan PAUD, harus memperoleh 

ijin pendirian dengan cara mendaftar kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

maupun Kota. Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa pendirian 

PAUD harus memperoleh ijin dari lembaga yang berwenang. Seperti yang dijelaskan 



pada UU pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap satuan pendidikan formal 

maupun non-formal yang didirikan wajib memperoleh ijin pemerintah daerah”.  

Pendirian lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur 

pendirian yang telah ditetapkan untuk memperoleh ijin pendirian. Setelah ijin 

diperoleh, maka lembaga tersebut dapat digunakan untuk 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 tersebut juga akan memperoleh perlindungan 

dari pemerintah.  Menurut UU No 44 tahun 2006 pasal 6 ayat 1, satuan pendidikan 

non-formal akan memperoleh bantuan apabila memiliki ijin pendirian dari pejabat 

yang berwenang. 

 

C. Taman Penitipan Anak (TPA) 

1.1 Pengertian Taman Penitipan Anak (TPA) 

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan bentuk layanan Pendidikan Anak 

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

Penitipan Anak 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 Kusumawati (2017) Taman Penitipan Anak (TPA) mampu menjawab 

kebingungan orangtua yang keduanya bekerja. Manfaat yang akan didapatkan 

orangtua  yang menitipkan anaknya di TPA yaitu anak akan belajar bersosialisasi 

dengan teman-temannya, anak akan memperoleh pengetahuan, wawasan serta 

keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan anak.  

Taman Penitipan Anak merupakan sarana pengasuhan anak dalam kelompok, 

biasanya dilaksanakan pada saat kerja. Taman Penitipan Anak merupakan upaya 

yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama 

beberapa jam dalam satu hari (Patmonodewo,2003). Taman Penitipan Anak 

(TPA) berfungsi sebagai pengganti keluarga bagi anak dalam waktu tertentu yang 

orang tuanya berhalangan (bekerja, sakit atau berhalangan lain) sehingga tidak 

dapat memberikan pemenuhan kebutuhan kepada anaknya, melalui 

penyelenggaraan pengasuhan dan pendidikan prasekolah bagi anak usia 0-6 tahun. 

Layanan TPA bertujuan untuk memberikan layanan kepada anak usia 0-6 tahun 

yang terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya dan 



memberikan layanan dengan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan 

berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang serta hak untuk 

berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. 

 

1.2 Peran Taman Penitipan Anak (TPA) 

Menurut Suardi (2011) Tempat Penitipan Anak mempunyai peran sebagai berikut: 

a. Pengganti peran fungsi orang tua sementara waktu. 

b. Informasi, komunikasi dan konsultasi di bidang kesejahteraan anak usia 

prasekolah. 

c. Rujukan, yaitu TPA dapat digunakan sebgai penerimaan rujukan dari 

lembaga lain dalam perolehan layanan bagi anak usia prasekolah dan 

sekaligus melakasanakan rujukan ke lembaga lain. 

d. Pendidikan dan penelitian, yaitu TPA dapat digunakan sebagai tempat 

pendidikan dan penelitian serta sarana untuk magang bagi mereka yang 

berminat tentang balita. 

 

1.3 Prinsip Pendidikan di Taman Penitipan Anak (TPA) 

Untuk mendukung mewujudkan anak usia dini yang berkualitas, maju, 

mandiri, demokrasi, dan berprestasi, maka prinsip filsafat pendidikan di TPA 

dapat dirumuskan menjadi: Tempa, Asah, Asih, Asuh (Dirjen PAUDNI, 2013: 

19). 

a) Tempa 

Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak 

usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, 

olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga anak 

memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi. 

b) Asah 

Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui 

bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan 

seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik, dan 

merangsang imajinasi, kreativitas anak untuk melakukan, mengekplorasi, 

memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar 

anak. 

 



c) Asih 

Asih pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk 

mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan 

dan perkembangan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental 

dan ekploitasi. 

d) Asuh 

Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk 

perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal: 

1. Integritas, iman, dan taqwa 

2. Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan 

3. Rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas 

4. Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji 

5. Jiwa tanggap (penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi), daya kritis 

dan idealism 

6. Optimis dan keberanian mengambil resiko 

7. Jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional. 

 

1.4 Jenis-jenis Taman Penitipan Anak (TPA) 

Secara umum TPA menurut Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA yang 

dikeluarkan oleh Dirjen PAUDNI (2013), Taman Penitipan Anak (TPA) terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelengaraan. 

a) Berdasarkan waktu layanan: 

 Full day: TPA Full day diselenggarakan selama satu hari penuh dari jam 

7.00 sampai dengan 16.00. TPA Full day ini untuk melayani anak-anak 

yang dititipkan baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan 

secara rutin/setiap hari 

 Semi day/Half day: TPA semi day/half day diselenggarakan selama 

setengah hari dari jam 7.00 s/d 12.00 atau 12.00 s/d 16.00. TPA ini 

melayani anak yang telah selesai mengikuti pembelajaran di Kelompok 

Bermain atau Taman Kanak-Kanak, dan yang akan mengikuti program 

TPQ pada siang hari. 



 Temporer TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu pada saat 

masyarakat membutuhkan. Penyelenggara TPA Temporer ini dapat 

menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. 

Sebagai contoh, di daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, 

musim panen didaerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi 

khusus seperti terjadi bencana alam dll. 

b) Berdasarkan tempat penyelenggaraan 

 TPA Perumahan: TPA yang diselenggarakan di komplek perumahan untuk 

melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh 

orangtua.  

 TPA Pasar. TPA yang melayani anak-anak dari para pekerja pasar dan 

anak-anak yang orangtuanya berbelanja di pasar. 

 TPA Pusat Pertokoan Layanan. TPA yang diselenggarakan di pusat 

perkantoran. Tujuan adalah untuk melayani anak yang orangtuanya 

bekerja di pertokoan atau orangtua yang berbelanja di toko. 

 TPA Rumah sakit: Layanan yang diberikan selain untuk karyawan rumah 

sakit juga melayani masyarakat di lingkungan Rumah Sakit. 

 TPA Perkebunan: Taman Penitipan Anak (TPA) Berbasis Perkebunan 

adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan. Layanan di TPA 

ini bertujuan untuk melayani anak-anak pekerja perkebunan selama 

mereka ditinggal bekerja oleh orangtua. 

 TPA Perkantoran. TPA ini diselenggarakan di pusat perkantoran. Tujuan 

adalah untuk melayani anak-anak yang orangtuanya bekerja di kantor 

Pemerintahan/Swasta tertentu namun tidak menutup kemungkinan TPA ini 

melayani anak -anak di luar pegawai kantor. 

 TPA Pantai: Layanan TPA Pantai bertujuan untuk mengasuh anak-anak 

para nelayan dan pekerja pantai, namun tidak menutup kemungkinan 

melayani anak-anak disekitar daerah tersebut.  

 TPA Pabrik: Layanan TPA Pabrik bertujuan untuk melayani anak-anak 

para pekerja Pabrik dan namun tidak menutup kemungkinan melayani 

anak-anak disekitar daerah tersebut.  

 

 



1.5 Kelebihan dan Kekurangan Taman Penitipan Anak (TPA) 

Berikut keuntungan dan kekurangan menitipakan anak di TPA: 

I. Kelebihan TPA 

Menurut Newman & Newman dalam Patmonodewo (2003) keuntungan TPA 

adalah: 

a. Lingkungan lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera. 

b. Anak-anak akan memiliki ruang bermain (baik di dalam maupun di 

luar ruang) yang relatif lebih luas bila dibandingkan rumah mereka 

sendiri. 

c.  Anak-anak lebih memiliki kesempatan berinteraksi atau 

berhubungan dengan teman sebaya yang akan membantu 

perkembangan kerjasama dan ketrampilan berbahasa. 

d. Para orang tua dari anak-anak mempunyai kesempatan saling 

berinteraksi dengan staf TPA yang memungkinkan terjadi 

peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dan tata cara 

pengasuhan anak 

e. Anak akan mendapat pengawasan dari pengasuh yang bertugas. 

f. Pengasuh adalah orang dewasa yang sudah terlatih. 

g. Tersedianya beragam peralatan rumah tangga, alat permainan, 

program pendidikan dan pengasuh serta kegiatan yang terencana. 

h. Tersedianya komponen pendidikan seperti anak belajar mandiri, 

berteman dan mendapat kesempatan mempelajari berbagai 

ketrampilan. 

II. Kekurangan TPA 

Menurut Papousek dan Newman & Newman (dalam Patmonodewo, 2003) 

kelemahan TPA adalah: 

a) Pengasuhan yang rutin di TPA kurang bervariasi dan sifatnya 

kurang memperhatikan pemenuhan kebutuhan masing-masing anak 

secara pribadi karena pengasuh kurang memiliki waktu yang 

cukup. 

b) Anak-anak ternyata seringkali kurang memperoleh kesempatan 

untuk mandiri atau berpisah dari kelompok. 

c) Sosialisasi lebih mengarah pada kepatuhan daripada otonomi. 



d) Para orang tua cenderung melepaskan tanggung jawab mereka 

sebagai pengasuh kepada TPA. 

e) Kurang diperhatikan kebutuhan anak secara individual. 

f) Berganti-gantinya pengasuh yang seringkali menimbulkan 

kesulitan pada anak untuk menyesuaikan diri dengan pengasuh. 

 

D. Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) 

2.1 Pendiri 

Menurut petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA), 

Taman Penitipan Anak (TPA) dapat didirikan oleh:  

a. Pemerintah kabupaten/kota. 

b. Pemerintah desa. 

c. Orang perseorangan. 

d. Kelompok orang. 

e. Badan hukum. 

Orang perseorangan merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok orang 

merupakan kesepakatan antara 2 orang atau lebih. Kelompok orang wajib 

mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau akte pendirian persekutuan 

perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang 

bersangkutan. 

Badan hukum merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk 

yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan 

dari kementerian di bidang hukum. Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk 

pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan 

nonformal sejenis dapat menyelenggarakan satuan PAUD dalam bentuk Taman 

Penitipan Anak sebagai program pendidikan nonformal dengan terlebih dahulu 

mengajukan izin penyelenggaraan program dengan memenuhi ketentuan pendirian 

Taman Penitipan Anak. 

 

2.2 Syarat Pendirian 

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.  

1. Persyaratan administratif pendirian TPA terdiri atas: 

a. Fotokopi identitas pendiri. 

b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah. 

c. Susunan pengurus dan rincian tugas. 

2. Persyaratan teknis pendirian TPA terdiri atas: 

a. Hasil penilaian kelayakan, meliputi:  

1) Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang 

akan digunakan untuk penyelenggaraan TPA yang sah atas nama pendiri 

2) Dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta 

notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, 

perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas 

nama pendiri atau induk organisasi pendirik disertai surat keputusan yang 

menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk 

3) Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA paling 

sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.  

b. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA paling lama 5 

tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Repuplik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

4.3 Tata Cara Pendirian 

Mekanisme pendirian TPA sebagai berikut: 

1. Pendiri TPA mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas 

2. pendidikan kabupaten/kota atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

3. (SKPD) melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan 

melampirkan persyaratan pendirian TPA. 

4. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk 

menelaah permohonan pendirian TPA berdasarkan kelengkapan 

persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, 

dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah 

penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. 



b. Data mengenai perkiraan jarak TPA yang akan didirikan di antara 

TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat. 

c. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TPA yang akan 

didirikan per usia yang dilayani. 

d. Ketentuan penyelenggaraan TPA ditetapkan oleh pemerintah provinsi 

dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 

5. Berdasarkan hasil telaah kepala dinas pendidikan kabupaten/kota: 

a. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin 

pendirian TPA; atau 

b. Memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin 

pendirian TPA. 

6. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD menerbitkan 

keputusan izin pendirian TPA paling lama 60 hari sejak permohonan 

diterima kepala dinas. 

 

4.4 Masa Berlaku Izin 

Izin pendirian TPA berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh 

kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD. Penutupan TPA 

dilakukan apabila: 

a. TPA sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau 

b. TPA tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. 

 

4.5 Rujukan Pendirian  

Persyaratan dan tata cara pendirian TPA merujuk pada petunjuk teknis 

Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 



E. Dasar Hukum Pendirian Taman Penitipan Anak 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang 

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 

2. Keputusan Kepala Disidikpora Kota Salatiga Nomor 800/0514/101, tanggal 2 

November 2016 tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelayanan Perizinan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kota Salatiga  

 

 

F. Kerangka Berpikir 
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