
MILIK NEGARA 

TIDAK DIPERDAGANGKAN 

PETUNJUK TEKNIS  

PENYELENGGARAAN PAUD 

BERBASIS BINA IMAN ANAK  

(PAUD-BIA) 



PETUNJUK TEKNIS 
PENYELENGGARAAN 

PAUD BERBASIS BINA IMAN ANAK 

(PAUD-BIA) 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-BIA 

  i 

 

SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  

NONFORMAL DAN INFORMAL 
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, secara tegas menyatakan 
bahwa “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 lanjut”. Selanjutnya 
dinyatakan pula bahwa pendidikan anak usia dini dapat 
diselenggarakan pada jalur formal (Taman Kanak-kanak/ 
Raudhathul Athfal), jalur nonformal (Taman Penitipan Anak, 
Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat), dan 
pada jalur informal (melalui pendidikan keluarga atau 
lingkungan). 

Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan 
layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, 
terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian 
Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 
Nasional, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa 
pembinaan PAUD baik formal, nonformal, maupun informal, 
berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), 
yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan 
Pendidikan Anak Usia Dini. 

Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait 
dengan pembinaan PAUD telah ditetapkan dan 
disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada 
kenyataannnya dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir 
tahun 2009, yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 
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53,7%. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani 
tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya 
jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman 
Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman 
Penitipan Anak (TPA), maupun lembaga Satuan PAUD 
Sejenis lainnya. 

Oleh karena itu, seiring dengan perubahan organisasi 
dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal 
pada tahun 2011 ini telah menetapkan kebijakan untuk 
memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD 
secara lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui 
berbagai program peningkatan kapasitas layanan lembaga-
lembaga PAUD di seluruh tanah air. 

Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis 
ini untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku 
kepentingan PAUD dalam melaksanakan program PAUD 
secara tertib dan tepat sasaran. Saya menyampaikan 
penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk ini. 
Semoga petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman 
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian 
dari komitmen dan kesungguhan kita dalam ikut menyiapkan 
generasi bangsa yang unggul di masa yang akan datang. 
Semoga, dan selamat bekerja. 
 

Plt. Direktur Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini,  
Nonformal, dan Informal 
 
 
 
Hamid Muhammad, Ph.D. 
NIP. 195905121983111001 
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PENGANTAR 
 
 

Anak usia dini merupakan aset suatu bangsa. 
Sebagai suatu generasi yang nantinya akan menentukan 
nasib suatu bangsa, maka anak usia dini perlu 
diperhatikan dengan benar. Sentuhan pada anak usia dini 
tidak dapat dilakukan hanya melalui pendidikan ataupun 
keagamaan. Namun perlu dilakukan sentuhan secara 
holistik, yaitu dari aspek pendidikan, psikologis, 
kesehatan, dan spiritual (agama). 

 
Salah satu layanan anak berbasis agama dalam 

agama Katolik berbentuk Bina Iman Anak (BIA). Bina 
Iman Anak masih berbentuk layanan pendidikan spiritual 
(agama) saja, belum melibatkan pendidikan anak secara 
holistik, karena itu diperlukan adanya nuansa pendidikan 
anak yang lebih konferhensif pada Bina Iman Anak (BIA) 
yang ada di Indonesia ini.   

 
Kementerian Pendidikan Nasional khususnya 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 
menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pendidikan Anak Usia 
Dini Terintegrasi Bina Iman Anak (BIA)  yang akan 
digunakan sebagai acuan para Pendamping BIA dalam 
melaksanakan program pelayanan anak  usia 2-6 tahun. 

 
Adanya petunjuk teknis ini bukan untuk mendirikan 

Bina Iman Anak baru dengan nama baru “PAUD 
Terintegrasi Bina Iman Anak (BIA)” Namun petunjuk teknis 
(Juknis) ini diiharapkan dapat melengkapi program 
pelayanan anak yang ada selama ini. 
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Semoga fasilitas pemerintah melalui penyusunan 
petunjuk teknis (Juknis) ini dapat digunakan oleh para 
Pendamping Bina Iman Anak (BIA) di lingkungan Gereja 
Katolik. 

 
 

Jakarta,    Maret 2011 
Direktur Pembinaan  
Pendidikan Anak Usia Dini, 
 
 
 
 
 
Dr. Erman Syamsuddin 
NIP195703041983031015 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 
A.  LATAR BELAKANG 

Usia dini merupakan masa emas perkembangan 
seorang  manusia. Pada masa itu terjadi lonjakan 
perkembangan  anak yang sangat pesat dan tidak 
terulang pada periode berikutnya. Masa keemasan 
perkembangan tersebut bukan hanya pada aspek 
kecerdasan, tetapi pada semua aspek perkembangan 
yang mencakup moral-spiritual, fisik-motorik, sosial-
emosional, kognitif, bahasa, dan estetika. Oleh karena itu 
pembentukan dasar-dasar keimanan dan perilaku, 
misalnya iman, harapan, kasih, watak jujur, adil, ramah, 
santun, ulet, rajin, sigap, dan bertanggungjawab sangat 
tepat jika dilakukan sejak usia dini. Untuk melejitkan 
potensi perkembangan tersebut,  setiap anak 
membutuhkan asupan gizi, perlindungan kesehatan, 
perlindungan asuhan penuh kasih sayang, dan  
rangsangan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai 
yang akan dikembangkan, tahap perkembangan dan 
potensi  masing-masing anak. 

Pemberian rangsangan pendidikan dapat dilakukan 
sejak  anak  dilahirkan, bahkan sejak anak masih dalam 
kandungan, dan dimulai dari lingkungan keluarga.  
Rangsangan pendidikan ini hendaknya dilakukan secara 
bertahap, berulang, konsisten dan tuntas, sehingga 
memiliki daya ubah (manfaat) bagi anak. 
Seiring bertambahnya usia, anak-anak membutuhkan 
rangsangan pendidikan yang lebih lengkap sehingga 
memerlukan tambahan layanan pendidikan di luar  rumah, 
yang sudah dapat dimulai setelah anak berusia 6 bulan 
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bahkan sejak berusia 3 bulan.  
Layanan semacam itu  antara lain dilakukan oleh 

Pemerintah melalui lembaga pendidikan anak usia dini 
(PAUD), termasuk layanan yang dilakukan oleh lembaga 
Satuan Paud Sejenis (SPS).  Rangsangan pendidikan 
yang dilakukan di rumah (home  base) dan yang dilakukan 
di luar rumah (center base) harus saling mendukung dan 
melengkapi, sehingga diperoleh hasil optimal. 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) berfungsi membina, 
menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh  potensi 
anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku 
dan kemampuan dasar sesuai dengan  tahap 
perkembangan anak, agar memiliki kesiapan  untuk  
memasuki pendidikan selanjutnya.  

Pemerintah mengamati bahwa Gereja Katolik 
sudah lama memiliki kepedulian dan keprihatinan akan 
pembinaan iman anak usia dini dalam bentuk kegiatan 
yang disebut Bina Iman Anak (BIA). Untuk meng-
optimalkan layanan pembinaan bagi anak usia dini,  
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan PAUD  
menawarkan kerjasama dengan Gereja Katolik dalam 
menangani pembinaan iman anak usia dini. Kerjasama  ini 
terlaksana dalam bentuk layanan PAUD yang 
diintegrasikan ke dalam program BIA, yang disebut 
Program  Integrasi PAUD-BIA. 

