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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 Kanakkanak/ 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 53,7%. Masih rendahnya jumlah anak
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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 sebaikbaiknya 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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KATA 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
Kristen berbentuk Sekolah Minggu/Pelayanan Anak pada Agama
Kristen (PAK). Sekolah Minggu masih berbentuk layanan
pendidikan spiritual (agama) saja, belum melibatkan pendidikan
anak secara holistik, karena itu diperlukan adanya nuansa
pendidikan anak yang lebih konferhensif pada Sekolah Minggu
yang ada di Indonesia ini.
Kementerian Pendidikan Nasional khususnya Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini menyusun Petunjuk teknis
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi
Pelayanan Anak pada Agama Kristen yang akan digunakan untuk
membantu para Pelayan Anak dalam menjalankan program
pelayanan anak untuk anak usia 2-6 tahun.
Petunjuk teknis ini terdiri dari 2 modul yaitu 1. Modul
Petunjuk teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Terintegrasi Pelayanan Anak pada Agama Kristen dan modul ke 2
tentang Petunjuk teknis Proses Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini Terintegrasi Pelayanan Anak pada Agama Kristen.
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Adanya petunjuk teknis ini bukan untuk mendirikan Sekolah
Minggu baru dengan nama baru “PAUD Terintegrasi Pelayanan
Anak” Namun petunjuk teknis ini diiharapkan dapat melengkapi
program pelayanan anak yang ada selama ini.
Semoga fasilitas pemerintah melalui penyusunan petunjuk
teknis ini dapat dinikmati para Pelayanan Anak Usia Dini di
lingkungan agama Kristen.

Jakarta,
Maret 2011
Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Erman Syamsuddin
NIP 195703041983031015
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sekolah Minggu berawal dari keprihatinan Robert
Raikes anak pengusaha koran di Gloucester Inggris. Dia
melihat banyak anak yang menjadi gelandangan, tidak dapat
membaca dan menulis serta banyak melakukan kejahatan
yang meresahkan masyarakat.
Di hari Minggu, tahun 1780 ia mengumpulkan anakanak di kota itu untuk diajar membaca dan menulis. Ia yakin
pelayanan anak dan ajaran agama dapat mengubah hidup
mereka. Setelah anak-anak dapat membaca dan menulis,
mereka berubah secara drastis. Anak-anak termotivasi untuk
memuat hasil tulisannya di koran keluarga Raikes. Hasilnya
anak-anak menjadi pandai, santun dan agamis, sehingga
masyarakat sangat menyambut dengan positif. Program ini
dikembangkan tidak hanya untuk anak-anak di lapisan bawah
saja, tetapi juga dapat diterima di kalangan kaum bangsawan.
Baru abad ke-19 Sekolah Minggu ditangani secara
lebih profesional. International Sunday School Council of
Religious Education didirikan tahun 1922 . Pada tahun 1924
diubah menjadi The International Council of Religious
Education, sebagai lembaga keagamaan yang memberikan
pelayan anak agama secara moderen. Pada tahun 1930
disempurnakan lagi dengan mengikutsertakan keluarga dalam
penyelenggaraan Sekolah Minggu agar pembinaan anak
berkesinambungan.
Pada masa kini Sekolah Minggu merupakan lembaga
pelayanan anak nonformal yang telah mengakar di gereja.
Sekolah Minggu adalah salah satu bentuk pelayanan kepada
anak-anak. Gereja-gereja di Indonesia yang terdiri dari
berbagai denominasi menggunakan beberapa istilah yang
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berbeda berkenaan dengan Pelayanan Anak, yang pada
dasarnya mengadopsi nilai-nilai Sekolah Minggu. Nilai
tersebut berupa kegiatan rohani dan pelayanan anak dalam
rangka tumbuh-kembang anak.
Kondisi anak-anak di Indonesia saat ini masih sangat
memprihatinkan, baik dari segi pelayanan anak, perlindungan,
pemenuhan hak-hak mereka dan lain-lain. Jika hal ini
dibiarkan terus menerus akan berdampak pada menurunnya
kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk mengatasi
hal tersebut maka semua elemen bangsa harus ikut terlibat
secara serentak, termasuk Gereja yang memiliki tugas dan
tanggung jawab yang penting dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Peranan tersebut dapat diwujudkan
melalui Program Pelayanan Anak Usia Dini yang terintegrasi
dengan Pelayanan Anak, yang selanjutnya dikategorikan
sebagai salah satu bentuk layanan Satuan PAUD Sejenis .
Sejak tahun 2001 Direktorat PAUD Depdiknas
mengembangkan program Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk
meningkatkan tumbuh kembang anak secara nasional. Untuk
itu pemerintah bermitra dengan semua elemen bangsa
termasuk gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristiani.
Bentuk kemitraan yang dikembangkan adalah
merancang program bersama sehingga dapat terintegrasi dan
tercapai secara maksimal.
B. Pengertian
1. Pelayanan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pelayanan anak untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pelayanan anak lebih lanjut (UU
No 20/2003).
2. Pelayanan Anak Kristen adalah suatu upaya gereja dalam
meletakkan dasar-dasar iman bagi anak-anak usia 0–18
tahun (UU No 23/2002) ke arah perkembangan sikap,
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moral, mental, pengetahuan yang diperlukan dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
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 no. 20/2003
Pelayan Anak adalah tenaga pendidik anak usia dini.
C. 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.
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.
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D. TUJUAN
1. Terintegrasinya program PAUD dengan Pelayanan Anak.
2. 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 pelayanan anak lebih
lanjut.
3. Meningkatkan kerjasama Pelayan Anak dengan lembaga
internal gereja dan lembaga mitra lainnya.
4. Memberikan lingkungan dan sarana bermain serta
pengajaran agama yang sesuai dengan tahap tumbuh
kembang anak.
5. Memperkuat jangkauan layanan PAUD dan pembinaan
iman anak, terutama untuk daerah yang belum terjangkau
layanan PAUD dalam bentuk lain.
6. Memperkuat kemampuan keluarga dalam merangsang
perkembangan kemampuan dan sosial religius anak.
7. Membantu anak siap memasuki pelayanan anak ke tahap
dasar.
E. SASARAN
Sasaran program ini adalah umat kristiani, yang meliputi:
1. Penyelenggara, yaitu gereja-gereja di seluruh wilayah
pelayanannya.
2. Pelayan Anak atau tenaga pelayan anak.
3. Anak didik usia 2–6 tahun.
4. Orangtua yang memiliki anak usia dini.

4

BAB II
DASAR PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Anak Yang Berpusat Pada Anak
Anak adalah manusia yang diciptakan serupa dan
segambar dengan Allah (Kejadian 1:27). Anak merupakan
pribadi utuh dan unik, serta memiliki kebutuhan yang berbeda.
Anak tidak dapat disamaratakan atau diseragamkan.
Kepribadian anak diwarnai oleh perbedaan karakter, perilaku
dan kepandaiannya. Latar belakang status sosial, ekonomi,
dan budaya mereka harus dipahami oleh pelayan anak
sehingga tidak menjadi penghalang dalam pemenuhan
kebutuhan itu.
Anak memiliki kemampuan dasar yang sangat
menakjubkan untuk dikembangkan. Kemampuan dasar akan
berkembang menjadi kemampuan potensial dan kemampuan
riil apabila kepadanya diberikan pengasuhan yang tepat. Perlu
disadari bahwa anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran
kecil, sehingga jangan kita memperlakukan mereka seperti
layaknya orang dewasa. Pengasuhan yang tepat bagi anakanak adalah mencakup pemberian stimulasi edukatif yang
sesuai dengan tahap perkembangan anak sebagai berikut:
gerakan kasar, gerakan halus, pengamatan, bicara aktif/
bahasa, sosialisasi, kemandirian dan disiplin.
Mengingat hampir seluruh anak usia dini berada di
lingkungan keluarga, maka peranan keluarga dalam
memberikan rangsangan pelayanan anak sangat penting.
Keluarga sebagai kelompok inti dalam masyarakat merupakan
lingkungan alami bagi pertumbuhan dan perkembangan anak
yang perlu terus diberdayakan, sehingga menjadi lingkungan
yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.
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1. Memahami Hak Dasar Anak
Hak setiap anak adalah:
a) Dikasihi, dilindungi, dan diperhatikan
b) Diakui, diterima, dan dihargai keberadaannya sebagai
manusia
c) Punya teman atau sahabat
d) Belajar dalam bentuk bermain
e) Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi
f) Beribadah, berekspresi
g) Memperoleh pelayan anak dan pengajaran
Kebutuhan dalam kegiatan Pelayanan Anak adalah:
a) Suasana yang gembira dan menyenangkan.
b) Pembelajaran yang menarik dan kreatif.
c) Metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan usia
anak, misalnya : metode bercerita yang menarik.
d) Mendapat penghargaan (contoh: pujian, belaian, dan
hadiah).
2. Menilai Kebutuhan dan Keinginan Anak
Pemenuhan kebutuhan dan keinginan di atas tidak hanya
dibiarkan atau dipenuhi begitu saja. Dalam kegiatan
Pelayanan Anak, hal-hal tersebut perlu diberi urutan
prioritas sesuai dengan tahap perkembangannya.
B. Program PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak Secara
Holistik
Pelayanan holistik atau menyeluruh adalah pelayanan
untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak,
yang mencakup semua aspek fisik, psikis, kesehatan,
ekonomi, sosial, dan keamanan.
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C. Unsur-unsur yang Bertanggungjawab dalam Pelayanan

Anak
1. Gereja
Pelayanan Anak di setiap gereja menjadi tanggungjawab
penuh institusi gereja, yang tertuang dalam kebijakankebijakan gereja, yaitu: sarana/prasarana, fasilitas, dana,
program, dan lain-lain.
2. Orangtua
Secara sosial maupun teologis orangtua mempunyai
kewajiban dan tanggungjawab untuk mendidik anak dengan
sebaik-baiknya.
3. Pelayan Anak
Pelayan anak adalah anggota jemaat yang terbeban dan
terpanggil untuk melayani anak. