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KATA SAMBUTAN 

Cita-cita besar pembangunan Pendidikan Anak Usia 
Dini di Indonesia adalah ingin mengantarkan anak Indonesia 
menjadi insan yang cerdas komprehensif. Program PAUD 
merupakan salah satu bentuk investasi pengembangan sumber 
daya manusia yang paling strategis. Mereka kelak akan menjadi 
penggerak pembangunan bangsa dan negara menuju kehidupan 
yang lebih baik. 

Permasalahan PAUD masih sangat mendasar, baik 
masalah pemerataan akses maupun mutu.  Dari aspek 
pemerataan, data tahun 2011/2012 menunjukkan APK PAUD 
untuk kelompok usia 3-6 tahun baru mencapai 60,33%. Padahal 
target APK tahun 2013 sebesar 67,4% dan tahun 2014 sebesar 
72,9%. Dari aspek mutu, masih banyak layanan yang belum 
sesuai standar. Selain itu, data menunjukkan masih terdapat 
30.124 desa yang belum memiliki layanan PAUD atau baru 
sekitar 39,11% dari 77.013 desa/kelurahan/nama lain di seluruh 
Indonesia. Hal ini memerlukan kerja keras dan dukungan 
semua pemangku kepentingan.  

Selama ini Gereja Kristen Protestan telah melayani 
anak usia dini ketika belajar keimanan dan keyakinannya 
dalam bentuk Pelayanan Agama Anak Kristen (PAK). Dalam 
perkembangannya, agar layanan PAK memiliki nilai 
pendidikan yang dapat membantu anak-anak maka layanan 
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tersebut dapat diintegrasikan dengan pendidikan anak usia dini 
yang memberikan banyak kesempatan untuk belajar melalui 
bermain.    

Dukungan dari masyarakat dan Gereja Kristen terhadap 
penyelenggaraan PAUD PAK di setiap gereja sangat 
membantu pemerintah dalam melayani anak usia dini, 
sehingga keimanan dan kecerdasan anak dapat 
ditumbuhkembangkan dalam satu wadah kegiatan. Oleh karena 
itu dengan terbitnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD 
PAK ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat 
dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.  

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan petunjuk ini. Kritik dan saran dari para pemangku 
kepentingan untuk perbaikan petunjuk ini di masa yang akan 
datang, sangat kami harapkan.  

Jakarta,   Januari 2013 
Direktur Jendera, 

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog 
NIP.195703221982112001 
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KATA PENGANTAR 

PAUD Pembinaan Anak Kristen (PAUD-PAK) adalah 

salah satu bentuk satuan PAUD sejenis yang 

penyelenggaraannya diintegrasikan dengan pembinaan anak 

kristen bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun. 

PAUD PAK merupakan PAUD yang berbasis keagamaan 

sehingga peruntukkanya bagi anak yang seiman. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan 

PAUD, pemerintah berupaya untuk memfasilitasi, membina dan 

mengarahkan masyarakat agar memahami apa, mengapa, dan 

bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang 

benar.  Untuk memberikan arahan penyelenggaraan PAUD PAK 

diterbitkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD 

Pendidikan Anak Kristen (PAUD-PAK).  

Petunjuk teknis ini berisikan: pertama pendahuluan yang 

mencakup latar belakang, landasan, pengertian, tujuan, dan ruang 

lingkup; kedua, syarat dan tatacara pendirian yang mencakup 

syarat pendirian lembaga, tata cara pendirian, dan izin 

operasional penyelenggaraan program satuan; ketiga, 

penyelenggaraan program yang mencakup tujuan, prinsip, 

komponen, proses, evaluasi, pembinaan dan pelaporan.  
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Akhirnya melalui kesempatan ini kami mohon kepada 

para pembaca/pengguna petunjuk ini untuk memberikan 

koreksi atau saran demi penyempurnaan di masa yang akan 

datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua 

pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya petunjuk ini.   

Jakarta,       Februari 2013 
Direktur Pembinaan PAUD 

Dr. Erman Syamsuddin 
NIP. 195703041983031015 
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG  

  Usia dini merupakan masa emas perkembangan. Pada 

masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak 

yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Untuk melejitkan 

potensi perkembangannya, setiap anak membutuhkan asupan 

gizi seimbang, perlindungan kesehatan, asuhan penuh kasih 

sayang, dan rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap 

perkembangan dan potensi masing-masing anak. Pemberian 

rangsangan pendidikan harus dilakukan sejak anak lahir 

bahkan sejak dalam kandungan.  

 Seiring bertambahnya usia, anak membutuhkan 

rangsangan pendidikan yang lebih lengkap sehingga 

membutuhkan tambahan layanan pendidikan di luar rumah 

yang dilakukan oleh lingkungan maupun lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD).  

 Untuk menjangkau semua lapisan, di masyarakat terdapat 

beragam layanan PAUD sesuai dengan kelompok usia dan 

segmentasi sasaran yang berbeda. Penyelenggaraan PAUD 

berbasis keagamaan salah satunya adalah layanan PAUD yang 

berbasis pelayanan anak di lingkungan agama kristen disebut 

sebagai PAUD-PAK. PAUD-PAK merupakan salah satu 

bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan nonformal di 
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bawah pembinaan gereja dan institusi/lembaga Kristen. 

Program PAUD berbasiskan keagamaan ini dikhususkan bagi 

anak-anak yang seagama.  

 Program PAUD-PAK tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan 

program pelayanan 

anak yang sudah 

lama ada di gereja, 

melainkan untuk 

memperkuat dan 

melengkapinya dengan program PAUD. untuk itu perlu 

adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan program integrasi PAUD-PAK. 

 Petunjuk pelaksanaan ini hanya mengatur aspek 

penyelenggaraan  pendidikannya, sedangkan penentuan arah 

dan materi agama menjadi wewenang dan tanggungjawab 

gereja. 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. 

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-

2025. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta 

susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 67 tahun 2010. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 

tahun 2010. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repuplik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. 
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C. PENGERTIAN 

1.  Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan  usia  

enam tahun yang  

dilakukan melalui 

pemberian rangsangan  

pendidikan  untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. (UU Nomor 20/2003) 

2. PAK adalah suatu upaya Gereja dalam meletakkan dasar-

dasar iman bagi anak-anak usia 0�18 tahun (UU Nomor 

23/2002) ke arah perkembangan sikap, moral, mental, 

dan pengetahuan yang diperlukan dalam menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya dan dalam integrasi ini 

diutamakan anak 2-6 tahun.  

3. Pelayan anak adalah orang yang terpanggil untuk 

menjadi seorang pendidik di bidang kerohanian agama 

Kristen. Pelayan anak dikenal di gereja dengan sebutan 

sebagai guru Sekolah Minggu. Sedangkan dalam UU 

Nomor. 20/2003 Pelayan anak adalah tenaga pendidik 

anak usia dini. 
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D. Tujuan Petunjuk Teknis 

1. Menjadi petunjuk teknis bagi penentu kebijakan dalam 

menentukan PAUD 

Terintegrasi Sekolah 

Minggu/PAUD-PAK.

2. Menjadi petunjuk 

minimal bagi 

penyelenggara, 

pengelola, dan tenaga pendidik dan kependidikan 

Program PAUD Terintegrasi Sekolah Minggu/PAUD-

PAK.   
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BAB II 
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN 

A. SYARAT PENDIRIAN LEMBAGA 

Program integrasi PAUD-PAK yang hendak memperoleh ijin 

Pemerintah harus memenuhi persyarakat di bawah ini: 

1. Penentuan Tempat Kegiatan 

Program integrasi PAUD-PAK menggunakan tempat 

yang disediakan Gereja baik 

di tengah komunitas basis 

lingkungan maupun di pusat 

Gereja, yang dekat dengan 

anak-anak yang dilayani, 

terutama anak-anak dari 

kalangan ekonomi lemah. Syarat tempat kegiatan 

diutamakan harus aman, nyaman dan sehat bagi anak 

dengan beberapa pertimbangan sbb: 

a. Tersedia sanitasi dasar yang mencakup air bersih 

dan kakus/WC. 

b. Terjaga kebersihannya. 

c. Memiliki ruangan yang cukup untuk kegiatan anak 

dalam masing-masing kelompok. 
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d. Akan sangat baik bila ada halaman yang cukup 

luas untuk anak bermain bebas. 

2. Dukungan Lingkungan 
Dukungan lingkungan yang dibutuhkan untuk menjamin 

keberlangsungan Program integrasi PAUD-PAK, yaitu: 

a. Terdapat anak usia 2-6 tahun  beragama Kristen 

minimal 15 orang. 

b. Tersedia calon pengelola dan pendidik minimal 4 

orang. 

c. Ada dukungan  dari  orangtua,  pengurus 

lingkungan dan/atau wilayah serta disetujui oleh 

Pendeta setempat. 

d. Tersedia tempat yang memadai untuk kegiatan 

Program integrasi PAUD-PAK. 

e. Ada kesediaan orangtua untuk terlibat dan 

mendukung kegiatan (misalnya dengan kolekte) 

dan/atau sumber donasi lainnya. 
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B. IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 

PROGRAM INTEGRASI PAUD-PAK 

Sesuai peraturan  perundangan yang berlaku, setiap pendirian 

lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal wajib 

memperoleh ijin dari pemerintah.  

Tujuan perijinan adalah untuk keperluan pembinaan dalam 

rangka memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan 

kepada masyarakat. Perijinan Program integrasi PAUD-PAK  

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. Dinas 

Pendidikan Kecamatan wajib memfasilitasi proses perijinan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Persyaratan perijinan Program integrasi PAUD-PAK antara 

lain mencakup: 

1. Memiliki kepengurusan (pengelola kegiatan) sekurang-

kurangnya terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan 

Bendahara. 

2. Memiliki pendidik sekurang-kurangnya 3 orang 

(termasuk pengelola yang merangkap sebagai pendidik). 

3. Sekurang-kurangnya 50% pendidik berpendidikan 

minimal SLTA. 

4. Sekurang-kurangnya 50% pendidik telah mengikuti 

pelatihan program integrasi PAUD-PAK (dibuktikan 

dengan sertifikat pelatihan). 
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5. Memiliki tempat yang tetap dan layak untuk kegiatan 

anak (dilampiri foto tempat kegiatan). 

6. Surat pernyataan Ketua Komunitas Dewan Gereja bahwa 

kegiatan diselenggarakan di area Komunitas Basis atau  

area pendidikan.  

7. Tersedia air bersih dan kakus untuk keperluan toileting

anak dan pendidik. 

8. Memiliki halaman/area untuk bermain bebas. 

9. Memiliki APE untuk mendukung kegiatan anak di 

masing-masing kelompok.  

10. Memiliki administrasi pencatatan kegiatan. 

11. Memiliki buku-buku panduan/pedoman kegiatan. 

12. Memiliki sumber pembiayaan yang dapat menjamin 

keberlangsungan program (dilampiri daftar perkiraan 

penerimaan keuangan dan pengeluaran selama setahun). 

13. Kegiatan telah berjalan aktif selama 6 bulan terakhir. 

14. Jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 20 anak. 

Teknis perijinan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota setempat. 
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BAB III 
PENYELENGGARAAN PROGRAM 

A. Tujuan Program Layanan  

1. Memperluas jangkauan layanan PAUD khususnya 

dikalangan anak usia dini beragama kristen 

2. Terintegrasinya program PAUD dengan Pelayanan 

Anak. 

3. Semakin cepat dan 

banyak  anak yang 

terlayani PAUD secara 

menyeluruh (holistik), 

baik dari aspek rohani 

maupun edukatif (kognitif, psikomotorik  dan afektif),

sehingga anak-anak siap memasuki pendidikan ebih 

lanjut. 

4. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, 

intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial anak pada 

masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan dan 

sarana bermain yang menyenangkan serta pengajaran 

agama yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang 

anak. 

5. Membantu anak siap memasuki pelayanan anak ke 

tahap dasar. 
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B. Prinsip-Prinsip PAUD 

1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 

Anak adalah manusia yang diciptakan serupa dan 

segambar dengan Allah (Kejadian 1:27). Pada dasarnya 

setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang sama, 

seperti kebutuhan fisik, rasa aman, dihargai, tidak 

dibeda-bedakan, bersosialisasi, dan kebutuhan untuk 

diakui. Anak tidak bisa 

belajar dengan baik 

apabila dia lapar, 

merasa tidak aman/ 

takut, lingkungan tidak 

sehat, tidak dihargai atau diacuhkan oleh pendidik atau 

temannya.

2. Sesuai dengan perkembangan anak.  

Setiap usia mempunyai tugas 

perkembangan yang berbeda, 

misalnya pada usia 4 bulan 

pada umumnya anak bisa 

tengkurap, usia 6 bulan bisa 

duduk, 10 bulan bisa berdiri, dan 1 tahun bisa berjalan. 

Pada dasarnya semua anak memiliki pola perkembangan 
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yang dapat diramalkan, misalnya anak akan bisa berjalan 

setelah bisa berdiri, oleh karena itu pendidik harus 

memahami tahap perkembangan anak dan menyusun 

kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan untuk 

mendukung pencapaian tahap perkembangan yang lebih 

tinggi. 

3. Sesuai dengan keunikan setiap individu. 

Anak merupakan individu yang unik, setiap pribadi 

anak mempunyai kekhasannya masing-masing. 

Misalnya setiap anak 

memunyai gaya belajar 

yang berbeda. Ada anak 

yang lebih mudah belajar 

dengan mendengarkan 

(auditori), ada yang 

dengan melihat (visual) dan ada yang harus dengan 

bergerak (kinestetik). Anak juga memiliki minat yang 

berbeda-beda terhadap alat atau bahan yang 

dipelajari/digunakan. Setiap anak juga mempunyai 

karakter yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara yang 

tersendiri merespon terhadap lingkungan, imaginasi dan 

pikiran serta kebiasaan yang berbeda. Pendidik 

seharusnya mempertimbangkan perbedaan individual 
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anak, serta mengakui perbedaan tersebut sebagai 

kekhususan/ keunikan masing-masing anak. Untuk 

mendukung hal tersebut pendidik harus menggunakan 

cara yang beragam dalam membangun pengalaman 

anak, serta menyediakan ragam main yang bervariasi. 

4. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. 

Pembelajaran anak perlu dilakukan dengan cara yang 

menyenangkan. Melalui bermain anak belajar, misalnya 

tentang konsep atau pemahaman, matematika, sains, 

seni, kreativitas, bahasa, 

sosial, dan lain-lain. 

Selama bermain, anak 

mendapatkan pengalaman 

untuk mengembangkan 

aspek-aspek/nilai-nilai moral, fisik/motorik, kognitif, 

bahasa, sosial dan seni. Pembentukan kebiasaan yang 

baik seperti disiplin, sopan santun, dan lainnya 

dikenalkan melalui cara yang menyenangkan. 
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5. Anak belajar dari yang konkret ke yang abstrak, 

dari yang sederhana ke yang kompleks, dari 

gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. 

a. Anak belajar mulai dari hal-hal yang paling 

konkret yang dapat dirasakan oleh inderanya 

(dilihat, diraba, dicium, dicecap, didengar) ke hal-

hal yang bersifat imajinatif. 

b. Anak belajar dari konsep yang paling sederhana ke 

konsep yang lebih rumit, misalnya mula-mula anak 

memahami apel sebagai buah kesukaannya, 

kemudian anak memahami apel sebagai buah yang 

berguna untuk kesehatannya. 

c. Kemampuan berkomunikasi anak dimulai dengan 

menggunakan bahasa tubuh lalu berkembang 

menggunakan bahasa lisan.  

d. Anak memahami lingkungannya dimulai dari hal-

hal yang terkait dengan dirinya sendiri, kemudian 

ke lingkungan dan orang-orang yang paling dekat 

dengan dirinya, sampai kepada lingkungan yang 

lebih luas. 

Dengan demikian pendidik harus menyediakan alat-alat 

main dari yang paling konkret sampai alat main yang 

bisa digunakan sebagai pengganti benda yang 

sesungguhnya. Pendidik juga harus memahami bahasa 
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tubuh anak dan membantu mengembangkan 

kemampuan bahasa anak melalui kegiatan main.  

6. Anak sebagai pembelajar aktif. 

Dalam proses pembelajaran, anak merupakan 

subjek/pelaku kegiatan dan pendidik merupakan 

fasilitator. Anak 

mempunyai rasa ingin 

tahu yang besar,  ide 

yang banyak, ia tidak 

bisa berdiam dalam 

jangka waktu lama. Oleh karena itu pendidik harus 

menyediakan berbagai alat, memberi kesempatan anak 

untuk memilih dan memainkan berbagai alat main 

dengan berbagai cara, serta memberikan waktu kepada 

anak yang cukup untuk mengenal lingkungannya 

dengan caranya sendiri. Pendidik juga harus memahami 

setiap pilihan anak dan tidak memaksakan anak untuk 

duduk diam tanpa aktifitas yang dilakukannya dalam 

waktu yang lama. 

7. Anak belajar melalui interaksi sosial.  

Pembelajaran anak melalui interaksi sosial baik dengan 

orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada 
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di lingkungannya. Salah satu cara anak belajar adalah 

dengan mengamati, meniru, dan melakukan. Orang 

dewasa dan teman-teman yang dekat dengan kehidupan 

anak merupakan obyek yang diamati dan ditiru anak. 

Melalui cara ini anak belajar cara bersikap, 

berkomunikasi, berempati, menghargai, atau memiliki 

pengetahuan dan keterampilan lainnya. Pendidik dan 

orang-orang dewasa di sekitar anak seharusnya peka 

dan menyadari bahwa dirinya sebagai model yang 

ditiru anak dalam berucap, bersikap, merespon anak. 

Karena itu orang dewasa diharapkan dapat membantu 

anak mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan 

kematangan emosinya. 

8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses 

belajar. 

Lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat 

bermanfaat bagi 

anak. Lingkungan 

fisik berupa penataan 

ruangan, penataan 

alat main, benda-

benda, perubahan 

benda (daun muda-daun tua, daun kering, dst.), cara 
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kerja benda (bola didorong akan menggelinding, 

sedangkan kubus didorong jadi bergeser, dst.). 

Lingkungan non fisik berupa kebiasaan orang-orang 

sekitar, suasana belajar (keramahan pendidik, perhatian 

pendidik yang siap membantu, dst.). Pendidik 

seharusnya menata lingkungan yang menarik, 

menciptakan suasana hubungan yang hangat antar 

pendidik, antar pendidik dan anak, dan anak dengan 

anak. Pendidik juga memfasilitasi anak untuk 

mendapatkan pengalaman belajar di dalam dan di luar 

ruangan secara seimbang dengan menggunakan benda-

benda yang ada di lingkungan anak. Pendidik juga 

mengenalkan kebiasaan baik, nilai-nilai agama dan 

moral di setiap kesempatan selama anak menjalankan 

proses kegiatan dengan cara yang menyenangkan. 

9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif. 

Pada dasarnya setiap anak memiliki potensi kreativitas 

yang sangat tinggi. 

Ketika anak diberi 

kesempatan untuk 

menggunakan 

berbagai bahan dalam 

kegiatan bermainnya, maka anak akan dapat belajar 



18 

tentang berbagai sifat dari bahan-bahan tersebut. 

Ijinkanlah anak bersentuhan dengan aneka  bahan 

dengan berbagai jenis, tekstur, bentuk, ukuran, dan 

lain-lain. Mereka dapat menciptakan produk-produk 

baru dengan inovasi mereka setelah bereksplorasi 

dengan berbagai bahan tersebut. Pendidik perlu 

menghargai setiap kreasi anak apapun bentuknya 

sebagai wujud karya kreatif mereka. Dengan 

kreativitas, nantinya anak akan dapat memiliki pribadi 

yang kreatif sehingga mereka dapat memecahkan 

persoalan kehidupan dengan cara-cara yang kreatif. 

Ide-ide kreatif dan inovatif mereka dapat menunjang 

untuk menjadi seorang wirausaha yang dapat 

meningkatkan perekonomian negara. 

10. Mengembangkan  kecakapan hidup anak. 

Kecakapan hidup merupakan 

suatu ketrampilan yang perlu 

dimiliki anak melalui 

pengem-bagan karakter. 

Karakter yang baik dapat 

dikembang-kan dan dipupuk 

sehingga menjadi modal bagi 

masa depannya kelak. Kecakapan hidup diarahkan 



19 

untuk membantu anak menjadi mandiri, siap sedia 

membantu orang lain, berbalas kasih,  tekun, bekerja 

keras, disiplin, jujur, percaya diri, dan mampu 

membangun hubungan yang dilandasi cinta kasih yang 

terbuka dengan siapa saja, terlebih mereka yang amat 

membutuhkan pertolongan. Kecakapan hidup 

merupakan keterampilan dasar yang berguna bagi 

kehidupannya kelak. Ini akan sangat menunjang 

seseorang agar kelak dapat menjadi orang yang 

berhasil. Untuk itu pendidik harus percaya bahwa anak 

mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri.  

Pendidik juga harus mendukung kemampuan 

kecakapan hidup,  penataan lingkungan yang tepat, 

menyediakan kegiatan main yang beragam, serta 

menghargai apapun yang dihasilkan oleh anak. 

11. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar 

yang ada di lingkungan sekitar.  

Sumber dan media belajar untuk PAUD tidak terbatas 

pada alat dan media hasil pabrikan, tetapi dapat 

diciptakan berbagai bahan dan alat yang tersedia di 

lingkungan sepanjang tidak berbahaya bagi kesehatan 

anak. Air, tanah lempung, pasir, batu-batuan, kerang, 

daun-daunan, ranting, karton, botol-botol bekas, perca 
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kain, baju bekas, sepatu bekas, dan banyak benda 

lainnya dapat dijadikan 

sebagai media belajar untuk 

mengenalkan berbagai 

konsep. Dengan 

menggunakan bahan dan 

benda yang di sekitar anak, 

anak akan belajar tentang menjaga lingkungan, 

pelestarian alam, dan lainnya. Sumber belajar juga 

tidak terbatas pada pendidik, tetapi orang-orang yang 

ada di sekitarnya.  

Anak juga dapat belajar tentang tugas dan cara kerja 

petani, peternak, polisi, pak pos, petugas pemadam 

kebakaran, dan lainnya dengan cara mengunjungi 

tempat kerja mereka atau mendatangkan mereka ke 

lembaga PAUD untuk menunjukkan kepada anak 

bagaimana mereka bekerja. 

12. Anak  belajar  sesuai  dengan  kondisi  sosial   

budayanya. 

PAUD merupakan wahana anak tumbuh dan  

berkembang sesuai potensinya berdasarkan sosial 

budaya yang berlaku di lingkungan. Pendidik 
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seharusnya mengenalkan budaya, kesenian, baju daerah 

menjadi bagian dari setting dan pembelajaran.  

13. Melibatkan peran serta orangtua yang bekerja 

sama dengan para pendidik PAUD. 

Orangtua menjadi sumber informasi mengenai 
keunikan anak : kebiasaan, kegemaran, ketidaksukaan 
anak, dan lain-lain yang digunakan pendidik dalam 
penyusunan program pembelajaran. Orangtua juga 
dilibatkan dalam memberikan keberlangsungan 

pendidikan anak di 
rumah. Untuk itu 
seharusnya pendidik 
PAUD memiliki jadwal 
pertemuan orang tua 
secara rutin untuk 
berbagi informasi tentang 
perkembangan anak dan 

masukan serta harapan para orang tua untuk menyusun 
perbaikan program selanjutnya. Dengan adanya 
program pertemuan orang tua diharapkan dapat menjadi 
stimulasi bagi orang tua untuk melanjutkan dan 
menguatkan apa yang anak dapatkan di lembaga. 
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14. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang 

mencakup semua aspek perkembangan. 

Saat anak melakukan sesuatu, sesungguhnya ia sedang 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan dan 

kecerdasannya. Sebagai contoh saat anak makan, ia 

mengembangkan kemampuan bahasa (kosa kata tentang 

nama makanan, jenis makanan, dan sebagainya), 

gerakan motorik halus (memegang sendok, membawa 

makanan ke mulut), kemampuan kognitif (membedakan 

jumlah makanan yang 

banyak dan sedikit), 

kemampuan sosial 

emosional (duduk 

dengan tepat, saling 

berbagi, saling 

menghargai keinginan 

teman), dan aspek spiritual (berdoa sebelum dan 

sesudah makan). Program pembelajaran dan kegiatan 

anak yang dikembangkan pen-didik seharusnya 

ditujukan untuk mencapai kematangan semua aspek 

perkembangan. Selama anak bermain pendidik juga 

harus mengamati kegiatan anak untuk mengetahui 

indikator-indikator yang telah dicapai anak di setiap 

perkembangannya. 
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C. Prinsip Penyelenggaraan  

1. Optimalisasi Program. 

Program integrasi PAUD-PAK dimaksudkan untuk  

memperkuat Pelayanan Anak yang sudah berjalan atau 

mengintegrasikan layanan PAUD dengan Pelayanan 

Anak yang sudah ada, sehingga hasilnya lebih optimal. 

2. Optimalisasi Ketenagaan.  

Program integrasi PAUD-PAK dapat memanfaatkan 

ketenagaan Pelayanan Anak yang sudah ada untuk 

melaksanakan Program Integrasi PAUD-PAK. 

3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana. 

Program integrasi PAUD-PAK  dapat memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang tersedia seperti tempat 

pertemuan di Gereja, wilayah, lingkungan, atau 

prasarana lain yang dimiliki  Gereja/wilayah/ 

lingkungan, dengan memasang  identitas (papan nama 

lembaga PAUD yang bersangkutan). 

D. Komponen Penyelenggaraan            

1. Kurikulum        

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, pengembangan, penilaian dan proses 

kegiatan dalam program integrasi PAUD-PAK. 

Kurikulum Program integrasi PAUD-PAK merujuk pada 
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Standar Pendidikan Anak 

Usia Dini dan atau Menu 

Pembelajaran Generik. 

Kurikulum Program 

integrasi PAUD-PAK 

disusun berbasis kompetensi anak dan arah pastoral 

Gereja Indonesia dan Gereja setempat. 

Potensi yang dikembangkan mencakup: 

a. Moral dan nilai-nilai keagamaan 

b. Fisik-motorik 

c. Bahasa 

d. Kognitif 

e. Sosial-emosional 

2. Peserta didik              

Peserta didik adalah anak Kristen yang berusia 2 � 6 

tahun. Mereka yang kurang beruntung, yang tidak 

terlayani di Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak 

ataupun di PAUD lainnya. 

Peserta didik ini dibagi ke dalam tiga kelompok yakni 

kelompok untuk usia 2-3 tahun, kelompok usia 3-4 tahun 

dan kelompok usia 4-6 tahun.  
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3. Tenaga Pendidik dan Kependidikan        

a. Tenaga Pendidik  

1) Orangtua adalah Pembina atau Pendidik anak 

pertama dan utama yang tak tergantikan. 

Mereka menjadi sasaran tidak langsung program 

ini, agar mereka mendapat model pengasuhan 

anak yang tepat dan dapat menjalankan 

fungsinya secara optimal di rumah. 

2) Pendidik PAUD-PAK di lingkungan, di Gereja. 

Pembinaan iman anak merupakan tanggung 

jawab umat (Gereja). Secara khusus ada yang 

terpanggil secara 

sukarela dan 

telah dilatih 

untuk membantu 

para orangtua 

melaksanakan tugas utama dalam pendidikan/ 

pembinaan iman anak:  

a) Mereka adalah pembina PAK yang sudah 

berpengalaman dan dilatih untuk menjadi 

pendidik Program  integrasi PAUD- PAK. 

b) Latar belakang minimal berpendidikan 

SLTA atau sederajat.

c) Memiliki komitmen untuk melaksanakan 
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tugasnya. 

d) Dapat bekerjasama dengan orangtua dan 

tim. 

e) Mengasihi dan membina anak dengan tulus 

melalui keteladanan. 

b. Tugas pendidik Program integrasi PAUD-PAK 

1) Menyiapkan administrasi kelompok: 

a) Daftar Hadir Anak. 

b) Buku Catatan Anekdot/Perkembangan 

masing-masing anak. 

c) Kartu Deteksi Dini Tumbuh Kembang 

Anak (DDTK).  

d) Jadwal pelaksanaan DDTK masing-masing 

anak. 

e) Buku Tabulasi Data DDTK. 

2) Menyiapkan tempat dan APE  

3) Mengisi Daftar Hadir. 

4) Mendampingi orangtua anak. 

5) Mencatat perkembangan anak pada hari itu. 

6) Melakukan pemeriksaan DDTK kepada anak 

7) Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan 

DDTK. 

c. Tenaga Kependidikan 

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat 
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perkembangan potensinya, layanan PAUD harus 

dikelola dengan baik. Setiap satuan PAUD harus 

memiliki penang-gung jawab yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan, mengelola adminis-

trasi dan biaya, serta mengawasi pelaksanaan 

program. Tenaga kependidikan PAUD terdiri atas 

pengawas/penilik, kepala sekolah, pengelola, tenaga 

administrasi, dan petugas kebersihan yang diatur 

sendiri oleh masing-masing lembaga. 

4. Sarana dan Prasarana            

Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan 

dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya. 

Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyediaan/ 

pengadaan sarana dan prasarana antara lain: aman, 

nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi 

anak. Juga harus sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak. Hendaknya memanfaatkan potensi dan sumber 

daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang 

limbah/bekas layak pakai. 

a. Prasarana.  

Prasarana minimal antara lain : 

1) Memiliki tempat untuk kegiatan. 
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2) Memiliki ruangan untuk proses pembelajaran, 

jamban, dan ruang lainnya yang relevan dengan 

kebutuhan kegiatan anak.  

b. Sarana dan Alat Permainan Edukatif (APE).

Yang termasuk dalam sarana adalah meja, kursi, 

tikar, dan sebagainya. APE digunakan untuk 

mendukung kegiatan bermain anak. APE 

disesuaikan dengan usia anak dan rencana kegiatan 

belajar yang sudah disusun. APE tidak harus yang 

sudah jadi dari pabrik tetapi dapat dibuat oleh 

pendidik bersama orangtua. 

Penggunaan APE baik yang sudah jadi maupun yang 

dikembangkan sendiri agar memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Menggunakan bahan yang aman bagi anak 

(tidak runcing, tajam, atau tidak mengandung 

zat yang membahayakan kesehatan anak). 

2) Menarik minat anak untuk memainkannya. 
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3) Dapat dimainkan oleh anak dengan berbagai 

cara.  

4) Bahannya mudah didapatkan di lingkungan 

sekitar misalnya ranting, daun, pasir, air, biji-

bijian, batu-batuan, tanah liat, kayu, dedaunan, 

kertas, karton, botol-botol minuman, dan lain-

lain. 

5) Mendukung tahapan perkembangan anak. 

6) APE sesuai dengan tahap perkembangan dan 

usia bulan anak, misalnya: 

a) APE untuk anak Kelompok Usia 0-2 tahun. 

Lebih difokuskan untuk pengembangan 

sensorimotor anak, yaitu APE yang 

merangsang panca indera dan gerak anak 

serta aman untuk dibanting, dipukul, 

digigit, dilempar, atau ditendang. 

Contoh APE yang untuk kelompok Usia   

0-2 tahun dapat dilihat pada Lampiran 1. 

b) APE untuk anak Kelompok Usia 2-4 tahun. 
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Sebagian masih sama dengan APE 

kelompok anak usia 0-2 tahun, dengan 

mengurangi jenis APE yang dapat 

dibunyikan (krincingan) dan dapat digigit 

serta menambah APE yang dapat disusun, 

ditakar-takar, diputar-putar, main peran, 

dan musik. 

Contoh APE yang untuk Kelompok Usia 2-

4 tahun dapat dilihat pada Lampiran 2. 

c) APE untuk anak Kelompok Usia 4-6 tahun 

sebagian masih sama dengan APE 

kelompok anak usia 2-4 tahun, dengan 

pengurangan jenis APE untuk 

pengembangan sensorimotor dan 

menambah APE yang dapat disusun secara 

lebih kompleks dan mendukung persiapan 

membaca, menulis, dan berhitung. APE 
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untuk bermain musik, bermain peran mikro 

dan makro serta buku-buku ceritera. 

Contoh APE yang untuk kelompok Usia 4-

6 tahun dapat dilihat pada Lampiran 3. 

d) APE untuk Bermain Balok Unit dan Bahan 

Alam tidak perlu disediakan perkelompok, 

tetapi penggunaannya bisa bergantian 

(dijadwalkan). APE jenis ini digunakan 

untuk kelompok anak usia 0-2 tahun, 2-4 

tahun, 4-6 tahun.  

Main balok unit penting antara lain untuk 

mengembangkan imajinasi dan kreativitas 

(seni), motorik halus & kasar, sosial-

emosional, bahasa, logika matematika, dan 

konsep keseimbangan.  

Main bahan alam merupakan kegiatan yang 

sangat disukai anak. Main bahan alam 

sangat bagus untuk usia-usia awal dan 

makin dikurangi frekuensinya sesuai 
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bertambahnya usia. Main bahan alam dapat 

digunakan pengembangan tiga jenis main 

(sensorimotor, peran, dan konstruksi/ 

pembangunan). Main bahan alam juga 

dapat mengembangkan kemampuan bahasa, 

sosial-emosional, gerakan halus/kasar, seni, 

dan naturalis (kecintaan pada lingkungan 

alam). 

Contoh APE untuk main bahan alam dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

e) Bahan-bahan dan Alat Main yang Dapat 

Dibuat Sendiri 

Berbagai bahan dan alat main dapat 

dibuat/disiapkan sendiri oleh kader dan 

orangtua. Bahan-bahan tersebut antara lain 

playdough, ublek, cat jari, cat air, kuas dari 

busa, air, pasir, tanah liat, botol/gelas bekas 

minuman, batu-batuan, biji-bijian, dll. 

Contoh bahan-bahan dan alat main yang 

dapat dibuat sendiri dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

Untuk mempermudah pengelolaan APE 

yang dimiliki Program integrasi PAUD-

PAK, APE dikemas ke dalam tempat yang 
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mudah dipindahkan dan disimpan, misalnya 

dus, keranjang dll.  

5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

a. Pengelolaan 

Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin 

terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, serta 

kesinambungan pelaksanaan program integrasi 

PAUD-PAK. 

1) Prinsip pengelolaan. 

a) Program dikelola secara parsifatoris 

b) Menerapkan manajemen oleh umat dan 

untuk umat. 

2) Perencanaan pengelolaan 

a) Setiap lembaga program integrasi PAUD-

PAK perlu menetapkan visi, misi dan 

tujuan lembaga/ Gereja serta 

mengembangkan-nya menjadi program 

kegiatan nyata dalam rangka pengelolaan 

dan peningkatan kualitas lembaga/Gereja. 

b) Visi, misi, dan tujuan lembaga/Gereja 

diijadikan cita-cita dan upaya bersama agar 

mampu memberikan inspirasi, motivasi dan 
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kekuatan pada semua pihak yang 

berkepentingan. 

c) Visi, misi dan tujuan lembaga/Gereja 

dirumuskan oleh pimpinan lembaga/ Gereja 

bersama umat, pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

Program harus memiliki izin sesuai dengan jenis 

penyelenggaraan program. 

3) Pelaksanaan pengelolaan 

a) Pengelolaan administrasi kegiatan meliputi: 

a) Data anak dan perkembangannya 

b) Data lembaga,  administrasi keuangan 

dan program 

b) Pengelolaan sumber belajar/media meliputi 

pengadaan, pemanfaatan, dan perawatan. 

a) Alat bermain 

b) Media pembelajaran 

c) Sumber belajar lainnya. 

4) Pengawasan dan evaluasi. 

Lembaga/Gereja memiliki mekanisme untuk 

melakukan pengawasan dan evaluasi program 

minimal satu kali dalam satu semester. 

b. Penyelenggaraan 

Untuk menjamin Program integrasi PAUD-PAK 
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dijalankan dengan baik maka dibutuhkan lembaga 

Penyelenggara 

1) Lembaga penyelenggara yang berbadan hukum 

dan memiliki rekening atas nama lembaga untuk 

menerima bantuan dana dari pemerintah dalam 

rangka pembentukan integrasi PAUD-PAK. 

2) Lembaga penyelenggara juga diperlukan untuk 

membina dan mendampingi Program integrasi 

PAUD-PAK sampai bisa mandiri. 

3) Program integrasi PAUD-PAK dapat 

diselenggarakan oleh Organisasi Lembaga Gereja 

Aras Nasional, Gereja setempat/lokal, wilayah 

atau lingkungan. 

4) Lembaga penyelenggara bertanggungjawab 

membina Program integrasi PAUD-PAK yang 

menjadi binaannya. 

c. Tugas lembaga penyelenggara adalah: 

1) Menyusun   rencana  pembentukan    Program 

integrasi PAUD-PAK.  

2) Menentukan lokasi program integrasi PAUD-

PAK. 

3) Melakukan sosialisasi manfaat Program integrasi 

PAUD-PAK. 
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4) Menyelenggarakan pelatihan untuk para pembina 

Program integrasi PAUD-PAK. 

5) Membina kegiatan Program integrasi PAUD-

PAK. 

6) Mengajukan proposal pembentukan Program 

integrasi PAUD-PAK kepada pemerintah atau 

lembaga dana lain. 

7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

penggunaan dana bantuan kepada pemberi dana: 

pemerintah atau instansi lain. 

6. Unsur-unsur yang bertanggungjawab dalam PAUD-

PAK 

a. Gereja 

Pelayanan integrasi PAUD-PAK di setiap gereja 

menjadi tanggungjawab penuh institusi gereja, yang 

tertuang dalam kebijakan-kebijakan gereja, yaitu: 

sarana/prasarana, fasilitas, dana, program, dan lain-

lain.  

b. Orangtua 

Secara sosial maupun teologis orangtua mempunyai 

kewajiban dan tanggungjawab untuk mendidik anak 

dengan sebaik-baiknya.  

c. Pelayan Anak 
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Pelayan anak adalah anggota jemaat yang terbeban 

dan terpanggil untuk melayani anak. Dalam membina, 

mendidik dan memotivasi anak, pelayan Pelayan anak 

harus berorientasi dan berpihak kepada anak dalam 

rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara 

holistik. 

7. Pembiayaan  

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan program integrasi 

PAUD-PAK mencakup: 

a. Perawatan sarana dan prasarana. 

b. Pembelian dan perawatan APE. 

c. Biaya operasional kegiatan. 

d. Peningkatan keterampilan Pendidik. 

e. Insentif Pendidik. 

f. Keikutsertaan dalam kegiatan yang berhubungan 

dengan PAUD-PAK. 

Pembiayaan program integrasi PAUD-PAK antara lain 

dapat bersumber dari: 

a. Iuran orang tua. 

b. Sumbangan donatur. 

c. Bantuan Gereja 

d. Bantuan Pemerintah (APBD II, APBD I, APBN). 

e. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat. 
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Pada awal pembentukan, pembiayaan kegiatan dapat 

dimintakan dukungan dari dana bantuan rintisan program 

dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota 

setempat. Pembiayaan berikutnya menjadi tanggung-

jawab orangtua dan masyarakat. 

8. Kemitraan  

Pelaksanaan program integrasi PAUD-PAK bekerjasama 

/bermitra dengan instansi pemerintah dan swasta, 

lembaga swadaya masyarakat, yayasan, lembaga peduli 

PAUD-PAK, dalam maupun luar negeri. 

E. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pembinaan 

1. Pemantauan  

Pemantauan dilakukan setelah ada kesepakatan bersama 

tentang pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan dengan 

penerapan program. Selama penerapan program, 

Penyelenggara memantau segala hal yang terjadi 

misalnya: 

a. Kehadiran anak-anak 

b. Cara kerja Pelayan PAUD-PAK 

c. Konsistensi pelaksanaan program pembelajaran 

d. Kemampuan perkembangan anak-anak. 
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2. Evaluasi  

a. Bentuk kegiatan evaluasi 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan pada program  

integrasi PAUD-PAK  mencakup dua kegiatan yakni   

1) Evaluasi terhadap program kegiatan  

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas pelaksanaan program integrasi PAUD-

PAK.   

Evaluasi program mengukur:  

a) Pencapaian indikator keberhasilan 

b) Proses pelaksanaan Program integrasi 

PAUD-PAK : 

c) Program pembelajaran  

d) Administrasi PAUD-PAK 

e) Kinerja pelayan PAUD-PAK dan pengelola 

f) Potensi untuk tumbuh kembang. 

Evaluasi program dilakukan oleh penyelenggara 

PAUD-PAK. Evaluasi program dapat dilakukan 

setidaknya setiap akhir tahun kegiatan belajar 

anak. 

2) Evaluasi hasil kemajuan perkembangan anak. 

Pencatatan kegiatan belajar anak dilakukan setiap 

pertemuan dengan cara mencatat perkembangan 

anak dalam semua aspek perkembangan.  
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Pencatatan kegiatan bermain anak dilakukan oleh 

pelayan PAUD-PAK. Selain mencatat kemajuan 

belajar anak, pelayan PAUD-PAK juga dapat 

menggunakan lembaran chek list perkembangan 

anak dan perkembangan hasil karya anak, karena 

itu semua hasil karya anak dijadikan sebagai 

bahan evaluasi dan laporan perkembangan belajar 

pada orang tua masing-masing. 

b. Tata cara evaluasi 

1) Prinsip  

a) Mengetahui proses dan hasil semua aspek 

perkembangan anak 

b) Berkesinambungan 

c) Objektif dalam memperhatikan perbedaan 

individu 

d) Memperhatikan kemampuan rohani pelayan  

PAUD-PAK  yang membuat rasa puas dan 

rasa bersyukur sehingga anak bahagia 

e) Hasil yang dicapai harus bermakna. 

2) Cara  

a) Mengamati/observasi 

b) Mencatat  tingkah  laku  khusus  yang  

ditunjukkan anak (anecdotal record). 

c) Mengumpulkan hasil kerja anak (portofolio). 
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3) Pelaporan  

Pelaporan hasil perkembangan anak dapat 

dilakukan per semester atau sewaktu-waktu bila 

diperlukan. 

Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan 

pengayaan anak didik. Selain hal tersebut orang 

tua/pelayan PAUD-PAK dan penentu kebijakan dapat 

merancang perbaikan metode mengasuh anak sesuai 

kebutuhan. 

3. Pelaporan  

a. Pelaporan Hasil Perkembangan  Anak              

Hasil perkembangan anak dilaporkan kepada setiap 

orang tua anak dengan menggunakan Buku Laporan 

Perkembangan setiap 6 bulan sekali (per semester). 

Pelaporan yang bersifat khusus dapat disampaikan 

sewaktu-waktu jika diperlukan.  

b. Pelaporan Program  

Laporan program disusun oleh penyelenggara 

diketahui oleh Ketua Penyelenggara. Penyampaian 

laporan program dilakukan setiap enam bulan. 

c. Sertifikat Tanda Serta Belajar  

Anak yang telah selesai mengikuti program integrasi 

PAUD-PAK diberikan sertifikat yang dikeluarkan 
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oleh Gereja/Sinode atau instansi/ lembaga 

penyelenggara yang bersangkutan, yang 

ditandatangani oleh Pimpinan Gereja Penyelenggara 

dan Ketua PAUD-PAK. 

4. Pembinaan 

a. Petugas Pembinaan 

Petugas Pembinaan untuk program integrasi PAUD-

PAK terdiri atas unsur Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian Agama, dan penyelenggara  

yang berkompeten. 

b. Lingkup Pembinaan 

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Petugas  

Pembinaan mencakup semua aspek yang diperlukan.  
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BAB IV 
PENUTUP 

Sangatlah penting untuk membangun komitmen dengan 

orangtua anak didik yang tergabung dalam program integrasi 

PAUD-PAK. Program ini tidak akan berhasil tanpa peran serta 

bersama. 

Harapan kami agar Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat 

untuk pelayanan anak di sekoloh minggu, khususnya untuk anak 

usia 2-6 tahun. Semoga Petunjuk Pelaksanaan Program ini, proses 

penyelenggaraan PAUD-PAK pada Agama Kristen dapat lebih 

maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 

Contoh APE  untuk Kelompok 0-2 tahun 

1. Mainan gantung berwarna terang, berbunyi, berbahan 

lembut/lunak. 

2. Kerincingan berwarna terang, aman bila dimasukkan mulut 

bayi atau dibanting. 

3. Boneka jari/tangan (orang, binatang) berbahan lunak dan 

berwarna terang. 

4. Boneka piring wajah yang tersenyum/tertawa. 

5. Cermin dari plastik dengan bingkai tumpul. 

6. Kaos tangan dengan berbagai tekstur yang ujungnya 

terdapat boneka wajah (bahan velcro, satin, sutera). 

