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Abstrak 
Adanya panti asuhan sebagai salah satu panti sosial yang memiliki standarisasi dalam 

penyelenggarannya melalui dinas sosial pun memiliki peran sebagai sarana dakwah khususnya 

bagi panti-panti yang menerapkan kurikulum pontren (pondok pesantren) sebagai salah satu 

penguatan peran tersebut. Adapun keberadaan panti asuhan perlu untuk dikawal dalam 

penguatannya sebagai basis dakwah kader khususnya di lingkungan panti-panti yang bernaung 

di Persyarikatan baik itu Muhammadiyah maupun Aisyiyah. Berdasarkan database panti asuhan 

yang bernaung dalam Persyarikatan (di Yogyakarta dengan 5 wilayah yakni Kota, Gunungkidul, 

Sleman, Kulonprogo dan Bantul ) terdapat sekitar belasan panti dari ratusan panti yang tercatat 

di dinas sosial. Itu artinya perlu pendalaman lagi untuk menghidupkan bahkan membuat 

bertahan bagi sebagian panti-panti tersebut yang masih membutuhkan pengawalan. 

Muhammadiyah dikenal sebagai Gerakan Dakwah Islam, Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

(memerintahkan kebajikan/kebaikan dan mencegah kemungkaran atau apa saja yang diingkari 

dan ditolak oleh islam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana  Penguatan 

Peran Panti Asuhan (PAY putri  Serangan) sebagai sarana dakwah Persyarikatan melalui 

kader penerus/ anak didik panti terkait dengan penerapan kurikulum pontren yang sudah 

dijalankan? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif yang dikuatkan dengan 

kepustakaan baik dengan menghimpun data dari studi lapangan maupun literasi. Selain 

menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Berkaitan 

dengan penggunaan data primer, Obyek penelitian ini dilakukan pada Panti Asuhan Yatin Putri 

Aisyiyah Serangan Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah seluruh pengelola –anak panti dan 

supporting lain yang bersangkutan. 

Penelitian ini menunjukan bahwa Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah merupakan salah 

satu panti yang sudah terakreditasi di lingkungan panti dibawah naungan Persyarikatan. Panti 

Asuhan Yatim (PAY) putri serangan ini sudah menerapkan pembelajaran kurikulum semi 

pondok dalam pelaksanaan diniahnya. Yakni program Tajwid, Tahsin dan Tahfidz. Selain dari 

program Fiqh dan lainnya. Program bidang pembinaan dan pendidikan meliputi pendidikan 

formal yang dilakukan disekolah masing-masing dan  pendidikan informal ditujukan untuk 

peningkatan bidang keagamaan syiar (Madrasah Diniyah) semi pondok bagi anak-anak dengan 

kajian pendalaman materi agama, umum dan hafalan ayat AlQuran dan Hadist. PAY putri 

Serangan yang beralamat di Jl Munir 109 Serangan Yogyakarta ini sampai dengan saat ini 

memiliki anak asuh sebanyak 46 tinggal didalam panti yang terdiri dari 3 anak SD-11 anak 

SMP-10 anak SMA-11 anak SMK- 4 mahasiswa negeri dan 7 anak mahasiswa swasta. Adapun 

87 yang tinggal diluar panti / non panti yang terdiri dari 43 anak SD- 31 anak SMP dan 13 anak 

SMA. Fenomena ini menguatkan bahwa kebutuhan akan keberadaan panti asuhan dibawah 

naungan Muhammadiyah sebagai sarana penggodogan santri yang menjadi kader utama penerus 

perjuangan dan cita-cita Persyarikatan sudah seharusnya didukung dengan supporting yang 

memfasilitasinya. Untuk menumbuh kembangkan kader yang kuat secara kognitif (keilmuan) -

afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) dibutuhkan padupadan ruang aktualisasi dengan 

ruang pembelajarannya. Disinilah keberadaan panti asuhan sebagai salah satu kekuatan tersebut 

harus senantiasa didorong bertumbuh dan berkemajuan. 

