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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Pengentasan Anak 

Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Jawa Timur)”. 

Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan terdapat beberapa peneliti 

yang membahas tentang Anak Terlantar. Adapun penelusuran tersebut sebagai 

berikut: Pertama, skripsi karangan Pipit Febrianti, 2014 yang berjudul 

“Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pelayanan yang diberikan PSAA 

Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan sudah baik, selain itu PSAA telah 

mempersiapkan masa depan anak terlantar yang diasuhnya dengan 

menerapkan tabungan. Pekerja Sosial yang bekerja di PSAA ini telah 

melaksanakan tugas dengan baik, hanya saja peksos juga ditugaskan sebagai 

pengasuh sehingga tidak fokus pada satu tanggungjawab saja. Selain itu anak 

terlantar di PSAA ini sulit untuk diajak komunikasi karena mempunyai 

karakter yang berbeda-beda. 

Kedua, skripsi karangan Andi Resky Firadika, 2017 yang berjudul 

“Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD 

Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar yang dilakukan Dinas 

Sosial Kabupaten Gowa belum efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya panti 
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yang sudah tutup dan tidak beroperasi, sehingga pada saat pendataan masih 

banyak anak terlantar dan tidak terlayani di Kabupaten Gowa. Penempatan 

anak terlantar di LKSA membuat anak terlantar terminimalisir bukan 

tertuntaskan. Kurangnya dana APBN dan APBD menyebabkan tidak semua 

anak terlantar mendapatkan bantuan, hanya beberapa saja yang mendapatkan 

bantuan dari kemensos. Dalam penelitian ini juga mempunyai kendala 

kurangnya pekerja sosial yang membantu dalam pendataan anak terlantar. 

Ketiga, skripsi karangan Nindhita Nur Manik, 2013 yang berjudul 

“Pelaksanaan Pembinaan Anak Terlantar di Balai Rehabilitasi Sosial Wiloso 

Muda-Mudi Purworejo”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan 

pembinaan anak terlantar menggunakan bahasa sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari agar mudah dipahami, selanjutnya mengenai peran pendamping 

sebagai motivator sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar maupun 

kehidupan sosial anak terlantar, serta dengan adanya kerjasama yang baik 

antara pembina dengan lembaga menjadi faktor pendukung dalam pembinaan 

ini dan ketidakdisiplinan anak terlantar dalam mengikuti pembinaan menjadi 

faktor penghambat. 
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Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti 

 

No. Peneliti Judul Tujuan Hasil 

1. Pipit 

Febrianti 

tahun 2014 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial 

Terhadap 

Anak Terlantar 

di Panti Sosial 

Asuhan Anak 

(PSAA) Putra 

Utama 03 

Tebet Jakarta 

Selatan 

Skripsi ini 

menjelaskan 

tentang tahapan 

pelayanan dan 

kegiatan yang 

diberikan Panti 

Sosial Asuhan 

Anak (PSAA) 

terhadap anak 

terlantar.  

 

Tahapan-

tahapan 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

PSAA kepada 

anak terlantar 

sudah baik 

hanya saja 

kurangnya 

pekerja sosial 

masih menjadi 

kendala. 

2. Andi Resky 

Firadika 2017 

Penanganan 

Anak Terlantar 

oleh Dinas 

Sosial 

Berdasarkan 

Pasal 34 UUD 

Tahun 1945 

(Studi Kasus 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Gowa) 

Skripsi ini 

menjelaskan 

tentang upaya 

dan hasil 

penanganan 

anak terlantar 

oleh Dinas 

Sosial 

Kabupaten 

Gowa. 

Penanganan 

anak terlantar di 

Kabupaten 

Gowa belum 

efektif 

dikarenakan 

banyaknya 

LKSA yang 

sudah tutup dan 

tidak 

beroperasi. 

3.  Nindhita Nur 

Manik 2013 

Pelaksanaan 

Pembinaan 

Anak Terlantar 

di Balai 

Rehabilitasi 

Sosial Wiloso 

Muda-Mudi 

Purworejo 

Skripsi ini 

menjelaskan 

tentang 

pelaksanaan 

pembinaan anak 

terlantar di 

lembaga yang 

diteliti, 

mengetahui 

peran 

pendamping, 

dan faktor apa 

saja yang 

menjadi 

pendukung dan 

penghambat 

pelaksanan 

Pembinaan yang 

dilakukan 

menggunakan 

bahasa 

sederhana agar 

mudah 

dipahami, peran 

pendamping 

sebagai 

motivator 

sangat 

dibutuhkan 

dalam kegiatan 

belajar maupun 

kehidupan 

sosial, serta 

kerjasama yang 

baik antara 
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pembinaan. pembina dan 

lembaga 

menjadi faktor 

pendukung bagi 

lembaga, hanya 

saja tidak 

adanya disiplin 

pada anak 

terlantar 

menjadi faktor 

penghambat 

pembinaan. 