Program Integrasi PAUD-BIA tidak dimaksudkan 
untuk menggantikan program Bina Iman Anak (BIA) yang 
sudah lama dijalankan oleh Gereja, melainkan untuk 
memperkuat  dan melengkapinya dengan program PAUD.  
Program ini untuk mengoptimalkan perkembangan anak 
secara menyeluruh pada usia emasnya dan memastikan 
bahwa anak belajar melalui bermain yang disesuaikan  
dengan tahap perkembangan dan potensi masing-masing 
anak. Untuk itu perlu adanya Petunjuk Teknis sebagai 
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acuan dalam penyelenggaraan Program Integrasi PAUD-
BIA. 

 Petunjuk Teknis ini hanya mengatur aspek penye-
lenggaraan pendidikannya, sedangkan penentuan arah 
dan materi   pembinaan iman  men-jadi wewenang dan 
tanggungjawab Gereja. Petunjuk Teknis ini merupakan 
acuan minimal dalam penyelenggaraan Program Integrasi 
PAUD-BIA, yang termasuk dalam kategori Satuan PAUD 
Sejenis (SPS). 
 
 
B.  DASAR HUKUM 

1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang 
Kesejahteraan Anak. 

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2004-2025. 

5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara 
serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 
1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden No.67 tahun 2010. 

7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah No 66 tahun 2010. 
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8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan Nasional 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia 
Dini. 

 
 
C.   TUJUAN PETUNJUK TEKNIS 

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang 
Program Integrasi PAUD-BIA. 

2. Sebagai petunjuk teknis bagi para pembina dan 
siapa saja yang terlibat atau terkait dalam 
melakukan Program Integrasi PAUD-BIA. 

3. Sebagai acuan bagi penyelenggara, pengelola, dan 
pembina Program Integrasi PAUD-BIA. 

  

 

D.   TUJUAN PROGRAM 
1. Memberikan wahana pembinaan iman bagi anak 

usia dini  dengan   mengintegrasikan layanan 
PAUD berdasarkan iman Katolik, terutama bagi 
anak-anak yang kurang beruntung. 

2. Membangun landasan bagi  berkembang-nya 
potensi anak agar menjadi manusia  beriman 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian 
luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, 
mandiri,  percaya  diri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis  dan bertanggung jawab 

3. Mengembangkan potensi  kecerdasan spiritual, 
intelektual, emosional, kinestetis,  dan sosial anak 
pada masa emas pertumbuhannya dalam 
lingkungan bermain yang edukatif dan menye-
nangkan 
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4. Memperluas jangkauan layanan PAUD khususnya 
di kalangan Gereja Katolik. 

5. Memberi contoh kepada orangtua dan keluarga 
tentang proses pembinaan iman anak usia dini 
yang mengintegrasikan program PAUD untuk 
dilanjutkan di rumah. 

 
 
E.  PENGERTIAN  
 

1. PAUD 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 No.20 
Tahun  2003 Tentang Sisdiknas). 

2. Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk-bentuk PAUD  
jalur  nonformal  selain  Kelompok Bermain dan  
Taman Penitipan Anak yang penyelenggaraannya  
dapat diintegrasikan dengan berbagai program 
layanan anak usia dini yang telah ada di masya-
rakat seperti Posyandu, Bina  Keluarga Balita, 
Taman Pendidikan Al- Qur‟an, Sekolah Minggu, 
Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya. 

3. Bina Iman Anak (BIA) adalah layanan pembinaan 
iman bagi anak-anak usia 0 sampai dengan 12 
tahun di kalangan Gereja Katolik. 

4. Program  Integrasi  PAUD-BIA  adalah layanan  
Bina Iman Anak (BIA) yang dalam penyeleng-
garaannya mengintegrasikan layanan PAUD. 
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5. Petunjuk teknis Teknis Penyelenggaraan Program 

Integrasi PAUD-BIA adalah acuan minimal dalam  

penyelenggaraan Program Integrasi PAUD-BIA. 
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BAB II 

PRINSIP DASAR PROGRAM INTEGRASI PAUD-BIA 
 
 
A.  PRINSIP PEMBELAJARAN 
 

1. Berdasarkan iman Katolik. Kegiatan pembelaja- 
ran dilandaskan pada ajaran dan Tradisi Gereja 
Katolik. 

2. Mengacu pada kebutuhan anak. Kegiatan 
pembelajaran ditujukan pada pemenuhan 
kebutuhan perkembangan masing-masing anak. 
Karena  anak merupakan individu yang unik, 
maka masing-masing anak memiliki kebutuhan 
yang berbeda. 

3.  Belajar melalui bermain. Bermain adalah dunia 
anak. Kegiatan belajar dan bermain bagi anak 
merupakan kegiatan yang menyatu (tidak 
terpisahkan).  Kegiatan pembelajaran dilakukan 
melalui  bermain yang diintegrasikan ke dalam 
nilai-nilai Katolik. 

4.  Merangsang anak aktif. Kegiatan pembelajaran 
berfokus  pada anak. Pembina lebih berperan 
sebagai fasilitator  dari pada sebagai pengajar. 
Metode dan strategi pembelajaran yang 
digunakan adalah yang merangsang anak untuk 
aktif bermain dan melakukan eksplorasi serta 
memanfaatkan benda-benda yang ada di 
sekitarnya. 

5.  Merangsang munculnya keingintahuan anak. 

Pembina memberikan dorongan, pujian, dan 

bantuan (jika diperlukan) setiap perilaku anak 

yang mencerminkan keingintahuan. 

 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-BIA 

  8 

 

6. Menyediakan lingkungan belajar/bermain yang 
aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi 
anak. 

7. Merangsang semua aspek perkembangan anak 
secara  utuh dan terpadu. Proses pembelajaran 
bersifat sistemik dan tematik yang ditujukan untuk 
melejitkan seluruh potensi anak yang mencakup 
pembinaan ajaran, moral  dan penghayatan iman 
Katolik, fisik-motorik (mororik kasar dan halus), 
kognitif, sosial-emosi, bahasa dan estetika yang 
berguna bagi pendidikan selanjutnya dan 
kehidupan mereka kelak. 

8. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sum-
ber belajar bagi anak. Bahan-bahan yang tersedia 
di lingkungan sekitar seperti batu-batuan, biji-
bijian, kerang, tanah liat/lempung, ranting dan 
daun, pasir dan air, serta  bahan-bahan 
limbah/daur ulang, merupakan bahan bermain 
yang murah, mudah didapat, dan telah terbukti 
memiliki nilai edukatif tinggi. 

9. Menumbuhkan nilai-nilai iman dan moral Katolik, 
cinta tanah air, semangat kebersamaan dan 
kebangsaan  melalui permbinaan karakter sejak 
dini. 

10. Ditujukan untuk kepentingan terbaik anak. 
Semua program  pembelajaran yang dilaksa-
nakan, ditujukan  sebesar-besarnya untuk 
kepentingan terbaik anak. 

11. Program Integrasi PAUD-BIA dibentuk atas 

kesepakatan Gereja setempat dan dikelola 

berdasarkan tugas pewartaan Gereja. 
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B.  PRINSIP PERKEMBANGAN ANAK 
 
 

Dalam penerapan prinsip-prinsip pembelajaran diatas 
senantiasa harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Anak belajar dengan baik apabila kebutuhan 
jasmani  dan rohaninya terpenuhi. Kebutuhan 
jasmani  meliputi  sehat dan tidak lapar atau haus. 
Kebutuhan rohani meliputi rasa aman dan nyaman. 

2. Anak belajar terus menerus mulai dari eksplorasi     
(mencoba-coba/menjelajah), membangun pengeta-
huan dan  pemahaman, menemukan suatu konsep, 
hingga akhirnya mampu membuat sesuatu yang 
berharga. 

3. Anak belajar melalui interaksi sosial dengan 
sesama  teman dan orang dewasa yang ada di 
lingkungannya. 

4. Minat dan ketekunan anak merupakan modal 
penting dalam proses belajar anak. 

5. Setiap anak memiliki laju perkembangan dan gaya 
belajar yang berbeda-beda. 

6. Anak belajar dari hal-hal sederhana menuju yang 
kompleks,  dari yang kongkrit menuju abstrak, dari 
bahasa non-verbal menuju  bahasa verbal, dan dari 
diri  sendiri menuju interaksi sosial dengan orang 
lain. 

 

 

C.   PRINSIP PENYELENGGARAAN PROGRAM 

1. Optimalisasi Program 

Program Integrasi PAUD-BIA dimaksudkan untuk  
memperkuat BIA yang sudah berjalan atau 
mengintegrasikan layanan PAUD dengan BIA 
yang sudah ada, sehingga hasilnya lebih optimal. 
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2. Optimalisasi Ketenagaan 

Program  Integrasi  PAUD-BIA  dapat meman-
faatkan ketenagaan BIA yang sudah ada  untuk 
melaksanakan Program Integrasi PAUD-BIA . 

 
 

3. Optimalisasi Sarana dan Prasarana 

Program  Integrasi  PAUD-BIA  dapat meman-
faatkan sarana dan prasarana yang tersedia  
seperti tempat pertemuan di paroki, wilayah, 
lingkungan, atau prasarana lain yang dimiliki  
paroki/wilayah/lingkungan, dengan memasang  
identitas (papan nama lembaga PAUD yang 
bersangkutan). 

 

 
D.  PRINSIP  PELAKSANAAN  PROGRAM PEMBE-

LAJARAN 

 
1.  Program pembelajaran dilaksanakan dalam kon-

teks bermain yang meliputi: 

a. bermain dalam rangka pembinaan iman dan 

pembelajaran agama; 

b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial, 
               kepribadian dan karakter; 

c. bermain  dalam  rangka  pembelajaran orientasi 
dan pengenalan pengetahuan dan teknologi; 

d.  bermain dalam rangka pembelajaran estetika; 
dan 

e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani 
dan kesehatan. 
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2.  Semua program pembelajaran tersebut di atas 
dirancang dan diselenggarakan: 
a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan mendorong kreativitas serta 
kemandirian anak; 

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan 
perkembangan mental serta kebutuhan dan 
kepentingan terbaik anak; 

c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, 
minat,  dan kemampuan masing-masing anak; 

d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak 
terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi 
psikososial; dan 

e. dengan memperhatikan latar belakang 
ekonomi, sosial, dan budaya anak. 

 
 

E. PRINSIP KESEDERHANAAN 
1. Kesederhanaan Program 

Program Bina Integrasi BIA-PAUD dilakukan 
secara sederhana untuk kelompok anak usia 2-6 
tahun. Program ini dilakukan satu atau dua kali 
seminggu. 

2. Kesederhanaan Mainan 
Alat Permainan Edukatif (APE) Program Integrasi 
PAUD-BIA dikemas secara sederhana dalam 
bentuk paket APE. Setiap kelompok dilengkapi 
satu paket APE. APE tersebut sebagian dibeli dan 
yang lain dapat dibuat sendiri dari bahan yang 
tersedia di lingkungan. 

3. Kesederhanaan Pengelolaan 
Program Integrasi PAUD-BIA dikelola oleh umat 
lingkungan dengan dukungan pimpinan Gereja 
setempat. 
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      4. Kesederhanaan Tempat 
Program Integrasi PAUD-BIA tidak mensyaratkan 
adanya  bangunan khusus sebagai tempat 
kegiatan.  Kegiatan Program Integrasi PAUD- BIA 
dapat dilakukan di serambi rumah, sekolah, kapel, 
gedung  pertemuan paroki, atau tempat lain yang 
tersedia dan terjangkau. 

5. Kesederhanaan Pakaian 
Peserta Program Integrasi PAUD-BIA tidak 
diwajibkan berseragam, tetapi hendaknya 
memakai pakaian bersih, sopan dan layak pakai. 

 
 
F.   PRINSIP MUDAH, MURAH, DAN BERMUTU 

1. Mudah 
Prinsip kesederhanaan menjadikan Program 
Integrasi PAUD-BIA mudah dilaksanakan. 

2. Murah 
Dengan prinsip pengelolaan dari, oleh dan untuk 
umat  lingkungan membuat Program Integrasi 
PAUD-BIA  terjangkau biayanya. 

Semua biaya dibahas bersama  sesuai dengan 
keperluannya yang selanjutnya dicarikan sumber 
dananya. 

3. Bermutu 
Mutu Program Integrasi PAUD-BIA dicapai 
melalui: keterpaduan dengan layanan bagi 
orangtua dan pengasuh; keterpaduan pembinaan 
iman yang dilakukan di center base dan di rumah 
masing-masing. 
 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-BIA 

  13 

 

BAB III 
PESERTA DIDIK, PEMBINA DAN PENGELOLA 

 
 
 
 
A. Peserta didik (anak binaan) 

Subyek bina adalah anak katolik yang berusia 2 – 6 
tahun. Mereka yang kurang beruntung, yang tidak 
terlayani di Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak 
ataupun di PAUD lainnya. 

 
B. Pendidik atau Pembina 

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. Pembina PAUD-BIA di lingkungan, di paroki 

Pembinaan iman anak merupakan tanggung jawab 
umat (Gereja). 
Secara khusus ada yang terpanggil secara 
sukarela untuk membantu para orangtua 
melaksanakan tugas utama  dalam 
pendidikan/pembinaan iman anak: Mereka adalah 
pembina BIA yang sudah berpengalaman, yang 
dikhususkan untuk menjadi pembina Program  
Integrasi PAUD- BIA. 
• Mereka adalah mitra kerja orangtua dalam 

mengasihi dan membina anak dengan tulus 
melalui keteladanan. 
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• Mereka bukan guru, melainkan sebagai anggota 

keluarga dan sahabat  bagi anak. 
• Mereka  mampu  memfasilitasi  dan menganimasi 

proses pertumbuhan anak secara sistematis dan 
terencana. 

• Mereka mampu bekerja sama dalam tim. 

 

 Fungsi  dan  tugas  para  pembina  sebagai 
fasilitator dan animator 
• Memahami dan melaksanakan arah dasar  pem-

binaan  iman  anak  sesuai  dengan kebijakan  
pastoral Gereja Indonesia saat ini. 

• Membangun relasi dan komunikasi yang baik 
dengan pimpinan Gereja setempat. 

• Menciptakan suasana kondusif yang membuat 
anak merasa aman, betah dan bersemangat untuk 
selalu mau berkumpul dan bermain bersama 
secara bebas dan gembira. 

• Membantu anak mencapai kecerdasan jamak 
secara  maksimal. 

• Menganimasi anak untuk hidup berkomunitas 
secara inklusif dan holistik. 

• Memfasilitasi  anak  mengalami  proses pen-
dewasaan dan kemandirian dengan mempercayai  
dan  mendorong  anak mengambil  keputusan 
untuk diri sendiri secara bertanggung jawab. 

• Membantu anak mengambil keputusan bersama 
melalui proses partisipatif, saling menghargai dan 
terbuka. 

• Memfasilitasi anak, mencintai lingkungan hidup,
 kejujuran, keadilan dan perdamaian. 

• Memfasilitasi keterlibatan orangtua anak dalam 
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program pembinaan anak. 
• Membekali para orangtua anak agar mereka 

memperoleh pola pengasuhan yang tepat bagi 
anak-anak mereka di rumah. 

 
C.  Pengelola. 

1. Pengelola atau lebih sering disebut Pengurus 
Program Integrasi PAUD-BIA sekurang-kurangnya 
terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara.  Mereka  di 
dampingi  oleh Pimpinan Gereja  setempat (Pastor 
Paroki/Pengurus Wilayah/Lingkungan). 

2. Pengurus Program Integrasi PAUD-BIA bisa 
merangkap sebagai Pembina Program Integrasi 
PAUD-BIA. 

3. Pola kepemimpinan pengelola dijalankan secara  
pastisipatif,  sehingga  semua anggota dapat turut 
mengambil keputusan, mengevaluasi dan meren-
canakan rangkaian pembinaan Program Integrasi 
PAUD-BIA. 

4. Jangka waktu kepengurusan tergantung kesepa-
katan bersama, misalnya 2 tahun. 

5. Tugas Pengurus Program Integrasi PAUD- BIA 
adalah memfasilitasi dan menganimasi para pembina 
Program Integrasi PAUD-BIA, mencarikan  sumber-
sumber dana untuk meningkatkan  kualitas Program 
Integrasi PAUD-BIA. 

6. Tanggung jawab Ketua Pengurus Program Integrasi 
PAUD-BIA: 

a. Memimpin Program Integrasi PAUD- BIA. 
b. Bertanggungjawab atas kelancaran dan kualitas 

program Integrasi PAUD-BIA. 
c. Menandatangani surat-surat, laporan kegiatan dan 

laporan perkembangan anak. 
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d. Mengeluarkan dan menandatangani Surat  Tanda 
Serta Belajar untuk anak yang akan melanjutkan 
ke TK atau SD. 

7. Tanggung jawab Sekretaris Program Integrasi 
PAUD-BIA: 
a. Mengelola administrasi Bina Integrasi BIA-PAUD: 

 Formulir pendaftaran. 

 Buku Induk anak. 

 Buku daftar inventaris peralatan APE. 

 Buku tamu. 

 Daftar hadir Pembina.  
b. Mengarsip dokumen. 
c. Menyimpan surat-surat. 
d. Menyusun laporan pelaksanaan Bina Integrasi 

BIA-PAUD. 
8. Tanggung jawab Bendahara Bina Integrasi BIA-

PAUD: 
Mengelola administrasi keuangan: 
a. Pembukuan kolekte/persembahan anak- anak. 
b. Buku Kas  Bina Integrasi BIA-PAUD. 
c. Menghimpun sumbangan dari umat dan sumber 

lain. 
d.  Menyusun laporan keuangan. 

 
 
D.  Lembaga Penyelenggara 

1. Diperlukan lembaga penyelenggara yang berbadan 
hukum dan memiliki rekening atas nama lembaga 
untuk menerima bantuan dana dari pemerintah 
dalam rangka pembentukan Bina Integrasi BIA-
PAUD. 

2. Lembaga penyelenggara juga diperlukan untuk 
membina dan mendampingi Program Integrasi 
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PAUD-BIA sampai bisa mandiri. 
3. Program  Integrasi PAUD-BIA dapat diselengga-

rakan oleh KWI, keuskupan, paroki, wilayah atau 
lingkungan. 

4. Lembaga penyelenggara bertanggungjawab 
membina Program Integrasi PAUD-BIA yang 
menjadi binaannya. 

5. Tugas lembaga penyelenggara adalah: 

a. Menyusun   rencana  pembentukan    Program 
Integrasi PAUD-BIA.  

b. Menentukan lokasi program Integrasi PAUD-BIA. 

c. Melakukan sosialisasi manfaat Program Integrasi 
PAUD-BIA. 

d. Menyelenggarakan pelatihan untuk para 
pembina Program Integrasi PAUD-BIA. 

e. Membina kegiatan Program Integrasi PAUD-BIA. 

f. Mengajukan proposal pembentukan Program 
Integrasi PAUD-BIA kepada pemerintah atau 
lembaga dana lain. 

g. Menyampaikan laporan pertanggung- jawaban 
penggunaan dana bantuan kepada pemberi 
dana: pemerintah atau instansi lain. 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-BIA 

  18 

 

BAB IV 
TEKNIS PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SEJENIS 

PROGRAM INTEGRASI PAUD-BIA 

 
 

A. Pemilihan Kelompok Bina Iman Anak 

Kelompok Bina Iman Anak (BIA) yang dipilih untuk 
diintegrasikan dengan PAUD sebagai Satuan PAUD 
Sejenis (SPS) adalah kelompok Bina Iman Anak yang 
aktif, berusia 2-6 tahun. Berjumlah minimal 20 anak dan 
pembina 3 orang. 

 

 
B.  Identifikasi Dukungan Lingkungan 

Kelompok BIA memiliki dukungan lingkungan yang 
dapat menjamin keberlangsungan Program Integrasi 
PAUD-BIA, yaitu: 

1. Terdapat anak usia 2-6 minimal 20 orang. 
2. Tersedia calon pengelola dan pembina minimal 4 

orang. 
3. Ada dukungan  dari  orangtua,  pengurus lingkungan 

dan/atau wilayah serta disetujui oleh Pastor Paroki 
setempat. 

4. Tersedia tempat yang memadai untuk kegiatan 
Program Integrasi PAUD-BIA. 

5. Ada kesediaan orangtua untuk terlibat dan 
mendukung kegiatan (misalnya dengan kolekte) 
dan/atau sumber donasi lainnya. 

 

 
C.  Penentuan Tempat Kegiatan 

Pemilihan tempat kegiatan Program Integrasi 
PAUD-BIA diutamakan di tengah komunitas basis 
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lingkungan, dekat dengan anak-anak yang dilayani, 
terutama anak-anak dari kalangan ekonomi lemah.  
Namun demikian tetap terbuka kemungkinan untuk 
dipusatkan di paroki dengan sasaran layanan yang utama 
sebagaimana disebutkan di atas. 

Tempat kegiatan harus aman, nyaman dan sehat bagi 
anak dengan beberapa pertimbangan sbb: 
1. Tersedia sanitasi dasar yang mencakup air bersih dan 

kakus/WC. 
2. Memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. 
3. Terjaga kebersihannya. 
4. Memiliki ruangan yang cukup untuk kegiatan anak 

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

untuk anak bermain bebas. 
Bila kegiatan  Program Integrasi PAUD-BIA 

dilaksanakan di lingkungan atau wilayah, tentu saja 
mengandai-kan ada tempat yang memadai seperti rumah 
umat yang dapat dipakai dalam jangka waktu yang relatif 
lama dan ruang yang memungkinkan untuk penataan 
serta penyimpanan Alat Permainan Edukatif (APE). 

 

 
D. Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) 

Dunia anak adalah dunia bermain. Namun kegiatan 
Bermain ini akan lebih berguna bagi perkembangan anak 
dan akan melejitkan keseluruhan kecerdasannya (multi  
inteligensi) bila dibantu dengan APE yang mendukung dan 
sesuai. Sesuai bukan hanya dengan usia anak, tetapi juga 
sesuai dengan kondisi setempat anak (alam, ekonomi, 
budaya, dll). Dengan demikian APE tidak harus yang 
sudah jadi –  terlebih tidak harus dibeli – tetapi dapat 
merupakan hasil karya bersama orangtua dan anak. 
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Sehubungan dengan tema-tema bina iman (katekese), 
juga baik jika direncanakan penyediaan APE yang sesuai 
dengan tema pertemuan. Untuk penggunaan semua jenis 
APE harus memperhatikan hal-hal berikut: 
1. Menggunakan bahan yang aman bagi anak (tidak 

runcing/tajam dan tidak mengandung zat yang 
membahayakan kesehatan anak. 

2. Menarik buat anak dan dapat dimainkan oleh anak 
dengan berbagai cara. 

3. Murah dan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. 
Untuk mempermudah pengelolaan sekaligus melatih  
anak rapi dan teratur, APE dikemas dalam tempat  
atau keranjang yang mudah dipindah dan disimpan 
setelah kegiatan bermain selesai. Bila tempat kegiatan 
Program Integrasi 
PAUD-BIA tetap (permanent), akan lebih baik bila 
APE disimpan dengan disusun di rak-rak mainan yang 
aman dan dapat dijangkau oleh anak. 

  APE yang lebih terarah pada pengembangan 
Sensorimotor terutama motorik kasar, yang 
merang-sang indra anak serta aman untuk digigit, 
diban-ting, dipukul atau dilempar (sejak lahir - 2 
tahun). 

  APE yang dapat disusun, ditakar-takar, diputar- 
putar, dipakai untuk bermain peran dan bermain 
musik (2-3 tahun).  APE yang dapat disusun 
secara lebih komplek, dapat dipakai untuk bermain 
peran mikro dan makro, bermain musik yang lebih 
konkrit serta buku-buku cerita bergambar, terarah 
pada pengembangan motorik halus (3-4). 

  APE untuk main bahan alam (playdough, ublek, 
cat jari, cat air dari sabun cair, cat air dari tepung 
terigu). 
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APE untuk 
kelompok usia 4-6 
tahun: 

 

 

 Sebagian dari 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Koordinasi dengan Pihak Terkait 
 

Pertama-tama, Program Integrasi PAUD-

BIA adalah kegiatan parokial di bawah 

koordinasi Seksi Katekese atau  Seksi 

Pewartaan, Sub Seksi: Bina 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bar APE  Balok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar Main sensorimotor 4-6 tahun 
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Dalam pelaksanaan di tingkat umat basis: 
lingkungan dan/atau wilayah, pengelolaan lebih tepat 
menjadi tanggungjawab di tingkat basis tersebut,  yakni  
pengurus lingkungan dan/atau wilayah.Di banyak paroki, 
Bina Iman Anak juga dilayani oleh kelompok-kelompok 
kategorial, seperti Wanita Katolik,  Mudika. Meskipun 
secara organisatoris kelompok-kelompok tersebut ada di 
luar Seksi Katekese atau Seksi Pewartaan, namun 
sebagai bagian dari kegiatan kerygma, kiranya baik 
dikoordinasi oleh seksi pewartaan dari Gereja setempat. 

 

 
E. Pembekalan dan Pelatihan para Pembina Program 

Integrasi PAUD-BIA 
Para pembina Program Integrasi PAUD-BIA pada 

dasarnya adalah para aktivis bina iman anak yang secara  
umum telah memiliki pengetahuan dan pengalaman  
dalam pembinaan anak-anak BIA kelompok usia 4-12  
tahun. Untuk mendampingi kelompok khusus Program  
Integrasi PAUD-BIA, usia 2-6 tahun, para pembina dilatih 
secara khusus melalui „work shop‟ atau pelatihan tentang 
PAUD dan integrasi PAUD dengan BIA. 

Pelatihan dapat dilaksanakan di tingkat paroki, 
dekanat  atau keuskupan. Narasumber pelatihan adalah 
tim yang  kompeten di bidang Program Integrasi PAUD-
BIA. Sementara ini Tim Pengelola dan Penyelenggara 
Program  Integrasi PAUD- BIA Komisi Kateketik KWI yang 
telah mengikuti empat kali WORKSHOP PAUD yang 
dilaksa-nakan Direktorat Pembinaan PAUD Depdiknas 
menjadi narasumber utama bagi pelatihan Program 
Integrasi PAUD-BIA di seluruh Indonesia. 
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F.  Penyiapan dan Pengelolaan Administrasi Program 
 Integrasi PAUD-BIA 

Administrasi  Program Integrasi PAUD-BIA 
diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan dan 
sebagai  pegangan dalam pelaksanaan serta evaluasi dan 
revisi internal. Adapun perangkat administrasi yang 
diperlukan adalah: 
1. Buku Data Lengkap Anak. 
2. Buku Daftar Hadir Anak. 
3. Buku Data Pengelola dan Pembina. 
4. Buku daftar Hadir Pembina. 
5. Buku Rencana Kegiatan/Tema Pertemuan. 
6. Buku Catatan Perkembangan Anak. 
7. Buku Catatan Penerimaan Kolekte/persembahan 

Anak. 
8. Buku Inventaris APE. 
9. Buku Kas. 
 
 
G.  Pembiayaan Kegiatan Program Integrasi PAUD-   

BIA 
Obyek pembiayaan mencakup: 

1. Perawatan sarana dan prasarana. 
2. Pembelian dan perawatan APE. 
3. Operasional kegiatan. 
4. Peningkatan ketrampilan Pembina. 
5. Tunjangan karya bagi Pembina (mis.uang transport). 
 

Sumber pembiayaan: 
1. Sumbangan sukarela orangtua. 
2. Kolekte pertemuan. 
3. Sumbangan donatur. 
4. Bantuan Pemerintah. 
5. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat. 
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H.  Tanggung jawab Pembinaan 
Gereja setempat melalui Seksi 

Katekese/Pewartaan dan  Pengelola bertanggung jawab 
membina dan mendampingi  kelompok Program Integrasi 
PAUD-BIA di tingkat umat basis, di mana kegiatan 
dilaksanakan. Terutama semangat  dan kesetiaan para 
pembina dalam melayani anak-anak  binaan mereka perlu 
terus-menerus dikobarkan. 
 
 
 
I. Indikator  Kemajuan Kegiatan 

Indikator kemajuan kegiatan Program Integrasi 

PAUD-BIA adalah sebagai berikut: 

 Secara harmonis dan integral terjadi 
perkembangan iman, nilai-nilai agama, motorik 
kasar, motorik halus, bahasa,  kognitif, emosi, 
sosial dan seni anak. 

 Semakin banyaknya jumlah anak kelompok usia 2-
4 tahun yang datang dan dilayani setiap kali 
pertemuan. 

 Semakin tingginya pemahaman dan kesadaran 
orangtua akan pentingnya pemberian bantuan 
pendi-dikan yang optimal bagi anak dalam usia 
emasnya. 