Kata Kunci: Peran Panti Asuhan, Kurikulum Pontren dan sarana Dakwah Muhammadiyah 
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A. Pendahuluan 

Adanya panti asuhan sebagai salah 

satu panti sosial yang memiliki standarisasi 

dalam penyelenggarannya melalui dinas 

sosial pun memiliki peran sebagai sarana 

dakwah khususnya bagi panti-panti yang 

menerapkan kurikulum pontren (pondok 

pesantren) sebagai salah satu penguatan 

peran tersebut. Adapun keberadaan panti 

asuhan perlu untuk dikawal dalam 

penguatannya sebagai basis dakwah kader 

khususnya di lingkungan panti-panti yang 

bernaung di Persyarikatan baik itu 

Muhammadiyah maupun Aisyiyah. 

Berdasarkan database panti asuhan yang 

bernaung dalam Persyarikatan (di 

Yogyakarta dengan 5 wilayah yakni Kota, 

Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo dan 

Bantul ) terdapat sekitar belasan panti dari 

ratusan panti yang tercatat di dinas sosial. Itu 

artinya perlu pendalaman lagi untuk 

menghidupkan bahkan membuat bertahan 

bagi sebagian panti-panti tersebut yang 

masih membutuhkan pengawalan. 

Muhammadiyah dikenal sebagai Gerakan 

Dakwah Islam, Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

(memerintahkan kebajikan/kebaikan dan 

mencegah kemungkaran atau apa saja yang 

diingkari dan ditolak oleh islam). Penegasan 

seperti ini jelas menggambarkan komitmen 

Muhammadiyah terhadap Surat Al-Imran 

ayat 104, suatu ayat yang menjadi faktor 

utama yang melatarbelakangi berdirinya 

perjuangan Muhammadiyah. Berdasarkan 

ayat tersebut Muhammadiyah meletakkan 

khittah atau strategi dasar perjuangannya, 

yaitu Dakwah (menyeru, mengajak) Islam 

Amar Ma‟ruf Nahi Munkar dengan 

masyarakat sebagai medan/kancah 

perjuangannya.  

Muhammadiyah berkiprah ditengah-

tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan 

membangun berbagai amal usaha yang 

benar-benar dapat menyentuh hajat orang 

banyak semacam berbagai ragam lembaga 

pendidikan dari sejak Taman Kanak-kanak, 

hingga Perguruan Tinggi, membangun sekian 

banyak Rumah Sakit, Panti Asuhan, dsb. 

Seluruh amal usaha diadakan dengan niat dan 

tujuan yang tunggal, yaitu dijadikan sarana 

dan wahana dakwah islam sebagaimana yang 

diajarkan oleh Al-Quran. Dan keberadaan 

panti menjadi salah satu pijakan dakwah 

tersebut. Fenomena panti asuhan yang 

dikarenakan kebutuhan dan dinamisasi 

gerakan dakwah Muhammadiyah semakin 

memfungsikan sebagai tempat menempa 

kualitas SDM yang handal semakin 

bertumbuh dan berkemajuan. Ini 

diindikasikan dengan banyaknya kader 

handal yang dididik melalui keberadaan panti 

maupun non panti.  

Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah 

merupakan salah satu panti yang sudah 

terakreditasi di lingkungan panti dibawah 

naungan Persyarikatan. Panti Asuhan Yatim 

(PAY) putri serangan ini sudah menerapkan 

pembelajaran kurikulum semi pondok dalam 

pelaksanaan diniahnya. Yakni program 

Tajwid, Tahsin dan Tahfidz. Selain dari 

program Fiqh dan lainnya. Program bidang 

pembinaan dan pendidikan meliputi 

pendidikan formal yang dilakukan disekolah 

masing-masing dan  pendidikan informal 

ditujukan untuk peningkatan bidang 

keagamaan syiar (Madrasah Diniyah) semi 

pondok bagi anak-anak dengan kajian 

pendalaman materi agama, umum dan 

hafalan ayat AlQuran dan Hadist. PAY putri 

Serangan yang beralamat di Jl Munir 109 

Serangan Yogyakarta ini sampai dengan saat 

ini memiliki anak asuh sebanyak 46 tinggal 

didalam panti yang terdiri dari 3 anak SD-11 

anak SMP-10 anak SMA-11 anak SMK- 4 

mahasiswa negeri dan 7 anak mahasiswa 

swasta. Adapun 87 yang tinggal diluar panti / 

non panti yang terdiri dari 43 anak SD- 31 

anak SMP dan 13 anak SMA. Fenomena ini 

menguatkan bahwa kebutuhan akan 

keberadaan panti asuhan dibawah naungan 

Muhammadiyah sebagai sarana penggodogan 

santri yang menjadi kader utama penerus 

perjuangan dan cita-cita Persyarikatan sudah 

seharusnya didukung dengan supporting 

yang memfasilitasinya. Untuk menumbuh 

kembangkan kader yang kuat secara kognitif 

(keilmuan) -afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) dibutuhkan padupadan ruang 

aktualisasi dengan ruang pembelajarannya. 