7. Bola kecil dan sedang dengan berbagai tekstur, warna dan 

ukuran untuk diremas, dilempar atau ditendang. 

8. Boneka kain dan plastik untuk bermain peran. 
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Lampiran 2 

Contoh APE  untuk Kelompok 2-4 tahun 

1.  Bentuk-bentuk huruf atau angka dari plastik. 

2. Boneka anak dan binatang berbahan lunak. 

3. Buku-buku cerita sederhana untuk dibacakan dan buku 

buku cerita bergambar tanpa kata-kata untuk berimajinasi. 

4. Balok pasak besar dari kayu atau plastik. 

5. Kotak sortir (sorting box) berlubang dan berisi bentuk-

bentuk geometri untuk dikeluar-masukkan.  

7. Menara gelang berwarna terang dari kayu atau plastik. 

8. Botol plastik dan tutupnya untuk main buka tutup botol. 

9. Lego besar, berwarna terang. 

10. Alat-alat musik pukul dan petik. 

11. Krayon, spidol, marker ukuran besar. 

12. Pasak pukul (working bench) dengan palu kayu untuk 

dipukul-pukul memasukkan pasak. 

13. Gunting-gunting kecil, kertas dan lem untuk bermain 

meremas, menggunting dan menempel bebas. 

14. Benda-benda kecil (batu-batuan dicat, buah- buahan  

plastik/kayu, gantungan kunci), jepitan kue dan wadah 

untuk main jepit-jepit dan klasifikasi. 

15. Berbagai mainan miniatur binatang plastik untuk main 

peran. 
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16. Peralatan main tamu-tamuan (meja dan kursi mini,  boneka 

kain bentuk ayah-ibu, kakek-nenek, kakak dan tamu). 

17. Biji manik-manik kayu/plastik untuk meronce dengan 3 

warna, 3 bentuk dan 3 ukuran.   

18.  Benda-benda kecil (batu-batuan dicat, buah-buahan  

plastik/kayu, gantungan kunci), jepitan kue dan  wadah untuk 

main jepit-jepitan dan klasifikasi. 

19. Papan jahit dengan berbagai bentuk (celana, baju, topi) 

untuk bermain menjahit. 

20. Spons huruf/angka. 

21. Balok unit sebanyak 200 keping dan asesorisnya. 

22. Panggung boneka dengan berbagai boneka untuk  dimainkan. 

23. Alat-alat main peran (masak-masakan, pakaian dan asesoris 

berbagai profesi). 

15. Krayon, spidol, pensil warna. 

16. Meja kecil lipat untuk alas coret-coret, menulis, 

menggambar, menggunting, menempel. 

17. Karpet/tikar untuk alas duduk. 
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Lampiran 3 

Contoh APE  untuk Kelompok 4-6 tahun 

1. Gunting-gunting kecil, cutter, kertas dan lem untuk  main 

menggunting dan menempel dengan pola. 

2. Benda-benda kecil untuk klasifikasi (batu-batuan dicat, 

buah-buahan/gantungan kunci dari kayu) dan jepitan kue. 

3. Stik es krim, batang korek api untuk main matematika. 

4. Papan jahit dengan berbagai bentuk (celana, baju, topi) 

untuk bermain menjahit. 

5. Benda-benda kecil bentuk geometri, berwarna terang untuk 

meronce. 

6. Tangrams . 

7. Ember/kontainer plastik besar berwarna bening untuk 

tempat air dan pasir. 

8. Gelas-gelas, botol-botol, corong, pompa plastik untuk 

bermain air. 

9. Mainan binatang air untuk main peran (ikan- ikanan, katak-

katakan, dan lain-lain). 

10. Nampan lebar bening untuk bermain ublek. 

11. Kocokan telur, untuk bermain kocok-kocokan sabun. 

12. Alat-alat untuk bermain playdough (gilingan, cetakan, pisau 

tumpul, dan sebagainya) 

13. Cetakan-cetakan dan sekop kecil untuk alat main pasir. 
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14. Jongkokan plastik untuk duduk saat main bahan alam 

15 Meja pendek dan kursi plastik untuk bermain. 

16 Playdough. 

17. Papan cuci plastik untuk main peran mencuci baju. 

18. Papan lukis dan kuas ukuran besar untuk melukis. 

19. Boneka, handuk kecil, sabun mandi dan peralatan mandi 

bayi untuk peran memandikan bayi.  

20.  Baju boneka, peralatan mencuci baju dan jemuran pendek 

untuk main peran mencuci dan menjemur. 

21. Sikat besar untuk main menyikat lantai atau dinding. 

22. Kuas besar untuk bermain mengecat dinding dengan air. 

23. Wadah-wadah besar berwarna bening untuk menuang atau 

mengisi air. 

24. Peralatan masak-memasak untuk main peran. 

25. Piring, gelas dan sendok plastik dengan berbagai warna 

serta spons/sabut dan rak piring kecil untuk bermain peran 

cuci piring (melatih sensorimotor dan klasifikasi). 

25  Lego. 

26. Puzzle dengan kepingan lebih dari 10. 

27. Balok unit sebanyak 500 keping dan asesorisnya. 

28. Berbagai alat permainan keaksaraan. 

29. Alat main dokter-dokteran. 

30. Alat main pertukangan. 

31. Keranjang, kasir, buah, sayur plastik untuk bermain peran. 
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32. Kertas origami, gunting, cutter, lem. 

33. Krayon, spidol, pensil warna. 

34. Meja kecil lipat untuk alat menulis. 

35. Karpet/tikar untuk alas duduk. 
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Lampiran 4 
Contoh APE Dari Bahan Alam 

Biji-bijian 
Bahan: 
a. Biji-bijian keras seperti biji asem, jagung, kacang merah, 

dan lain-lain. 
b. Pewarna (jika diperlukan). 
Cara membuat: 
a. Bersihkan biji-bijian dari kotoran dan jamur. 
b. Keringkan hingga kering benar (kadar air <5%). 
c. Untuk biji-bijian berwarna terang bisa dikasih warna agar 

menarik (jika diperlukan). 
d. Kemas dalam toples dengan tutup rapat. 

Batu-batuan 
Bahan:
a. Batu alam seukuran jempol kaki. 
b. Cat non-toksit (tidak beracun) dengan warna terang. 
Cara membuat: 
a. Cuci batu hingga bersih dan keringkan. 
b. Pilah batu berdasarkan klasifikasi warna dan ukuran. 
c. Batu alam dengan warna menarik, biarkan sesuai warna 

aslinya. 
d. Batu alam tertentu bisa diwarnai/dicat dengan warna 

tertentu agar menarik. 
e. Tempatkan batu di toples atau wadah terbuka agar menarik.  
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Lampiran 5 

Contoh Bahan-Bahan Dan Alat Main Yang Dapat Dibuat 

Sendiri. 

Playdough

Bahan: 

a. Tepung terigu 1 kg. 

b. Garam halus 250 gram. 

c. Air 600 ml atau 1 botol aqua sedang. 

d.   Pewarna kue warna dasar (merah, biru, kuning). 

e. Minyak goreng 2 sendok makan. 

Cara membuat : 

a. Terigu dan garam dimasukkan ke dalam baskom plastik, 

diaduk sampai rata. 

b. Masukkan pewarna kue ke dalam botol air. 

c. Masukkan air ke dalam baskom berisi campuran tepung dan 

garam, aduk sampai rata dan kalis. 

d.   Masukkan minyak goreng, aduk lagi sampai rata. 

Ublek 

Bahan:

a.  Tepung sagu 500 gram. 

b. Pewarna kue warna dasar (merah, biru, kuning). 

c. Air 3 gelas. 
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d.   Nampan lebar plastik warna bening.  

Cara membuat : 

a. Masukkan tepung ke dalam nampan. 

b. Tambahkan air dingin kira-kira setinggi 1 cm di atas 

permukaan tepung. 

c. Campurkan warna secukupnya dengan merata. 

Cat jari:

Bahan: 

a. ½ cangkir tepung maizena.  

b. 2 cangkir air dingin. 

c. Pewarna kue warna dasar (merah, biru, kuning). 

d.   Sabun cair. 

Cara membuat : 

a. Masukkan maizena dan air ke dalam panci.  

b. Masak di atas api kecil, aduk sampai kental. 

c. Angkat dan masukkan ke dalam mangkok- mangkok kecil. 

d. Tambahkan beberapa tetes sabun cair dan pewarna dengan 

warna tertentu pada salah satu mangkok dan  warna berbeda 

pada mangkok lainnya. 

e. Aduk dan biarkan sampai dingin sebelum digunakan. 

f. Simpan dalam wadah tertutup rapat agar awet. 

Cat air dari sabun cair 

Bahan: 
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a. Sabun cair. 

b. Pewarna kue warna dasar (merah, biru, kuning). 

c. Air secukupnya.  

Cara membuat : 

a. Larutkan sabun cair ke dalam gelas air dan aduk hingga 

larut menyatu. 

b. Bagi ke dalam 3 wadah dan masing-masing bubuhi dengan 

warna berbeda secukupnya. 

Cat air dari tepung terigu

Bahan: 

a. 1 sendok teh tepung tapioka/kanji.  

b. 1 gelas air. 

c. Pewarna kue warna dasar (merah, biru , kuning). 

Cara membuat : 

c. Larutkan tepung ke dalam gelas air dan aduk hingga larut 

menyatu. 

d. Bagi ke dalam 3 wadah dan masing-masing bubuhi warna 

dengan warna berbeda secukupnya. 

e. Boleh juga dipanaskan dulu sebelum dipakai. 

f. Jika terlalu kental tambahkan air hingga encer dan tidak 

lengket 
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Lampiran 6 
Contoh Format Buku Data Anak 

Buku Data Anak 
a. Data Diri Anak 

1. Nama lengkap :  ..................................... 
2.  Nama panggilan :  ..................................... 
3.  Jenis kelamin :  ..................................... 
4.  Tempat & tanggal lahir : ..................................... 
5.  Agama :  ..................................... 
6.  Alamat :  ..................................... 
7.  Kelas/Sekolah :  ..................................... 
8.  Urutan anak :  ke .............. dari .......... 
9.  Catatan kesehatan anak :  ..................................... 
   ..................................... 

b. Data Orangtua 
b. Data Ayah 

a. Nama lengkap : ..................................... 
b. Tempat & tanggal lahir :  ..................................... 
c. Agama  :  ..................................... 
d. Alamat  :  ..................................... 
e. Pekerjaan  :  ..................................... 

c. Data Ibu 
a. Nama lengkap  :  ..................................... 
b. Tempat & tanggal lahir :  ..................................... 
c. Agama  :  ..................................... 
d. Alamat  : ..................................... 
e. Pekerjaan  : ..................................... 
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Lampiran 7  
Contoh Format Buku Induk Anak 

BUKU INDUK ANAK 

Tanggal 
Terdaftar 

Nomor 
Induk 

Nama 
Anak Tempat & Tgl Lahir 

Jenis 
Kela 
min 

(L/P) 

Agama Alamat 
Identitas orangtua 

Tanggal 
berhenti/ 
pindah/ 
tamat 

Nama Pekerjaan Pendidikan  
Terakhir  

15-06-2008 2008001 Esther Kotaraja, 
16-01-2008 P Kristen RT.04/08 

Ds.Sukamaju 
Maria Teknisi STM 
Nuraini PNS SMA 

15-06-2008 2008002 Laura Kotaraja, 
11-07-2007 P Kristen RT.06/08 

Ds.Sukamaju 
Hendrato TNI SMP 
Rusminah Penjahit SMEA 

16-06-2008 2008003 Rendi Kotaraja, 
10-12-2004 L Kristen RT.04/08 

Ds.Sukamaju 
Sumarna Tani SD 
Hartini Tani SMP 

17-06-2008 2008004 Bryan Kotaraja, 
24-09-2005 L Kristen RT.01/08 

Ds.Sukamaju 
Wijaya Nelayan SMA 
Daryati Pedagang SMP 

Dst..           