4. Bella 

Wulandari 

Putri 2018 

Implementasi 

Program 

Pengentasan 

Anak Terlantar 

(Studi pada 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Sumenep, 

Jawa Timur) 

Skripsi ini 

menjelaskan 

tentang 

implementasi 

program 

pengentasan 

anak terlantar di 

Kabupaten 

Sumenep yang 

berupa 

Tabungan Sosial 

Anak (TASA) 

dan menjelaskan 

faktor-faktor 

pendukung 

hingga 

penghambat 

dalam pelaksaan 

program 

pengentasan 

anak terlantar. 

Target 

penelitian ini 

mengetahui 

secara langsung 

dengan adanya 

program 

Tabungan 

Sosial Anak 

(TASA) dapat 

mengentaskan 

anak terlantar di 

Kabupaten 

Sumenep atau 

tidak. 

 

Sumber: Rekapan Peneliti Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 2.1 dijelaskan kedua peneliti yang membahas 

mengenai anak terlantar. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu memberikan 

hasil gambaran implementasi program dan faktor-faktor pendukung hingga 

penghambat dalam pelaksanaan program pengentasan anak terlantar di 

Kabupaten Sumenep yang berupa bantuan Tabungan Sosial Anak (TASA) 

pada tahun 2018. Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu yang 
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telah disebutkan di tabel yaitu menjelaskan tentang anak terlantar yang berada 

dalam LKSA maupun lembaga pembinaan, sedangkan perbedaan pada 

penelitian terdahulu yaitu memfokuskan pada implementasi program 

Tabungan Sosial Anak (TASA) di Kabupaten Sumenep tahun 2018 serta 

menjelaskan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

program Tabungan Sosial Anak (TASA). 

2.2 Konsep Anak 

2.2.1 Pengertian Anak 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

yang memiliki pernana streategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, 

selaras, dan seimbang (Makarao, 2013:1) 

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau 

belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di 

mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah 

anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut 

psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi 

hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode 

prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. 

Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental 

seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah 
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termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan 

umurnya maka seseorang dapat saja diasosiakan dengan istilah “anak” 

(Wikipedia, 2017. “Anak”) 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang 

Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa anak 

adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya 

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah 

tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusu yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar 

setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu 

dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(depalan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa anak adalah 

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

pernah kawin; bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang 

dasar-dasarnya telah diletekkan oleh generasi sebelumnya. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya; bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak 

mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem 

peradilan. Menurut Pasal 1 Ayat 3 disebut anak yaitu yang sudah berumur 12 

(dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Menurut pendapat lain dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, 

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Djamil, 2013:8) 

Menurut beberapa pengertian diatas dari pendapat yang berbeda-

berbeda, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berada dalam 

kandungan hingga berumur dibawah 18 tahun. Kodratnya anak merupakan 

makhluk sosial yang masih tidak berdaya, selain itu seorang anak 

membutuhkan perlindungan dan perhatian dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. Perkembangan anak membutuhkan peran orangtua yang 

optimal agar ia dapat memiliki masa depan yang dapat berguna bagi bangsa 

dan negara.  

2.2.2 Pengertian Anak Terlantar 

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau 
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berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Ketiga, 2005). 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa anak 

terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik 

fisik, mental, spiritual, maupun sosial. 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwa anak 

terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan 

kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar 

baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak 

lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di 

sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara 

wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi 

karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau 

kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, 

mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan 

salah (child abuse). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak 

bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di 

selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau 

karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya 

secara wajar (Suyanto, 2013: 226-227). 
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Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai anak terlantar, 

dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah seseorang yang tidak 

mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki seorang anak, seperti perhatian 

dari orangtua sebagai kebutuhan dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang 

sewajarnya. 

2.2.3 Ciri-Ciri Anak Terlantar 

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah: 

Pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, 

piatu, atau anak yatim piatu. Kedua, anak yang terlantar acap kali adalah anak 

yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada 

yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun 

ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya. Ketiga, anak yang 

kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang 

tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. 

Keempat, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan 

dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi 

bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan 

ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan 

fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. Kelima, anak 

yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang 

tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah-

pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkotika, dan sebagainya (Suyanto, 

2013: 230). 
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Menurut keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian anak 

terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:  

1) Anak berusia 5-18 tahun, 

2) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa 

kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu,  

3) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit,  

4) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal,  

5) Keluarga tidak harmonis,  

6) Tidak ada pengasuh/pengampu,  

7) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, 

rohani dan sosial. 

2.3 Konsep Kesejahteraan Sosial Anak 

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial 

Menurut Wilensky (dalam Pujileksono, 2016: 15) mendefiniskan 

kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem yang terorganisir daripada usaha-

usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu 

individu-individu dan kelompok-kelompok dalam mencapai tingkat hidup 

serta kesehatan yang memuaskan. Kesejahteraan sosial memiliki 5 (lima) 

tampilan, yaitu: 

1. Organisasi, yaitu kesejahteraan disampaikan melalui organisasi 

(pemerintah dan LSM); 
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2. Dukungan sosial dan akuntabilitas yaitu penyedia layanan 

bertanggungjawab kepada sumber pendanaan (pemerintah dan 

sumbangan) untuk memberikan pelayanan yang berkualitas; 

3. Motif non-profit, yaitu tidak adanya motif mencari keuntungan, 

meskipun kadang-kadang ada penarikan biaya; 

4. Generalisasi fungsional yaitu untuk memenuhi berbagai aspek 

kebutuhan masyarakat; 

5. Fokus langsung pada konsumsi manusia (misalnya pendidikan, 

perumahan, pelayanan medis,dll). 

Menurut Wilson (dalam Pujileksono, 2016: 15) “social welfare is an 

organized concern of all for all (kesejahteraan sosial merupakan usaha yang 

terorganisir dari semua untuk semua)”. 

Menurut Arthur Dunham (dalam Pujileksono, 2016: 17) kesejahteraan 

sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan 

kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa 

bidang seperti kebutuhan keluarga dan anak, penyesuaian sosial, waktu 

senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. 

Pelayanan kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap 

individu-individu, kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan penduduk 

yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, 

penyembuhan atau pencegahan. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa 

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian 

kesejahteraan sosial, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah 

suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik secara rohani, jasmani dan sosial. 

Kondisi sejahtera terjadi apabila masyarakat berada dalam kondisi aman dan 

bahagia karena terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak yang seharusnya 

didapatkan sebagai masyarakat. 

2.3.2 Pengertian Kesejahteraan Sosial Anak 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 bagian a menjelaskan 

bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak 

yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik 

secara rohani, jasmani maupun sosial. 

Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

(Makarao, 2013: 28) 

2.4 Pengertian Tabungan Sosial Anak (TASA) 
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Tabungan Sosial Anak (TASA) adalah Co Branding Name dari produk 

Simpanan Pelajar (selanjutnya disebut Simpel TASA) yang digunakan dalam 

penyaluran bantuan berupa uang yang diberikan kepada anak balita terlantar, 

anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan hukum, dan anak yang 

memerlukan perlindungan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar, bantuan 

aksesibilitas pelayanan sosial dasar dan bantuan penguatan keluarga dengan 

kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Sosial. 

2.4.1 Tujuan Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) bertujuan untuk: 

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, 

2. Pemenuhan hak dasar anak 

3. Penguatan anak dan keluarga 

2.4.2 Sumber Pendanaan  

Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) bersumber dari APBN 

melalui: 

1. DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak 

2. Dekonsentrasi 

2.4.3 Penerima Bantuan Sosial 

Penerima bantuan sosial adalah: 

1. Anak binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

2. Anak Binaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) 

dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). 

2.4.4 Kriteria Penerima Bantuan Sosial 

1. Kriteria Umum Anak Penerima Bantuan 
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a. Anak usia 0-18 tahun, 

b. Dari keluarga fakir miskin 

c. Anak rentan mengalami penelantaran, eksploitasi, kekerasan, 

perlakuan salah dan diskriminasi, 

2. Kriteria khusus Anak Penerima Bantuan 

a. Anak balita terlantar 

b. Anak terlantar 

c. Anak berhadapan dengan hukum 

d. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 

3. Kriteria Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai 

Pendamping Pemanfaatan Bantuan Sosial TASA. 

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang membina dan 

mendampingi anak dalam asuhan keluarga dan anak yang berada 

dalam asuhan LKSA. 