Disinilah keberadaan panti asuhan sebagai 
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salah satu kekuatan tersebut harus senantiasa 

didorong bertumbuh dan berkemajuan.  

„Serulah manusia kepada jalan 

Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

sesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk” QS An-Nahl:125. Islam adalah 

agama dakwah. Umat Islam dituntut untuk 

menyeru kepada kebaikan dan mencegah 

kemungkaran. Aktivitas dakwah berkaitan 

dengan pesantren yang merupakan wadah 

pendidikan Islam yang berupaya untuk 

mendidik santri menjadi kader da‟i dan 

ulama. Perkataan pesantren berasal dari kata 

Santri, dengan awalan pe dan akhiran an 

yang berarti tempat tinggal para santri 

(Dhofier,1994:10). Dalam pandangan 

Nurcholis Madjid pesantren dianalisa dalam 

dua pijakan. Pertama kata santri berasal dari 

bahasa sastri yang dalam bahasa sangsekerta 

artinya melek huruf.yang kedua santri berasal 

dari kata Cantrik dari bahasa jawa yang 

artinya seorang yang selalu mengikuti 

gurunya dimanapun berada guru menetap 

(Madjid:1997:19-20). Dari pengertian 

tersebut maka Santri sebagai sosok kader 

dakwah yang disiapkan adalah mereka yang 

merupakan sosok pilihan. Dalam arti selain 

menjadi kader juga menjadi pendakwah yang 

diharapkan. Kader dalam bahasa Perancis 

adalah Cadre yang berarti yang 

terpilihkarena terlatih dengan baik.Oleh 

karena itu, signifikansi kader terletak dari 

kualitas nilai-nilai untuk menyangga 

dinamika organisasi.  

Sesuai dengan tuntutan trilogi kader 

Muhammadiyah yakni kader Persyarikatan, 

kader Umat dan kader Bangsa.,maka dalam 

pendayagunaan kader akan dihadapkan pada 

kenyataan. Pertama, mempersiyapkan kader 

untuk segala macam keperluan internal 

Persyarikatan. Kedua, mempersiyapkan 

kader untuk dakwah di luar Persyarikatan. 

Dalam setiap tahap dan periode , keberadaan 

kader sangat diperlukan sebagai pelopor, 

pelangsung dan penyempurna cita-cita 

Muhammadiyah. Wadah-wadah pengkaderan 

dan pendidikan kader sebetulnya merupakan 

institusi strategis yang mengandung 

potesiSDI yang besar. Muhammadiyah 

sendiri belum mengoptimalkan lembaga-

lembaga yang menciptakan kader itu 

terbentuk. Dan salah satu aset terbesar yang 

diiliki Muhammadiyah adalah keberadaan 

Panti yang saat ini juga menjadi pontren 

yang merupakan basis pendakwah yang 

potensial dimiliki. Salah satu panti yang 

sekaligus semi pontren yang sudah 

terakreditasi A dan menjadi rujukan daerah 

lain / institusi lain adalah Panti Asuhan 

Yatim Putri Aisyiyah Serangan. Untuk itulah 

peneliti sangat antusias dalam melakukan 

riset yang berjudul  Penguatan Peran Panti 

Asuhan Sebagai Sarana Dakwah 

Persyarikatan Melalui Kurikulum Pondok 

Pesantren (Studi Kasus Panti Asuhan Yatim 

Putri Aisyiyah) ? 

 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif  kualitatif yang dikuatkan 

dengan kepustakaan baik dengan 

menghimpun data dari studi lapangan 

maupun literasi. 

2. Obyek/ Subyek Penelitian 

Selain menggunakan data primer 

juga menggunakan data sekunder 

sebagai data pendukung. Berkaitan 

dengan penggunaan data primer, 

penelitian       ini dilakukan pada 

Panti Asuhan Yatin Putri Aisyiyah 

Serangan Yogyakarta.Penelitian ini 

dilakukan pada seluruh pengelola –

anak panti dan supporting lain yang 

bersangkutan. 