 Adanya bantuan dana yang berkesinambungan, 
sehingga kegiatan Program Integrasi PAUD-BIA 
dapat tetap terlaksana dan semakin maju, baik 
kuantitas maupun kualitasnya. 
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BAB V 
TEKNIS PENYELENGGARAAN 

 
 
 
 
A. Pendaftaran Peserta dan Pengelompokan Anak 

Sebagai warga Gereja, anak-anak secara otomatis 
menjadi peserta  kelompok pembinaan iman,karenanya 
tidak harus dilakukan pendaftaran yang sangat formal. 
Namun, demi ketertiban dan kelancaran kegiatan tetap 
dibutuhkan pendaftaran seperlunya, terutama untuk 
merekam data identitas anak  guna mengikuti 
perkembangan selanjutnya dalam kegiatan Program 
Integrasi PAUD-BIA. 

Pada umumnya, anak usia 4 tahun sudah mulai ikut 
serta  dalam kegiatan bina iman. Untuk Program Integrasi 
PAUD-BIA, pesertanya adalah kelompok anak usia 2 
tahun sampai 6 tahun. Anak-anak yang termasuk 
kelompok usia ini di data selengkapnya dan didaftarkan 
sebagai peserta Program Integrasi PAUD-BIA di 
kelompok-kelompok  terdekatnya (Lingkungan, Wilayah 
atau Paroki). Peserta dapat dibagi dalam 2 atau 3 
kategori kelompok usia, tergantung jumlah anak yang 
terdaftar, misalnya: 

1. Kelompok usia 2-3 tahun. 
2. Kelompok usia 3-4 tahun. 
3. Kelompok usia 5-6 tahun. atau 
4. Kelompok usia 2-4 tahun. 
5. Kelompok usia 4-6 tahun. 

Kegiatan akan lebih efektif dengan kelompok ideal sbb: 
1. Kelompok usia 2 tahun – 3/4 tahun : 5 – 10 anak 

didampingi dua orang pembina.  
2. Kelompok usia 4/5 tahun – 6 tahun: 10 – 15 anak 

didampingi dua orang pembina. 
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B.   Penyusunan Rencana Kegiatan 
Rencana kegiatan pembelajaran perlu disusun 

untuk memberi  arah dalam menentukan aspek-aspek 
sbb: 

1. Kemampuan anak yang mau dikembangkan. 
2. Tema pertemuan. 
3. Jenis permainan yang akan dilakukan. 
4. Alat dan bahan main yang perlu dipersiapkan. 
5. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

kegiatan. 
Untuk menentukan jenis, alat dan bahan main 

dalam sentra-sentra yang akan dibuka, perlu memper- 
hatikan hal-hal berikut: 

 Untuk kegiatan main anak usia sejak lahir-2 tahun  
dipilihkan jenis, alat dan bahan main yang  
mendorong  perkembangan sensorimotor (kasar). 

     Untuk kegiatan main anak usia 3 – 4 tahun 
dipilihkan jenis, alat dan bahan main sensorimotor 
dan main peran. 

 Untuk kegiatan main anak usia   4 – 6 tahun, 
dipilihkan jenis, alat dan bahan main sensorimotor 
(halus), main peran dan main pembangunan. 

 
 

C.   Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan 
Umumnya, kegiatan BIA berlangsung sekali dalam 

sepekan (setiap hari Minggu), namun untuk mengopti- malkan 
bantuan bagi perkembangan seluruh aspek kecerdasan  

anak, program Integrasi PAUD-BIA akan lebih baik bila  
frekuensi kegiatannya dalam se-pekan ditambah 

sesuai  situasi dan kondisi yang me-mungkinkan. Tentu 
saja jadwal ini harus disepakati bersama orang tua dan  

Pembina  yang akan terlibat 
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D. Jadwal Khusus 
Jadwal khusus setelah menyelesaikan satu paket 

tema kecil dari  satu  tema besar sebagaimana terlihat 
dalam silabus atau modul pembelajaran Program Integrasi 
PAUD-BIA. Pertemuan ini diisi dengan ibadat kecil untuk 
anak dengan tujuan menanamkan kebiasaan hidup doa, 
ibadat atau liturgi. 
 
 
 
E.  Kemampuan yang hendak Dikembangkan 

Program Integrasi PAUD-BIA dimaksudkan untuk 
membantu mengembangkan seluruh potensi anak secara 
optimal sehingga kelak menjadi pribadi yang holistik. 
Potensi-potensi yang hendak dikembang- kan adalah: 

1. Nilai-nilai iman dan moral. 
2. Fisik dan motorik. 

3. Bahasa.Kognitif. 
4. Sosial-emosional dan, 
5. Seni. 

 
 

 
F. Kegiatan Pendukung 

Jika sementara kegiatan Program Integrasi PAUD- 
BIA hanya terlaksana sekali dalam sepekan dapat 
ditambah beberapa kali kegiatan sebagai kegiatan 
kelompok bermain sesuai waktu yang tersedia dan 
kesanggupan para Pembina  serta dukungan dari 
orangtua. Di samping kegiatan dalam kelompok bermain, 
kegiatan bermain anak dalam keluarga pun dapat 
diarahkan oleh orangtua untuk mendukung program 
Integrasi PAUD-BIA. 
 
 
 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-BIA 

  28 

 

BAB VI  
PROSES KEGIATAN 

 
 
 
A.  Kelompok Program Integrasi PAUD-BIA usia 

2-4 tahun 
1. Penataan Tempat Main 

Pembina perludatang lebih awal untuk menyiapkan 
tempat dan APE (Alat Permainan Edukatif) yang akan 
digunakan dalam setiap sentra. 

2. Penyambutan Kedatangan Anak 
Ketika anak mulai datang, pembina menyambut anak 
dengan sapaan yang hangat dan gembira. Usahakan 
ada kontak fisik dan komunikasi yang personal 
dengan setiap anak. Misalnya dengan mengelus 
kepalanya pembina  menanyakan warna baju yang 
dipakai, dsb. Sambil menanti teman-teman lain 
datang, anak-anak diajak bernyanyi. Setelah 
waktunya tiba, pembina mengajak anak duduk 
melingkar untuk memulai kegiatan Program Integrasi 
PAUD-BIA. 

3. Kegiatan Program Integrasi PAUD-BIA  
Pembina  mengajak anak bernyanyi disertai dengan 
gerakan, lalu berdoa sesuai dengan tema pertemuan. 
Setelah itu proses Program Integrasi PAUD-BIA 
dijalankan. Mengingat para peserta Program Integrasi 
PAUD-BIA adalah anak-anak berusia 2-4 tahun, maka  
pewartaan harus dibawakan secara kongkret, 
menarik, bervariasi dan singkat. 