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang diutamakan adalah 

lembaga yang berkomitmen menerapkan pengasuhan berbasis keluarga 

dan membantu anak untuk memenuhi kebutuhan kasih saying, 

kelekatan hubungan dengan orangtuanya, kesejahteraan diri, 

keselamatan dan pengasuhan yang berkelanjutan. 

c. Lembaga Ksesjahteraan Sosial Anak (LKSA) sesuai dengan kriteria 

anak penerima bantuan, meliputi: 

a. Anak balita terlantar di Taman Anak Sejahtera (TAS) 

b. Anak terlantar/anak jalanan di Rumah Singgah/Yayasan/Pondok 

Pesantren. 
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c. Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). 

d. Anak yang mengalami perlakuan salah, diterlantarkan 

orangtua/keluarga, atau anak yang kehilangan hak asuh dari 

orangtuanya, anak yang membutuhkan perlindungan khusus (di 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Rumah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA). 

d. Diutamakan/diprioritaskan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) 

yang telah terakreditasi. 

e. Data Anak yang diusulkan penerima Bansos, disusun berdasarkan 

prioritas dari segi umur, dipastikan anak yang diusulkan penerima 

bansos masih menjadi penerima manfaat di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak (LKSA). 

f. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang merangkap dengan 

pondok pesantren harus terpisah dengan manajemen layanan panti 

asuhan dan manajemen pondok pesantren.  

g. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat melaksanakan 

pelayanan lebih dari satu permasalahan anak. 

h. Diutamakan memiliki akte notaris dan berbadan hukum. 

i. Terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat dan memiliki izin 

operasional yang masih berlaku. 

j. Memiliki kantor, Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, AD/ART, 

alamat yang jelas, rekening Bank a.n Lembaga Kesejahteraan Sosial 
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(LKSA), dan nomor telepon/email Lembaga Kesejahteraan Anak 

(LKSA). 

k. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 

l. Memiliki data anak penerima manfaat. 

m. Diutamakan telah menyelenggarakan pelayanan kegiatan minimal 2 

tahun. 

2.4.5 Nilai Bantuan Sosial 

Nilai Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak Pusat dan Dekonsentrasi 

sebesar: 

Rp. 1.000.000,- per anak per tahun. 

2.4.6 Pemanfaatan Bantuan Sosial TASA 

Pencairan dan Pemanfaatan bantuan sosial TASA melalui Dana Pusat dan 

Dekonsentrasi meliputi aspek: 

1. Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Dasar sebesar Rp. 700.000,-. 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, 

1) Permakanan / gizi 

2) Pakaian 

3) Perlengkapan tidur 

4) Perlengkapan mandi 

b. Pemenuhan hak dasar dapat digunakan antara lain: 

1) Aksesibilitas Kebutuhan Hak sipil anak (akta kelahiran) 

2) Akses kesehatan (biaya transportasi ke layanan kesehatan) 

3) Akses pendidikan (biaya transportasi ke layanan pendidikan 

dan / Transport anak untuk bertemu keluarga 
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4) Aksesibilitas pendampingan hukum (makan dan transportasi 

bagi anak). 

5) Pembelian alat transportasi harus dari hasil assessment Pekerja 

Sosial. 

2. Penguatan anak dan keluarga (TEPAK) sebesar Rp. 300.000,- dapat 

digunakan untuk: 

a. Penguatan kapasitas anak / TEPAK dilakukan dalam bentuk 

bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan psikologi, 

bimbingan kemasyarakatan, bimbingan kesehatan, bimbingan 

pendidikan atau bidang lainnya sesuai kebutuhan penerima 

manfaat dan keluarganya dalam upaya meningkatkan kemandirian 

dan keberfungsian sosial anak. 

b. Penguatan kapasitas anak / TEPAK dilaksanakan sesuai kebutuhan. 

c. Penguatan kapasitas anak / TEPAK dilaksanakan oleh Lembaga 

Kesejahteraan Sosial yang menangani anak didampingi oleh 

Satuan Bakti Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial (Sakti 

Peksos/TKSA) 

d. Bantuan Penguatan kapasitas anak / TEPAK digunakan untuk 

transport anak, konsumsi anak selama mengikuti kegiatan. 

e. Alat Permainan Edukatif (APE) untuk anak. 

f. Biaya kegiatan rekreatif anak. 

2.4.7 Sanksi 

Berdasarkan hasil pemantauan didapati Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak (LKSA)/LPA/RPSA yang tidak memenuhi aturan/ ketentuan yang 
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ditetapkan, maka Kementerian Sosial cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial 

Anak/Dinas/Instansi Sosial Provinsi dapat mengambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis. 

2. Jika ketentuan point diatas diabaikan, maka LKSA/LPA/RPSA 

tidak diusulkan kembali untuk mendapat Bantuan sosial TASA 

pada tahun berikutnya. 

3. Jika LKSA/LPA/RPSA terindikasi melakukan penyalahgunaan 

dana Bantuan Sosial Tabungan Sosial Anak (TASA) dpat 

diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 

 