3. Sumber Data: Primer dan Sekunder 

Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari 

sumber data yang dalam hal ini 

adalah responden. Dari data primer 

dilakukan wawancara mendalam dan 

dari data sekunder diperoleh melalui 

dokumentasi seperti buku-buku 

literasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dari wawancara mendalam yang 

dilakukan berdasarkan pedoman 

wawancara biasanya secara 
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langsung. Rangkuman hasil 

wawancara akan terangkum dalam 

tabel wawancara. Selain wawancara 

data lain seperti dokumentasi dan 

literasi juga digunakan. 

5. Analisis Data :Teknik analisa yang 

dilakukan adalah deskriptif kualitatif 

dan bersifat non statistik. Analisa 

non statistik digunakan untuk 

menganalisa hasil wawancara yang 

diolah dan observasi yang dilakukan. 

Tujuan dari analisa ini adalah 

menggambarkan bagaimana 

Penguatan Peran Panti Asuhan (PAY 

putri  Serangan) sebagai sarana 

dakwah Persyarikatan melalui kader 

penerus/ anak didik panti terkait 

dengan penerapan kurikulum pontren 

yang sudah dijalankan. 

6. Pengambilan Kesimpulan 

Setelah analisa dilakukan peneliti 

bisa menyimpulkan hasil penelitian 

untuk menjawab rumusan masalah 

yang sudah ada. Data yang sudah 

terkumpul di analisis kemudian 

diintrepretasikan untuk 

menggambarkan objek penelitian 

sehingga dapat membuat kesimpulan 

secara logis dan proposional. 

 

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang terangkum dalam deep interview 

dan data-data pendukung seperti yang 

terlampir dalam lampiran, maka dapat 

tersampaikan bahwa berdasarkan lima 

hal yang memenuhi syarat panti asuhan 

yang sekaligus menjadi pontren 

berdasarkan aturan dari departemen 

Agama  maka  Panti Asuhan Yatim Putri 

Aisyiyah Serangan sudah termasuk 

dalam kategori panti asuhan sekaligus 

semi pontren yang sudang menerapkan 

ke lima hal tersebut dibawah ini yakni: 

1. Adanya Santri 

Santri / Anak Panti dari Panti 

Asuhan Putri ‘Aisyiyah Serangan 

Sampai saat ini panti asuhan yatim 

putri Aisyiyah memiliki kurang lebih 

45 anak yang tinggal di panti 

tersebut.yang banyak panti sekitar 90 

anak juga menyantuni lansia sekitar 

100 orang.dan anak-anak panti yang 

tinggal di panti asuhan yatim putri 

Aisyiyah banyak terdapat dari luar 

jawa. Penghuni di panti asuhan yatim 

putri aisyiyah ini tidak hanya anak 

kecil namun juga remaja seperti anak 

SD,SMP,SMA dan juga ada yang 

sudah menjadi mahasiswa di 

perguruan tinggi bahkan ada salah 

satu penghuni panti tersebut diterima 

sebagai mahasiswa kedokteran di 

UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH 

YOGYAKARTA dan mendapatkan 

beasiswa. 

Anak-anak yang tinggal di panti 

sebagian besar karena permintaan 

orangtua mereka, karena tidak 

mampu untuk membiayai sekolah 

anaknya, adapun yang dikirim ke 

panti asuhan karena tidak memiliki 

orangtua. Berbagai macam karakter 

setiap anak dipantipun berbeda satu 

dengan yang lain sehingga dari situ 

di panti asuhan yatim putri aisyiyah 

mendidik mereka tidak hanya belajar 

tentang agama namun juga  

pendidikan formal seperti di sekolah 

dan rencana untuk kedepan panti 

asuhan yatim putri Aisyiyah akan 

membuat program baru yaitu selain 

anak-anak panti asuhan ini juga akan 

menyediakan fasilitas untuk 

menolong bayi yang terlantarkan dan 

bayi yang tidak diinginkan oleh 

orangtuanya. 

Prestasi Santri/ anak-anak Panti 

Asuhan Putri ‘Aisyiyah Serangan 

Anak-anak Panti Asuhan Putri 

Aisyiyah memiliki prestasi yang 

baik. Hal ini dibuktikan dengan 

keberhasilan meraih juara dalam 

bidang tertentu, seperti: 

1. Juara I Hafalan Al Qur‟an 

tingkat kota (Farah Rahayuni 

A.) 

2. Juara I lomba menyanyi se-

kecamatan (Firda 

Damayanti) 
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3. Juara I lomba da‟i Girl 

tingkat MA (Pratifi Nur 

Leili) 

4. Juara I lomba da‟i yang 

diselenggarakan MQ f.m 

(Pratifi Nur Leili) 

 Madrasah Diniah adalah 

ruang kelas yang tersedia di 

PAY untuk aktifitas kegiatan 

belajar anak panti/ santri 

dalam mendalami ilmu 

agama. 

 

2. Adanya Asrama 

Fasilitas di Panti Asuhan Putri 

‘Aisyiyah Serangan 

Panti Asuhan Putri Aisyiyah 

memiliki beberapa fasilitas, antara 

lain mushola, ruang mengajar, serta 

mobil dinas. Sebagai fasilitas 

tambahan untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar, terdapat pula 

sebuah ruang komputer yang 

dilengkapi lima set komputer. 

Walaupun dari segi fasilitas terlihat 

sudah cukup memadai, panti asuhan 

ini masih membutuhkan beberapa 

tenaga pengajar, khususnya bidang 

konseling anak. Selain itu, panti 

asuhan ini juga masih memerlukan 

buku-buku tambahan sebagai media 

untuk belajar anak-anak panti 

asuhan. 

Selama ini, panti asuhan ini 

mengandalkan pendanaan dari 

sejumlah sumber seperti Dharmais, 

donatur, serta Dinas Sosial setempat 

dan Propinsi. Untuk masalah 

kebutuhan pangan sehari-hari, panti 

asuhan ini biasanya membeli bahan 

makanan dari luar kemudian dimasak 

sendiri sesuai kebutuhan panti 

asuhan. 

Untuk saat ini, fasilitas yang dimiliki 

oleh Panti Asuhan Putri Aisyiyah, 

yaitu: 

 

No Nama Fasilitas Jumlah 

1 Kamar tidur 13 

ruang 

2 Kamar mandi 25 

3 Aula 2 

4 Mushola 1 

5 Tenaga pengajar - 

6 Ruang Tamu 3 

7 Perpustakaan 1 

8 Koleksi Buku - 

9 Papan tulis 3 

10 Rak buku - 

11 Komputer 5 

12 Ruang mengajar 1 

13 Ruang komputer 1 

14 Rauang musik 1 

15 Dapur dan ruang 

makan 

1 

16 Motor inventaris 

dan sepeda 

1 dan 5 

17 Mobil dinas 2 
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Bidang Pelayanan Kesehatan 

/ Kesejahteraan 

a. Tersedia obat-obatan yang 

setiap hari diperlukan 

b. Menjalin kerjasama 

pemeriksaandengan 

puskesmas-PKU 

Muhammadiyah dll 

c. Meningkatkan pelayanan 

kesehatan bagi anak-anak 

dan lansia 

d. Makan 3 kali sehari dengan 

mengatur menu sesuai 

petunjuk kesehatan 

e. Dharma wisata yang 

bermanfaat seperti 

kunjungan ke pontren/ 

tempat bersejarah 

f. Ruang kesenian dan 

perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang makan bersama anak 

panti/ santri dan ruang dapur 

 

3. Adanya Mushola 

 

 

 
 

 

 

Mushola sebagai aktifitas 

ibadah dan berkegiatan rutin 

seperti membaca Al Quran, 

pengajian dan lainnya bagi 

anak panti / santri di PAY 

serangan bersama 

pengasuh/pengurus sekaligus 

pendidik. 

 

4. Adanya Pengasuh/ 

Susunan Pengasuh/ Pengurus Panti 

Asuhan Putri’Aisyiyah Serangan  

Susunan Pengurus ditetapkan oleh 

Pimpinan Wilayah „Aisyiyah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Majelis 

Kesejahteraan Sosial yang dituangkan 

dalam Surat Keputusan No.001/ SK-

PWA/H/IV/2015. Adapun susunan 

selengkapnya sebagai berikut: 
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Ketua    : Hj. Indah Khusniyati 

Wakil Ketua   : Hj. Iswandari 

Administrasi Umum  : 1. Widyayanti, A.Md. 