4. Aktivitas Integrasi BIA dalam Kegiatan PAUD 

a. Kegiatan bermain dalam sentra dipilih untuk  
mendalami pesan pewartaan dari kegiatan  
Program Integrasi PAUD-BIA.  
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Diusahakan agar nilai-nilai pewartaan muncul 
dalam proses bermain anak. Misalnya nilai 
persaudaraan muncul dari kerjasama, saling  
menolong, terbuka membagi, saling memaafkan. 

b. Para pengasuh atau orangtua yang hadir, dia-
rahkan agar memberikan kebebasan bagi anak  
untuk memilih sentra, aktif bermain menurut  
kreasi dan imajinasinya untuk merang-sang 
bekerjanya otak anak. 

c. Dalam kegiatan Program Integrasi PAUD-BIA 
anak bisa dilatih berceloteh, membedakan warna, 
mengenal huruf dan angka  yang ada 
hubungannya dengan cerita yang disampaikan, 
misalnya pembina menunjukkan  angka 1 ketika 
bercerita tentang seekor domba yang hilang, 
meminta anak untuk menyebutkan warna bulu 
domba, dsb. 

d.  Pembina mengamati dan mencatat temuan anak 
secara personal misalnya sikap anak, relasi satu 
dengan yang lain, celoteh anak, perasaan, 
ekspresi anak dsb. 

e. Sementara anak bermain dengan bebas, pem-
bina bisa berdialog dengan anak, misalnya  
dengan menanyakan tentang apa yang digambar, 
warnanya, jumlahnya, dsb. 

f. Pembina menyediakan waktu paling sedikit satu 
jam untuk bermain agar tuntas imajinasi dan 
kreasi yang hendak diungkapkan anak. Melalui  
kegiatan bermain ini, kecerdasan anak 
berkembang optimal. 
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5. Refleksi dan Recall 

Setelah selesai bermain, pembina mengajak anak-
anak mencuci tangan dan kembali duduk melingkar.  
Pembina mengajak anak-anak melaksanakan  refleksi 
serta recalling dengan menuntun mereka 
menceritakan dan memperlihatkan apa yang telah 
mereka lakukan, pengalaman selama bermain, dsb. 

6. Perutusan 

Anak diminta menjalankan pesan yang dipelajari hari 
ini dalam hidup keseharian mereka. 

7.   Makan bersama dan persembahan. 

8. Doa bersama. 
 
 
 
B.  Kelompok Program Integrasi PAUD-BIA usia 4-6 

tahun 
 
1. Penataan Tempat Main 

Para pembina menata dan mengatur tempat main  
untuk kelompok anak yang menjadi tanggung  
jawabnya.  
Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
a. Menyiapkan bahan dan alat main sesuai dengan 

rencana pertemuan. 
b. Menata alat main yang mencerminkan rencana 

pembelajaran yang sudah dibuat. 
2. Penyambutan Kedatangan Anak 

Pembina menyambut anak yang datang dengan 
hangat  dan ramah. Pembina menyapa dan berko-
munikasi  dengan anak secara personal. Anak diajak 
bermain  dan bernyanyi sambil menanti kehadiran  
anak-anak lain. Setelah waktunya tiba, pembina 
mengajak anak duduk melingkar untuk memulai  BIA. 
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Sementara pengasuh/orangtua dipersilahkan  
menunggu di tempat yang telah disediakan. 

3. Kegiatan di luar ruangan  
 Pembina mengajak anak-anak bernyanyi dengan 

gerakan, lalu memimpin anak berdoa bersama dan 
melanjutkan proses bina iman sesuai dengan tema 
pertemuan. 

4. Transisi untuk masuk ke dalam sentra 

a. Setelah selesai proses pewartaan, pembina 
menjelaskan kepada anak beberapa sentra yang  
sudah disiapkan dan yang boleh mereka pilih. 

b. Pembina menjelaskan hubungan antara pesan 
pewartaan dengan sentra. Kegiatan bermain 
dalam sentra dipilih untuk mendalami pesan  
pewartaan dari proses sebelumnya. Diusahakan  
agar nilai-nilai pewartaan muncul dalam proses 
bermain anak. Misalnya nilai persaudaraan 
muncul dari kerjasama, saling menolong, terbuka 
dsb. 

c. Pembina membacakan ikrar selama bermain dan 
mengajak untuk menyepakati ikrar atau aturan 
main selama bermain. Aturan main ini bisa digali 
dari  anak sendiri misalnya memilih teman, 
memilih  mainan, cara menggunakan alat-alat, 
kapan memulai dan kapan mengakhiri bermain 
serta merapikan kembali alat yang sudah 
dimainkan. 

5. Aktivitas Bina Integrasi BIA dalam Kegiatan 

      PAUD Selama Bermain 

a. Pembina mempersilakan anak-anak menuju 
sentra yang telah mereka pilih. 

b. Setiap sentra sebaiknya didampingi seorang 
pembina untuk mencatat pengalaman anak 
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selama bermain:  celoteh anak, sikap anak 
terhadap teman dsb. 

c. Beri waktu paling sedikit satu jam untuk bermain  
agar gagasan dan imajinasi anak tuntas 
dilakukan. 

d.  Selama mendampingi anak bermain, pembina 
memberikan dukungan berupa pujian, kata- kata 
positif pada apa yang dilakukan anak. 

e. Selain pujian, pembina memancing gagasan anak  
dengan pertanyaan terbuka untuk mem-perluas 
cara dan imajinasi anak. 

f. Pembina mengumpulkan hasil kerja anak dan 
menulis nama dan tanggal pada lembar kerja 
anak. 

g. Lima menit sebelum waktu habis, pembina 
memberitahukan kepada anak untuk bersiap- siap 
menyudahi kegiatan mainnya. 

Merapikan alat main 

a. Anak-anak dituntun meletakkan kembali dan 
menyusun alat-alat main mereka ke rak atau ke 
keranjang APE. 

b. Saat anak merapikan alat main, pembina bisa 
mengajak anak menyanyi lagu yang cocok agar 
anak bekerja dengan gembira. 

c. Bila anak belum terbiasa merapikan alat main, 
pembina bisa menciptakan permainan agar  anak-
anak dengan senang terlibat membereskan alat 
mainnya. 

6. Transisi 
Anak-anak mencuci tangan, di tempat cuci tangan. 

7. Refleksi dan Recall 

a. Pembina mengajak anak-anak duduk melingkar 
untuk melaksanakan refleksi dan recalling. 
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b. Pembina meminta setiap anak menceritakan 
kembali  pengalamannya selama bermain. 
Kegiatan ini untuk melatih anak mengingat 
kembali apa yang telah dilakukan, melatih anak 
berbicara, menambah kosakata anak. 

c. Pembina meminta setiap anak memperlihatkan 
hasil yang telah mereka kerjakan. 

d. Pembina memberi kesempatan lebih banyak 
kepada anak yang pendiam atau mengalami 
kesulitan untuk berbicara. 

e. Pembina menghubungkan kembali pengalaman 
bermain anak dengan tema pewartaan sambil 
memperkenalkan angka, warna,  bunyi-bunyian, 
huruf, kata baru yang berhubungan dengan 
pewartaan sebelumnya. 

8. Perutusan dan persembahan 

Pembina meminta anak-anak melaksanakan peru-
tusan sesuai dengan kemampuan mereka. 

9. Penutup 
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BAB VII 
EVALUASI DAN PEMBINAAN 

 
 
 
A. Evaluasi 
 

Kegiatan evaluasi mencakup dua aspek yakni eva- 
luasi program dan evaluasi terhadap perkembangan 
anak, jasmani dan rohani (iman). 

1. Evaluasi Program 

a. Evaluasi program bertujuan untuk: 

 Mengetahui efektifitas pelaksanaan program 
Integrasi PAUD-BIA. 

 Mengetahui apa yang sudah dijalankan 
dengan baik dan apa saja yang masih perlu 
ditingkatkan.  

 Mengukur sejauh mana indikator 
keberhasilan dapat dicapai. 

b. Evaluasi ini mencakup: 

 Proses kegiatan. 

 Pengelompokan anak. 

 Frekuensi kegiatan. 

 Tempat kegiatan. 

 Kualitas Pembina. 

 Keterlibatan orangtua anak. 

 Dukungan pimpinan Gereja. 

 Sumber dana. 