Keterangan: 
1. Buku Induk Anak digunakan secara berkelanjutan selama PAUD Terintegrasi PAUD-PAK  masih berjalan. 
2. Nomormor induk anak didasarkan atas tanggal pendaftaran ke PAUD Terintegrasi PAUD-PAK 
3. Jika anak dinyatakan berhenti, pindah, atau tamat, maka diisi tanggal mulai terhitungnya. 
4. Jika anak yang pernah berhenti atau pindah mendaftar untuk ikut kembali, maka menggunakan Nomormor 

induk baru sesuai tanggal pendaftaran kembali.  
5. Buku Induk Anak dibuat sendiri dengan menggunakan buku besar bergaris 
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Lampiran 8 
Contoh Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan 

JADWAL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
No. Bulan Minggu Tema/Sub Tema Kegiatan Ket.

1 Januari 1 
AKU 
Aku Unik 

Belajar melalui bermain

2 Aku bisa Sda
3 Aku anak Rajin Sda
4 Aku bisa taat Sda
5 Aku senang memberi Sda  

2 Februari 1 Aku menghargai orang lain Sda  

2 Aku mau memaafkan Sda  

3 Aku dan teman dicintai Yesus Sda  

4 Aku bersyukur Ibadat  
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Lampiran 9 
Contoh Rencana Kegiatan Harian 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

 Kelompok Usia : 3-4 tahun  
 Tema : Aku 
 Nama Pelayan PAUD-PAK : Lusi  
 Subtema : Hewan kesayanganku 
 Tanggal Kegiatan : 15 Juli 2009  
 Keg main (sentra) : Main peran 

Aspek Per-
kembangan 

Indikator 
Perkembangan Konsep/Materi Kegiatan Alat & Bahan Keterangan 

Moral dan 
nilai-nilai 
agama 

1. Berdoa sebelum 
melakukan 
kegiatan 

2. Berterima kasih 
setelah mene-
rima sesuatu 

1. Berdoa 
2. Berterima 

kasih 

Saat Lingkaran I: 
Kader bercerita 
tentang Rabbit si 
kelinci yg baik 
hati yg selalu 
berdoa sebelum 
melakukan 
kegiatan dan 
berterima kasih 
setiap menerima 
sesuatu. 

 Boneka kelinci 
putih dan anak 
kelinci coklat 

 Wortel-
wortelan 

 Batang 
lidi/kayu untuk 
kandang 

Pembisaan berdoa 
dan berterima 
kasih dilakukan 
disemua kegiatan 
anak 

Fisik/Motorik Melompat dengan 
dua kaki 

Melompat 
dengan dua kaki 

Menirukan 
gerakan kelinci 

- Dilakukan saat 
main pembukaan 
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Aspek Per-
kembangan 

Indikator 
Perkembangan Konsep/Materi Kegiatan Alat & Bahan Keterangan 

Bahasa Memahami makna 
kata kelinci, coklat, 
halus, wortel, 
kandang 

Kosa kata 
kelinci, putih, 
coklat, halus, 
wortel, kandang 

Menyebut kosa 
kata tentang 
kelinci dan 
kehidupannya 

 Boneka kelinci 
putih dan anak 
kelinci coklat 

 Wortel-
wortelan 

 Batang 
lidi/kayu untuk 
kandang 

Penggunaan kata 
kelinci, putih, 
coklat, halus, 
wortel, & 
kandang di setiap 
kegiatan 

Kognitif Mengenal kelinci: 
1. Bentuknya 
2. Warnanya 
3. Besarnya 
4. Gerakannya 
5. Makanannya 
6. Rumahnya 

Menyebut 
dengan tepat 
bentuk, warna, 
ukuran, gerakan, 
makanan, dan 
rumah kelinci 

Tebak-tebakan 
tentang bentuk, 
warna, ukuran, 
gerakan, 
makanan, dan 
rumah kelinci 

 Boneka kelinci 
putih dan anak 
kelinci coklat 

 Wortel-
wortelan 

 Kandang 

Dilakukan saat: 
1. Lingkaran I 
2. Kegiatan main 
3. Lingkaran II 
4. Makan bekal 
5. Penutupan 

Sosial-emosi Arti persahabatan Ungkapan rasa 
sedih dan 
senang 

Ekspresi wajah 
sedih dan senang 

- Dilakukan saat: 
1. Lingkaran I 
2. Kegiatan main 
3. Lingkaran II 

Seni Bernyanyi Gerak dan lagu Menyanyikan 
lagu kelinciku 
sambil menari. 

- Saat penutupan 
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Lampiran 10 

contoh 1. lembar buku catatan perkembangan anak 

LEMBAR BUKU CATATAN PERKEMBANGAN ANAK 
 Nama  : ������.                                                    Usia : ������. 
No Aspek 

Perkembangan
Triwulan Kualitas URAIAN TINDAKAN

I II III IV A B C
 1. Sikap sosial / 

perhatian  pada 
teman 

       Sangat perhatian pada teman-teman  dan tetangga, 
mis: membagikan  makanan pada teman-teman 

 2. Sikap rajin dan  
tanggung- jawab 

       Membantu bundanya mengambilkan pakaian adik, 
membereskan kembali mainannya setelah bermain 

 3. Wicara dan 
komunikasi 

       Dapat menyampaikan kalimat singkat  pada orang 
lain. Mis: �ayah mandi� ; �ayah kerja� 

 4. Sikap aktivitas 
fisik/ gerak 

       Sangat aktif, dapat menirukan gerak penyanyi cilik 
dari VCD 

 5. Sikap iman        Kalau berdoa sudah dapat membuat  �tanda salib� dan  
mengatupkan ke-  dua telapak tangan 
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Lampiran 11 

Contoh 2. Lembar Buku Catatan Perkembangan Anak  

LEMBAR BUKU CATATAN PERKEMBANGAN ANAK 

Nama :   ������.         Usia :   ������. 
BULAN/THN........ 

TRIWULAN
I II III IV

A. BAHASA/BICARA AKTIF/ 
KETRAMPILAN 

1.   Bercakap-cakap     
2.   Menyanyi     
3.   Bercerita (a.l. Kitab Suci)     
4.   Dapat bercerita kembali     
5.   Gerak motorik kasar     
6.   Gerak motorik halus     
7.   Mengenal angka, huruf     
8.   Mengenal warna     
9.   Mengenal bunyi dan musik     
B. SOSIALISASI/KEMANDIRIAN

/  DISIPLIN
TRIWULAN

I II III I I
1. Aktif
2. Kreatif
3. Berani (memimpin doa, dsb)
4. Bekerjasama dengan teman
5. Membantu teman
6. disiplin
7. Tanggung jawab
8. Sopan
9. Tekun dan teliti



62 

C.   SIKAP IMAN
1. Hadir dalam pertemuan

(kesetiaan)
2. Mengenal nama teman 

(berkomunitas) 
3. Berteman  dengan  siapa  saja,    

tidak membeda-bedakan teman. 
4. Berelasi yang setara  (perem-

puan-laki-laki, tua-muda, kaya-
miskin, beda etnis, dsb)

5. Sikap hormat berdoa     
6. Ikut ibadat     
7. Membuat tanda salib
8. Berani memimpin doa     
9. Menghafal doa pendek

10.  Bersedia memaafkan     
11.  Bersedia minta maaf     
12. Berbelas kasihan/berbela rasa
13.  Menolong teman yang perlu 
14.  Rela berbagi     
15. Menghafal tokoh-tokoh Kitab 

Keterangan Pengisian Kolom: 
A = Baik Sekali 
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang 
Catatan: 
Kepada para pendidik dan pengelola diserahkan keputusan untuk 
memilih format   yang akan dipakai dalam kelompok kegiatannya. 
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Lampiran 12 
Contoh 3. Catatan Perkembangan Anak  

CATATAN PERKEMBANGAN ANAK 

Kelompok Usia : 3-4 tahun   
Nama Pelayan PAUD-PAK : Liani  
Tema : Aku  

 Subtema    : Hewan kesayanganku 
 Tanggal Kegiatan    : 15 Juli 2009  
 Keg main (sentra)    : Main peran 

Nomor Nama Hasil Pengamatan Kader 

1 Bryan 

 Mengikuti doa sebelum kegiatan 
 Dapat melompat dengan dua kaki bersamaan 
 Masih kesulitan mengucapkan kata �r�. 
 Memahami makna besar, kecil, putih, coklat 
 Bisa mengekspresikan rasa senang 
 Turut bernyanyi tapi tidak menari 

2 Rendi 

 Mengucapkan terimakasih ketika dikasih 
kue temannya 

 Dapat melompat dengan dua kaki bersamaan 
 Lancar mengucapkan kata besar, kecil, 

putih, coklat, kandang. 
 Tahu konsep besar, kecil, putih, coklat 
 Bisa mengekspresikan rasa sedih, bermain 

bersama 
 Turut bernyanyi dan menari 

3 Juana Dst. 
4 Santika
5 Sari 
 Dst.. 
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Lampiran 13 
Contoh Buku Penghubung 

Buku Penghubung 

Tanggal Nama Informasi Komentar 

5 Juni 
2012 

   Rendy Hari ini anak  kurang 
semangat, dan lesu, 
Hanya bermain satu 
kegiatan saja dan 
banyak termenungnya. 

Maaf , hari ini 
anak Rendy 
kurang sehat, 
jadi tidak dapat 
mengikuti 
kegiatan dengan 
maksimal. 

CATATAN : 
ATATAN : 
TATAN : 
ATAN : 
TAN : 
AN : 
N : 
 : 
: 

 Dalam Uraian Informasi dan Komentar dapat diisi oleh Pelayan  Anak, 
orang tua anak atau anak didik.  
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Lampiran 14 

Contoh Catatan Kejadian Khusus  (Anecdotal Record)

CATATAN KEJADIAN KHUSUS  (ANECDOTAL RECORD)

Hari/Tanggal : Senin, 7 Juli 2009 
Tempat : Sentra Bahan Alam 
Pukul  : 09.00 WIB 
Usia  : 3 tahun 6 bulan 

- Rendy  bermain air (yang dilakukan anak). Sebagian air tumpah 
ke sepatu kedua temannya (apa yang terjadi). Ia melihat ke saya, 
kemudian melihat temannya yang lain dan tertawa terkekeh-kekeh 
(bagaimana reaksi Rendy)       

Contoh Catatan Anecdotal Record di atas mencantumkan keterangan 
waktu, tempat, dan usia anak. Catatan yang dibuat menggambarkan 
kejadian yang sesungguhnya (kegiatan yang dilakukan anak, kata yang 
diucapkan anak, bahasa tubuh dan ekspresi wajah anak, dan hasil karya 
anak) 

- Hari ini Rendy nakal. Ia bermaksud menumpahkan air ke lantai 
dan memercikkan kepada temannya. Ia menoleh ke arah saya 
untuk memastikan apakah saya mengamati tindakannya, lalu 
menertawakan anak lain. 

Contoh Catatan Anecdotal Record di atas tidak menggambarkan 
kejadian yang sesungguhnya, karena ditulis dengan menggunakan 
dugaan dan kesimpulan subjektif. Catatan Anecdotal Record harus 
ditulis berdasarkan fakta terkait dengan kejadian khusus berupa sikap 
dan perilaku yang ditunjukkan anak pada hari itu. Catatan ini tidak perlu 
dibuat setiap hari bila tidak ada kejadian khusus yang penting. 
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Lampiran 15 

Contoh Portofolio 

PengumpulanPengumpulan data data 
dengandengan portoporto foliofolio

Perkembangan
Melukis/Menggambar

Portofolio di atas berupa dokumentasi hasil karya lukis anak yang 

menunjukkan tahapan perkembangan gambar/lukis dari waktu ke waktu 

yang makin lama makin baik. Selalu tuliskan nama anak beserta 

tanggal, bulan, tahun di setiap karya anak sehingga dapat diketahui 

perkembangan setiap anak. 
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Lampiran 16
Contoh Laporan Perkembangan Anak 

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK 

Nama Anak  : Stephanus Jalie 

Nomor Induk : 2010003 

Kelompok usia : 3-4 tahun  

Semester : 1 

A. Informasi Perkembangan: 

No Aspek Perkembangan dan Pencapaiannya 
1. Moral dan nilai-nilai  agama 

 Sudah bisa menghafal doa Bapa Kami. 
 Mampu menyebut beberapa contoh ciptaan Tuhan. 
 Mengucapkan terima kasih setelah menerima 

sesuatu, tetapi terkadang masih perlu diingatkan. 
 Mampu berbagi alat bermain kepada temannya. 

2. Fisik/Motorik 
 Sudah bisa berjalan dan berlari dengan stabil. 
 Dapat naik-turun tangga tanpa berpegangan, tetapi 

belum menggunakan dua kaki secara bergantian. 
 Dapat melompat dengan dua kaki sekaligus, tetapi 

masih kesulitan untuk melompat dengan satu kaki 
bergantian. 

 Dapat menendang bola tetapi masih kesulitan 
untuk menangkap bola dengan jarak 1 m. 
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No Aspek Perkembangan dan Pencapaiannya 
3. Bahasa 

 Dapat menirukan suara benda jatuh dan suara 
beberapa jenis binatang. 

 Dapat berbicara runtut dengan 4-5 suku kata. 
 Dapat memahami dan melaksanakan 2 perintah 

sekaligus. 
4. Kognitif 

 Mampu mengelompokkan benda yang sejenis. 
 Mampu menyebutkan 4 bentuk geometri. 
 Mampu membedakan ukuran besar-kecil dan 

panjang-pendek. 
5. Sosial-emosi 

 Dapat menunjukkan ekspresi wajah sedih, senang, 
dan takut. 

 Dapat berkonsentrasi mendengarkan cerita 3-4 
menit.

 Sudah bisa antri minum dan ke toilet dengan tertib.
6. Seni 

 Dapat menyanyikan beberapa lagu pendek dengan 
lengkap. 

 Mampu bertepuk tangan mengikuti irama. 
 Dapat melukis membentuk lengkung-lengkung 

dengan jari, kuas, atau krayon. 
B. Informasi Pertumbuhan: 

No Aspek Pertumbuhan dan Pencapaiannya 
1. Berat Badan 

Selalu naik tetapi mendekati garis kuning pada KMS. 
2. Tinggi Badan 

Bertambah secara normal. 
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C. Informasi Ketidakhadiran: 
Sakit : 2 hari; Ijin: 1 kali; Alpa: - 

D. Rekomendasi untuk orangtua: 
1. Anak bisa diajak mengikuti Perayaan Ekaristi setiap hari 

Minggu dan doa di lingkungan. 
2. Anak perlu banyak diajak main gerakan kasar seperti berlari, 

melompat, dan menangkap bola. 

                                          Paroki St Petrus, 5 Juli 2012 

    Orangtua,  Pendidik, 

(......................)  Anastasia 
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Lampiran 17

PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN, GIZI, DAN 
STIMULASI PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI SESUAI 

DENGAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK 

NO 
SIKLUS/ 

USIA 
ANAK 

KEBUTUHAN 
ESSENSIAL JENIS LAYANAN 

1 Janin 
dalam 
kandungan 
sampai 
lahir 

1. Asupan gizi 
seimbang  

- Pemberian makanan bergizi 
seimbang  

- Suplementasi gizi mikro 
2. Janin tumbuh 

kembang secara 
normal 

Pelayanan pemeriksaan kehamilan 
Stimulasi janin dalam kandungan 
Penyuluhan tentang konsep diri ibu 
hamil 

3. Pencegahan dan 
pengobatan 
penyakit 

- Imunisasi TT 
- Pencegahan penyakit menular 

lainnya 
- Pengobatan 

4. Asuhan 
persalinan 

Pertolongan persalinan 

5. Asuhan bayi baru   
lahir 

- Pencatatan berat dan panjang lahir 
- Manajemen Terpadu Bayi Muda 

(MTBM) yang  mencakup antara 
lain: 

 Pemeriksaan kesehatan 
 Penanganan penyakit 
 Injeksi vitamin K1

 Pemberian salep mata 
 Perawatan tali pusar 

- Menjaga bayi tetap hangat 
2 Bayi 0-28 

hari 
1. Asupan gizi 

seimbang 
- Inisiasi menyusu dini 
-  Pemberian ASI ekslusif 
- Pemberian makanan bergizi 

seimbang bagi ibu 
- Fortifikasi/Suplementasi gizi mikro 

bagi ibu 
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NO 
SIKLUS/ 

USIA 
ANAK 

KEBUTUHAN 
ESSENSIAL JENIS LAYANAN 

2. Pencegahan 
penyakit 

Pemberian Imunisasi     

3. Tumbuh 
kembang  normal 

Stimulasi tumbuh kembang   

4. Akte kelahiran Pencatatan kelahiran & penerbitan akte 
kelahiran 

3 Bayi dan 
anak 1 � 24 
bulan 

1. Asupan gizi 
seimbang 

Pemberian ASI ekslusif sejak lahir 
sampai usia 6 bulan 
Pemberian makanan bergizi dan 
fortifikasi/ Suplementasi gizi mikro 
kepada ibu 
Pemberian ASI untuk anak usia 6-24 
bulan 
Pemberian makanan pendamping ASI 
(MP-ASI) mulai usia 6 bulan 
Pemberian makanan keluarga bergizi 
seimbang untuk anak usia 1 tahun 
keatas 
Pemberian zat gizi mikro mulai usia 6 
bulan 

2. Tumbuh 
kembang normal 

Penimbangan setiap bulan 
Stimulasi oleh keluarga dan lingkungan 
(pengasuhan bersama) 
Penyuluhan stimulasi tumbuh kembang 
bagi ibu, keluarga, dan pengasuh 
lainnya 
Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh 
Kembang (DIDTK) 

3. Pencegahan dan 
pengobatan 
penyakit 

Imunisasi lengkap sebelum usia 1 
tahun 
Manajemen terpadu balita sakit 
(MTBS) 
Perawatan balita gizi buruk 
Pencegahan penyakit menular. 
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NO 
SIKLUS/ 

USIA 
ANAK 

KEBUTUHAN 
ESSENSIAL JENIS LAYANAN 

4 Anak 2-6 
tahun 

1. Asupan gizi 
seimbang  

Pemberian makanan dengan gizi 
seimbang (makanan keluarga) 
Fortifikasi /suplementasi  zat gizi 
mikro sampai usia 5 tahun 

2. Tumbuh 
kembang normal 

Penimbangan balita setiap bulan 
sampai usia 5 tahun 
Stimulasi oleh keluarga dan lingkungan 
Penyuluhan stimulasi tumbuh kembang 
bagi ibu, keluarga, dan pengasuh 
lainnya 
Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh 
Kembang (DIDTK) 

3. Pencegahan dan 
pengobatan 
penyakit 

Imunisasi booster
Manajemen Terpadu Balita Sakit 
(MTBS) 
Perawatan balita gizi buruk 
Pencegahan penyakit menular lainnya 

4. Pengembangan 
kecerdasan 
jamak: 
- Verbal/bahasa 
- Matematika/ 

logika 
- Visual-spasial 
- Kinestetik dan 

gerakan tubuh 
- Musik-irama 
- Interpersonal 
- Intrapersonal 
- Naturalis 
- Spiritual 

- Pemberian rangsangan pendidikan 
sesuai tahap perkembangan dan 
potensi anak yang mencakup: (1) 
pembiasaan sikap dan perilaku positif 
(pembentukan karakter); (2) 
pengembangan fisik dan motorik (3) 
sosial dan emosional, (4) bahasa dan 
komunikasi, (5) kognitif,  (6) seni 
dan kreativitas. 

- Bimbingan keagamaan sesuai usia 
dan tahap perkembangan anak. 

5 Janin 
sampai 6 
tahun 

- Penerimaan dan 
kasih sayang  

- Asuhan dan 
perlindungan 

Pemeliharaan, perawatan, bimbingan, 
pendidikan, pembinaan dan 
perlindungan. 
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NO 
SIKLUS/ 

USIA 
ANAK 

KEBUTUHAN 
ESSENSIAL JENIS LAYANAN 

6 Janin 
sampai 6 
tahun yang 
mem-
punyai 
kebutuhan 
khusus 

- Penerimaan dan 
kasih sayang. 

- Pemeliharaan dan 
perawatan. 

- Asuhan, 
bimbingan, 
didikan dan 
pembinaan. 

- Perlindungan. 

- Pemeliharaan, perawatan, 
bimbingan, pendidikan, pembinaan 
dan perlindungan sesuai kebutuhan 
khususnya. 
- Pendidikan inklusif/non-

diskriminatif. 
- Sistem rujukan. 

Sumber: Bappenas, Buku Saku Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, 
2010. 

Penjelasan: 

 Menu dengan gizi seimbang adalah beraneka ragam dan dalam jumlah 
yang sesuai dengan kebutuhan. Beraneka ragam artinya bahan 
makanan mengandung semua zat gizi (karbonhidrat, protein, lemak, 
vitamin dan mineral serta serat). 

 Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan suatu 
pendekatan keterpaduan dalam tatalaksanan balita sakit yang datang 
berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang 
meliputi upaya pengobatan terhadap penyakit: pneumonia, diare, 
campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan upaya peningkatan 
kesehatan dan pencegahan penyakit meliputi imunisasi, pemberian 
Vitamin A dan konseling pemberian makan. 
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Lampiran 18  

Kartu Diteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)
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Lampiran 13 

Petunjuk Pengisian
Petunjuk Umum:
1. Pengamatan dilakukan pada akhir bulan ke-4, 8, 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 usia anak.
2. Saat pengamatan dilakukan anak harus dalam kondisi sehat dan tanpa beban.
3. Pengamatan dilakukan sealami mungkin sehingga si anak tidak tahu sedang dideteksi.
4. Pengamatan dilakukan per aspek perkembangan, mulai dari gerakan kasar sampai sosialisasi.
5. Garis grafik perkembangan dimulai dari titik merah pada usia pengamatan, selanjutnya dihubungkan dengan 

titik-titik pada kolom aspek perkembangan sesuai dengan kemampuan anak saat pengamatan.
6. Saat membubuhi titik pada kolom perkembangan yang dicapai, pastikan bahwa kemampuan itu tidak terjadi 

secara kebetulan.
7. Untuk anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya DDTK dilakukan oleh orangtuanya dengan dibantu oleh Kader.

