
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Menurut petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA), bahwa 

dalam pendirian 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. 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. 

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.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Lembaga Taman Penitipan Anak 

Bright Minds Salatiga, sebelumnya belum mengetahui syarat penyelenggaraan Taman 

Penitipan Anak (TPA) dan mengalami kesulitan dalam penyusunan dokumen-

dokumen dalam memenuhi persyaratan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 

(TPA). Setelah peneliti mengetahui persyaratan penyelenggaraan Taman Penitipan 

Anak (TPA) dan membantu dalam persiapan ijin operasional TPA Bright Minds, saat 

ini pihak lembaga dapat memenuhi dokumen-dokumen yang dijadikan syarat 

penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA). Sehingga pihak lembaga dapat 

mengajukan proposal permohonan ijin operasional TPA Bright Minds Salatiga kepada 

Dinas Pendidikan Salatiga.   

Strategi yang dilakukan untuk mempersiapkan pengajuan ijin operasional TPA 

Bright Minds Salatiga yaitu:  

1. Menyusun surat permohonan. Dengan mencari contoh format surat 

permohonan pengajuan ijin operasional tersebut. Kemudian menyelesaikan 

penulisan surat tersebut, mengikuti format.   

2. Meminta FC KTP pengelola lembaga. 

3. Meminta surat pengantar dari RT kemudian ke RW kemudian ke Kelurahan 

dan sampai di Kecamatan meyerahkan surat pengantar tersebut. Kemudian 

pihak Kecamatan akan memberikan surat keterangan domisili kepada 

lembaga.  



4. Membuat struktur organisasi secara terformat dan tertulis, kemudian membuat 

job disc sesuai dengan tugas masing-masing.  

5. Meminta surat perjanjian sewa tanah/ gedung kepada pihak yang berwenang, 

yang menjelaskan bahwa pihak lembaga benar-benar melakukan sewa kepada 

pihak yang memiliki tanah/ gedung tersebut.  

6. Mencari format untuk menyusun data mengenai perkiraan pembiayaan untuk 

kelangsungan TPA. Seperti misalnya alat pemainan edukatif, alat tulis, dll). 

Peralatan kesehatan (sikat gigi, pasta gigi, obat-obatan dll), peralatan makan 

(piring, sendok, gelas), juga ada biaya kegiatan anak-anak, dll; serta 

melakukan penulisan mengenai pemasukan dan pengeluaran biaya kebutuhan 

TPA.  

7. Membantu dengan memberikan contoh dan pengertian kepada pengelola 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  Memberikan referensi sebagai 

acuan dari Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Anak 

Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum 2007 kepada Lembaga TPA. 

8. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang kurikulum, memberikan contoh 

kurikulum yang ada. 

9. Menyimpan dokumentasi dan mencetak menjadi foto. 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian 

adalah :  

1. Saran teoritis 

Penelitian ini menjabarkan mengenai persiapan ijin operasional TPA Bright Minds 

Salatiga. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

2. Bagi subjek penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan subjek dapat belajar lebih lagi untuk mereka dapat 

berinovasi memberikan suatu pembelajaran kepada lembaga TPA. Subjek juga 

dapat mengetahui bagaimana persiapan pengajuan ijin operasional sebuah 

Lembaga Taman Penitipan Anak.  

 



3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini hanya mengkaji bagaimana persiapan pengajuan ijin operasional 

Taman Penitipan Anak (TPA), maka untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat 

melanjutkan mengenai pengajuan ijin operasional Taman Penitipan Anak (TPA) 

untuk diproses pengajuannya kepada Dinas Pendidikan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