 Integrasi layanan keseluruhan program. 
2. Evaluasi Perkembangan Anak 

Evaluasi perkembangan anak diperoleh dari 
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catatan pembina atas perkembangan anak 
dalam setiap pertemuan. Aspek-aspek 
perkembangan anak yang  diamati dan dicatat 
oleh pembina meliputi: 
a. Hasil kegiatan/karya anak. 
b. Kemampuan gerakan kasar dan halus. 
c. Kemampuan bahasa dan kosakata melalui 

celoteh anak. 
d.  Kemampuan kognitif. 
e. Kemampuan sosial dan emosional anak 

melalui relasi dengan temannya. 
f. Kemampuan ekspresi anak terhadap kejadian. 
g. Apresiasi anak terhadap kegiatan seni. 
h.   Pengetahuan iman sesuai tahap usia anak. 
i. Sikap-sikap keutamaan Injili misalnya, berdoa, 

mengampuni, berbagi, berbelas kasih, 
mengagumi ciptaan Tuhan, bersyukur. 

3. Tatacara Evaluasi Perkembangan Anak 

a.  Prinsip 

 Mengetahui proses dan hasil perkem- 
bangan anak. 

 Berkesinambungan. 

 Obyektif dalam memperhatian keunikan 
setiap anak. 

 Bukan sebagai alat untuk memojokkan 
atau menghukum anak. 

 Informasi berguna untuk mendukung 
perkembangan anak. 

b.  Cara 

 Mengamati/observasi. 

 Mengumpulkan hasil karya anak 

 Mencatat tingkah laku anak. 
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4. Tindak lanjut 
Tujuan evaluasi adalah untuk melihat apa saja 
yang  sudah dijalankan dengan baik dan apa 
saja yang masih perlu ditingkatkan dan disem-
purnakan. 

 
 

B.  Pembina 
Pembina adalah pimpinan Gereja setempat (pastor 
paroki/ketua wilayah/ketua lingkungan) bekerja sama 
dengan petugas dinas Pendidikan. 
 
 

C.   Pelaporan 
1. Pelaporan Perkembangan Anak disampaikan 

secara berkala kepada orangtua masing-masing 
dengan  menggunakan Buku Laporan Per- 
kembangan. 

2. Pelaporan Program disusun oleh pengelola dan  
disampaikan kepada pimpinan Gereja setempat. 

 

 

D.  Sertifikat Tanda Serta Pembinaan 
Anak yang sudah mengikuti program Integrasi 
PAUD-BIA dan akan melanjutkan ke TK/SD diberikan 
Sertifikat Tanda Serta Belajar/Pembinaan.
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LAMPIRAN 1 
CONTOH LEMBAR BUKU CATATAN PERKEMBANGAN ANAK (1) 
 Nama  : ……………….                                                    Usia : ……………….  

N
o 

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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B.  Contoh lembar Buku Catatan Perkembangan Anak (2) 

 
KETERANGAN PENGISIAN KOLOM: 

A = BAIK SEKALI 
B = BAIK 
C = CUKUP 
D = KURANG 

Nama :   ……………….         Usia :   ………………. 

 
BULAN/TH........ 
 

 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 IV I 

1. Aktif     

2. Kreatif     

3. Berani (memimpin doa, dsb)     
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4.   Bekerjasama dengan teman 

    

5.   Membantu teman     

6.   Patuh     

7.   Tanggung jawab     

8.   Sopan     

9.   Tekun dan teliti     

 
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 bantuan     

14. Rela berbagi     

15. Menghafal tokoh-tokoh Kitab suci     

Kepada para pembina dan pengelola diserahkan 
keputusan untuk memilih format   yang akan dipakai 
dalam kelompok kegiatannya. 
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LAMPIRAN 2 
 
Contoh Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan 
 
 
 

No
. 

Bulan Minggu Tema/Sub 
Tema 

Kegiatan Keterangan 
 
1 

 
Januari 

 
1 

 
AKU 
Aku Unik 

 
Bermain 
sambil 
belajar 

 

  2 Aku bisa Sda  

  3 Aku anak 
Rajin 

Sda  

  4 Aku bisa taat Sda  

  5 Aku senang 
memberi 

Sda  

      

2 Februari 1 Aku meng-
hargai orang 
lain 

Sda  

  2 Aku mau 
memaafkan 

Sda  

  3 Aku dan 
teman dicin-
tai Yesus 

Sda  

 
dst
. 

 4 Aku 
bersyukur 

Ibadat  
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LAMPIRAN 3 
 

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 4 
 

Contoh APE untuk Kelompok 2-4 tahun 
 
 
1.  Bentuk-bentuk huruf atau angka dari platik 
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 

16. Peralatan main tamu-tamuan (meja dan kursi mini,  
boneka kain bentuk ayah-ibu, kakek- nenek, kakak 
dan tamu) 
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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 
 
 
 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-BIA 

  44 

 

LAMPIRAN 5 
 
 

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, dll) 
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, dsb) 
13. Cetakan-cetakan dan sekop kecil untuk alat main 

pasir 
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 
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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-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 
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 6 
 

Contoh resep-resep membuat bahan main 
 
 

I. 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: 
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. 
 
 

II. Ublek 

Bahan: 
a.  Tepung sagu 500 gram. 
b. Pewarna kue warna dasar (merah, biru, kuning). 
c. Air 3 gelas. 
d.   Nampan lebar plastik warna bening.  

Cara: 

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. 
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III. 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: 
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. 
 
 

III. Cat air dari sabun cair 
 

Bahan: 
a. Sabun cair. 
b. Pewarna kue warna dasar (merah, biru, kuning). 
c. Air secukupnya.  
 
Cara: 
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. 
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V. 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: 
a. Larutkan tepung ke dalam gelas air dan aduk 

hingga larut menyatu. 
b. Bagi ke dalam 3 wadah dan masing-masing bubuhi 

warna dengan warna berbeda secukupnya. 
c. Boleh juga dipanaskan dulu sebelum dipakai. 
d.   Jika terlalu kental tambahkan air hingga encer dan 

tidak lengket 
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Lampiran 7 

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 

2. Pencegahan Pemberian Imunisasi     
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NO 
SIKLUS/ 

USIA ANAK 

KEBUTUHAN 

ESSENSIAL 
JENIS LAYANAN 

penyakit 

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. 

4 Anak 2-6 

tahun 

1. Asupan gizi 
seimbang  

Pemberian makanan dengan gizi seimbang 

(makanan keluarga) 

Fortifikasi /suplementasi  zat gizi mikro 
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NO 
SIKLUS/ 

USIA ANAK 

KEBUTUHAN 

ESSENSIAL 
JENIS LAYANAN 

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/logik

a 
- 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. 

6 Janin 

sampai 6 

tahun yang 

mempunyai 

- Penerimaan dan 
kasih sayang. 

- Pemeliharaan dan 
perawatan. 

- Pemeliharaan, perawatan, bimbingan, 
pendidikan, pembinaan dan 
perlindungan sesuai kebutuhan 
khususnya. 
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NO 
SIKLUS/ 

USIA ANAK 

KEBUTUHAN 

ESSENSIAL 
JENIS LAYANAN 

kebutuhan 

khusus 

- Asuhan, bimbingan, 
didikan dan 
pembinaan. 

- Perlindungan. 

- 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. 

 



Dicetak oleh: 
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 
Tahun 2010 

http://www.paudni.kemdiknas.go.id/paud/ 
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