Usia 4 Bulan:
1.1 Anak ditengkurapkan, di depannya diletakkan mainan. 

Anak mampu mengangkat kepala.
1.2 Anak ditelentangkan. Anak mampu bermain-main dengan 

kedua tangannya.
1.3 Anak diterlentangkan, di atasnya diberi mainan. Anak 

mampu mengamati mainan.
1.4  Anak diterlentangkan.  Anak mampu mendengar suara 

kertas diremas & bermain bibir sambil mengeluarkan air 
liur

1.5  Anak digendong Ibunya. Anak mampu tersenyum pada 
Ibunya ketika di goda.

Usia 8 Bulan:
2.1 Anak dalam posisi duduk dengan mainan. Anak mampu 

duduk sendiri dan mengambil posisi ongkong-ongkong 
sambil bertahan sebentar.

2.2 Balok mainan diletakkan di depan anak. Anak mampu 
menggenggam balok mainan dengan seluruh permukaan 
tangan.

2.3 Mainan diletakkan di atas meja di depan anak  lalu mainan 
digerakkan/digelindingkan sampai jatuh.  Anak mampu 
memperhatikan dan mencari mainan yang jatuh.

2.4  Ibu memperhatikan dan mendengar celoteh anak. Anak 
mampu mengeluarkan suara: ma.. ma� ma�, da... 
da�da�, ta... ta� ta�

2.5  Bapak/Ibu duduk di depan anak berhadap-hadapan. Anak 
mampu bermain Ciluk�Baa�

Usia 12 Bulan:
3.1 Mainan diletakkan didepan anak.Anak mampu berdiri 

sendiri dan berjalan berpegangan.
3.2 Benda kecil disebarkan didepan anak. Anak mampu 

mengambil benda kecil dengan ujung ibu jari dan jari 
telunjuk.

3.3 Mobil-mobilan atau boneka diletakkan didepan anak. Anak 
mampu menunjuk roda mobil-mobilan atau mata boneka.

3.4 Ibu/Bapak memperhatikan dan mendengarkan ucapan 
anak. Anak mampu mengucapkan satu kata atau lebih dan 
tahu artinya.

3.5 Anak sedang asyik dengan mainan, ibu meninta mainanya. 
Anak mampu memberikan mainan pada Ibu/Bapak

Usia 18 Bulan:
5.1 Anak diminta mendekati ibu dengan cepat. Anak mampu 

berlari tanpa terjatuh.
5.2 Ibu memperhatikan ucapan anak. Anak mampu 

mengucapkan sepuluh kata atau lebih dan tahu artinya.
5.3 Ibu bertanya: NAmamu siapa?�. Anak mampu      

menyebutkan namanya bila ditanya.
5.4 Ibu memperhatikan ucapan anak. Anak mampu 

mengucapkan sepuluh kata atau lebih dan tahu artinya.
5.5 Ibu bertanya: Namamu siapa?�.  Anak mampu 

menyebutkan namanya bila ditanya.

Usia 24 Bulan:
5.1 Anak diminta untuk melompati garis. Anak mampu 

melompat dengan dua kaki sekaligus.
5.2 Anak diminta membuka botol dengan memutar tutupnya. 

Anak mampu membuka botol dengan memutar tutupnya.
5.3 Anak diminta menyebukan bagian-bagian tubuh. Anak 

mampu menyebutkan 6 bagian tubuh (mata, hidung, 
mulut, kepala, tangan, telinga, dst).

5.4 Ibu bertanya dengan pertanyaan sederhana, �Mau apa?� 
Anak mampu menjawab dengan dua kata.

5.5 Ibu mengajak anak mencuci. Anak mampu meniru 
kegiatan orang dewasa.

Usia 36 Bulan:
6.1 Anak diminta untuk turun tangga. Anak mampu turun 

tangga dengan kaki bergantian tanpa berpegangan.
6.2 Anak diminta untuk mengambar garis dan lingkaran. 

Anak mampu meniru garis tegak, garis datar dan 
lingkaran.

6.3 Anak diminta untuk menunjukkan warna sayur-sayuran 
dan buah-buahan. Anak mampu menyebut tiga warna.

6.4 Ibu/bapak mengajak anak melihat gambar.Anak mampu 
bertanya dengan memakai kata apa, siapa, dimana?

6.5 Anak diminta bergabung dengan teman-temannya. Anak 
mampu bermain bersama dengan teman.

Usia 48 Bulan:
7.1 Anak diminta untuk melompat dengan satu kaki. Anak 

mampu melompat dengan satu kaki ditempat.
7.2 Anak diberi pensil dan kertas untuk menggambar, 

kemudian perhatikan cara anak memegang pensil. Anak 
mampu memegang pensil dengan ujung jari.

7.3 Anak diminta untuk menghitung tiga balok mainan 
didepannya. Anak mampu menghitung tiga balok mainan 
dengan cara menunjuk.

7.4 Ibu bertanya dan mendengarkan ucapan anak saat 
bermain, Mis: Itu apa? Anak mampu menggunakan 
kalimat lengkap (lebih dari 2 kata).

7.5  Anak diajak bergabung dengan teman-temannya dalam 
satu permainan. Anak mampu bermain bersama teman 
dalam satu permainan.

Usia 60 Bulan:
8.1 Anak diminta melompat dengan satu kaki kearah depan. 

Anak mampu melompat dengan satu kaki kearah depan.
8.2 Beri contoh menggambar tanda +   Anak mampu meniru 

tanda +
8.3 Anak diminta untuk menggambar orang. Anak mampu 

menggambar orang.
8.4 Ibu mendengar apa yang diceritaqkan anak pada 

temannya. Anak mampu bercerita dan bermakna.
8.5 Ibu diminta bergabung dengan teman-temannya dalam 

permainan yang berurutan. Anak mampu bermain 
bersama teman dengan mengikuti urutan permainan.

4

4

4

4

4
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Langkah-langkah dalam  DDTK 

1. Persiapkan buku DDTK  
2. Persiapkan Kartu DDTK 
3. Tentukan Umur anak 
4. Cantumkan dan lingkari tanggal pemeriksaan di kotak umur anak 
5. Lakukan Pemeriksaa 
6. Jika anak sudah mampu,berikan tanda(√) pada kotak yang tersedia 
7. Jika anak tidak mampu, lihatlah kemampuan anak satu tingkat 

dibawah usianya  
8. Hubungkan tanda (√) menjadi sebuah garis yang saling 

berhubungan 
9. Hasil pemeriksaan dibahas bersama: 

a. Apakah anak perlu distimulasi ? 
b. Apakah anak perlu dirujuk ? 
c. Apakah anak sudah sesuai umur   
d. Perkembangannya ? 

10.  Pencatatan 
Catat hal hal yang ditemukan pada saat pemeriksaan: 
a. Sikap 
b. Kondisi anak saat pemeriksaan dll 
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Rekapitulasi Pelaksanaan DDTK 

Nama Lembaga PAUD:................................................   

Tanggal Observasi: ………… 

Nama 

Tanggal, 
bulan, 
tahun 
lahir 

Status 
gizi(KMS) 

Perkembangan berdasarkan 
5 fungsi (checklist) 

Keterangan Usia 
Sekarang 

ge
ra

ka
n 

ka
sa

r

ge
ra

ka
n 

ha
lu

s

pe
ng

am
at

an
 

bi
ca

ra

so
si

al
is

as
ipita kuning 

pita hijau 
pita merah 
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Lampiran 19 

Contoh Format Surat Tanda Serta Belajar Program Integrasi 

PAUD-PAK 

SURAT TANDA SERTA BELAJAR 

NO. : ...201250001... 

Diberikan kepada: 

Nama   : ……………………………………… 
No. Induk : ………………………………………  
Tempat/Tgl. Lahir: ……………………………………… 
Nama orangtua : ……………………………………… 
Kelompok Usia : ……… Tahun 
atas keikutsertaannya secara aktif dalam program pendidikan anak 
usia dini di Program Integrasi PAUD-PAK 
…………………………………………………  
Paroki ……………………..... 
kecamatan………………....... 
Kab/kota…………………….. 

Demikian, surat tanda serta belajar ini dibuat dengan sebenarnya 
untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
Ketua Program Integrasi PAUD-PAK  

(Tanda tangan dan stempel Program Integrasi PAUD-PAK) 
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Lampiran 20  
Contoh Daftar Rekap Iuran Anak 

Daftar Rekap Iuran Anak 
 Semester I Tahun Pembelajaran 2012/2013 

No Nama Besar 
Iuran 

Bulan Iuran (Rp)  
Jumlah 

Juli Agus Sep Okt Nomor Des 

1 Esther 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 

2 Santi 8.000 8.000 8.000 8.000 - 16.000 8.000 48.000 

3 Juana 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 90.000 

4 Santika 9.000 9.000 9.000 9.000 27.000 - - 54.000 

5 Sari 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 

 Dst..         

Keterangan: 
1. Besarnya iuran tidak harus sama, bagi yang mampu diminta membayar lebih besar. 
2. Besarnya iuran masing-masing orangtua tidak perlu diketahui orang lain. 
3. Jika terjadi rapel pembayaran untuk beberapa bulan, maka dicatat pada bulan pembayaran dilakukan. 
4. Pada akhir bulan, jumlah penerimaan iuran orang tua yang diterima pada bulan tersebut dimasukkan 

dalam buku kas sebagai penerimaan. 
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Lampiran 21 
Contoh Format Buku Kas 

BUKU KAS  
Bulan: Juni 2009 
Penerimaan                                Pengeluaran 

Tgl 
Nomor 
Bukti 
Kas 

Uraian Jumlah 
Uang Tgl 

Nomor 
Bukti 
Kas 

Uraian Jumlah 
Uang 

15-06 001 Diterima dana untuk 
penyiapan tempat 
kegiatan  PAUD PAK 
dari SiNomorde GKOI 
LA 

800.000 16-06 004 Dikeluarkan biaya 
penyiapan tempat 

400.000 

15-06 002 Diterima dana untuk 
pembuatan APE lokal 
dari SiNomorde PBI 

400.000 18-06 006 Dibayar 
pembelian karpet 
4 lembar 

400.000 

15-06 003 Diterima dana 
cadangan kas dari PGI  

500.000 18-06 007 Dibayar 
pembelian APE 
bahan alam 
(ember, nampan, 
dll) 

370.000 

16-06 005 Diterima uang 
pendaftaran dari 
orangtua 

675.000 29-06 009 Dibayar 
pembelian baju 
seragam kader 5 
potong 

500.000 

20-06 008 Diterima sumbangan 
dari pembina PGPI 

500.000 30-06 010 Dibeli peralatan 
makan dan minum 
anak (galon, gelas, 
dan piring plastik) 

200.000 

  Jumlah Penerimaan 2.875.000   Jumlah 
Pengeluaran 

1.870.000 

  Saldo kurang -   Saldo lebih 1.005.000 
  Jumlah 2.875.000   Jumlah 2.875.000 



Dicetak oleh: 
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 
Tahun 2013 

www.paud.kemdikbud.go.id