                                                 2. Wulandari 

Administrasi Keuangan       : 1. Amalia Nur Latifah, S.Pd. 

                                                   2. Hj. Muslinah Saekhun, BA. 

Divisi Pendidikan & Kepesantrenan : 1. Hj. Zamzamah 

                                                             2. Dra. Hj. Zairina Irawat 

                                                             3. Nur Ahmad, S. Ag. 

                                                             4. H. Badrudin , S. Ag. 

                                                             5. Saifudin 

Divisi Kepengasuhan                          :1. Hj. Huriyah Adnan 

                                                             2. Hj. Nanik 

                                                             3. Suyati 

                                                             4. Munawaroh 

                                                             5. Siti Nur Khayati 

Divisi Kesehatan                                : 1. dr. Sampurno 

                                                              2. drg. Mutmainah 

Divisi Rumah Tangga                        : 1. Hj. Imtikhanah Hudan 

                                                              2. Magiyono 

Divisi BLK dan Usaha Mandiri        : 1. Dra. Hj. Djamilah Busyairoh 

                                                             2. Dra. Noor Rahmah 

 

Berikut adalah petikan wawancara 

dengan ketua panti asuhan putri 

aisyiyah mengenai kepengurusan 

panti “Untuk kepengurusan saya 

sudah hampir dua tahun disini sejak 

saya menerima SK dari pimpinan 

Aisyiyah wilayah DIY pada tahun 

2015 lalu. Dalam satu periode itu 

masa pengabdiannya selama 4 tahun. 

Dan untuk kepengurusan itu kemarin 

ada 18 orang yang di angkat oleh 

pimpinan, kalau untuk pengurus itu 

kami tidak menerima gaji, hanya jika 

kita ditugaskan untuk melakukan 

pkerjaan diluar kita di beri uang 

transport. Tetapi lain untuk pegawai 

yang mengurus anak-anak mereka 

menerima gaji minimal 1.500.000. 

untuk keperluan sehari-hari dan gaji 

pengurus itu dalam sebulan 

menghabiskan dana kurang lebih 

Rp.30.000.000. 

 

 
Adalah ruang kantor tempat 

pengurus/ pengelola/ pendidik 

bertugas menerima tamu dan aktifitas 

kunjungan. 

 

5. Adanya Kurikulum 

Bidang Pembinaan dan 

Pendidikan Di PAY 

Terdiri dari : 

Pendidikan formal yakni dilakukan 

disekolah masing-masing,sesuai 

dengan bakat dan minat asuh. 

Sekolah kejuruan adalah alternatif 

yang tepat, diharapkan anak asuh 

dapat bekerja dan mandiri. 

Pendidikan informal yakni dengan 

meningkatkan di bidang keagamaan 
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diselenggarakan Kajian/ madrasah 

Diniyah semi pondok bagi anak-anak 

dengan kegiatan pendalaman materi 

agama, umum dan hafalan ayat-ayat 

AlQuran dan hadist. Pendidikan Non 

formal yakni dengan berdirinya 

gedung BLK-PAY yang 

memfasilitasi anak panti dalam 

pelatihan tata boga dan kursus busana 

Program Pengembangan 

a. Pusat kesehatan panti: 

pelayanan kesehatanbagi 

lasia anak asuh di luar panti 

b. Madrasah Diniyah: 

meningkatkan kegiatan 

keagamaan semi pondok 

c. Program pengembangan 

BLK-PAY- Jl H Agus 

Salim 

 

Kegiatan Panti 

JADWAL KEGIATAN ANAK ASUH PANTI ASUHAN YATIM (PAY) 

PUTRI ‘AISYIYAH YOGYAKARTA 

Tahun pelajaran 2016 / 2017 

No Waktu Kegiatan 

1 03.30 – 05.30 
Sholat tahajud, sholat shubuh, dzikir, Asmaul Husna dan kegiatan 

MADINA 

2 05.30 – 06.30 Piket dan persiapan sekolah 

3 06.30 – 15.00 Kegiatan di luar panti ( sekolah ) 

4 15.00 – 17.30 Sholat ashar, piket, mandi dan kegiatan ekstra 

5 17.30 – 19.30 Sholat maghrib berjamaah, doa bersama dan kegiatan MADINA 

6 19.30 – 20.00 Makan malam bersama 

7 20.00 – 21.00 Belajar 

8 21.00 – 03.30 Istirahat 

 

Keterangan : 

Libur sekolah ( malam jumat/malam minggu) diperbolehkan menonton TV pukul 20.00 – 

22.00 WIB dan (jumat siang/minggu siang ) pukul 09.30 – 15.00 WIB. 

Setiap hari minggu/jumat dan hari libur sholat dhuhur dan asar di mushola. 

 

Kegiatan khusus hari minggu/jumat dan hari libur : 

No Waktu Kegiatan 

1 06.00 – 07.00 senam pagi 

2 07.00 – 08.00 piket harian, sarapan dan mandi 

3 08.00 – 08.30 sholat dhuha berjamaah 

4 08.30 – 09.30 kerja bakti mingguan 

5 
09.30 – 12.00 

Weekend 
12.00 – 15.00 
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Selain dari hasil data di PAY yang 

mendukung bahwa Penguatan Peran 

Panti Asuhan  

(PAY putri  Serangan) sebagai 

sarana dakwah Persyarikatan 

melalui kader penerus/ anak didik 

panti terkait dengan penerapan 

kurikulum pontren  sudah berjalan  

maka beberapa hal yang bisa 

didorong lagi adalah menjadi tugas 

bersama untuk menegaskan kembali 

peran panti asuhan di lingkungan 

Persyarikatan yang pemfungsiannya 

tidak lagi dipandang dari spirit 

sosialnya namun spirit spiritual/ 

dakwah dan spirit kaderisasinya juga 

menjadi point penting yang harus 

dikedepankan. Seperti yang 

disampaikan oleh KHA Dahlan 

melalui spirit Al Maun. Semoga.. 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Penguatan Peran Panti Asuhan (PAY 

putri  Serangan) sebagai sarana 

dakwah Persyarikatan melalui kader 

penerus/ anak didik panti terkait 

dengan penerapan kurikulum pontren 

sudah berjalan  maka beberapa hal 

yang bisa didorong lagi adalah 

menjadi tugas bersama untuk 

menegaskan kembali peran panti 

asuhan di lingkungan Persyarikatan 

yang pemfungsiannya tidak lagi 

dipandang dari spirit sosialnya 

namun spirit spiritual/ dakwah dan 

spirit kaderisasinya juga menjadi 

point penting yang harus 

dikedepankan 

2. Fenomena ini menguatkan bahwa 

kebutuhan akan keberadaan panti 

asuhan dibawah naungan 

Muhammadiyah sebagai sarana 

penggodogan santri yang menjadi 

kader utama penerus perjuangan dan 

cita-cita Persyarikatan sudah 

seharusnya didukung dengan 

supporting yang memfasilitasinya. 

Untuk menumbuh kembangkan kader 

yang kuat secara kognitif (keilmuan) 

-afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) dibutuhkan 

padupadan ruang aktualisasi dengan 

ruang pembelajarannya. Disinilah 

keberadaan panti asuhan sebagai 

salah satu kekuatan tersebut harus 

senantiasa didorong bertumbuh dan 

berkemajuan. 

3. Masih diperlukan sinergisitas antar 

kelembagaan maupun personal dalam 

menguatkan peran panti asuhan 

sebagai sarana dakwah 

Persyarikatan melalui kader penerus/ 

anak didik panti terkait dengan 

penerapan kurikulum pontren 

 

E. Daftar Pustaka 

Irwan Abdullah dan Tim, Agama Pendidikan 

dan Tanggung Jawab Sosial 

Pesantren, Sekolah Pasca Sarjana 

UGM,April 2008 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dakwah 

Kultural Muhammadiyah, Suara 

Muhammadiyah, Maret 2004 

Tim Penulis Suara Muhammadiyah, Kader 

Persyarikatan Yang dipersoalkan, 

Suara Muhammadiyah,Juli 2002 

Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PPM, 

Dakwah Islam Kontemporer antara 

Tantangan dan Harapan, MTDK-

PPM,Nov 2004 

Rosyad Sholeh, Manajemen Dakwah 

Muhammadiyah, Suara 

Muhammadiyah tahun2005 

https://pantiaisyiyahjogja.org.sejarah 

(Diakses Februari 2017 pukul 22.30) 
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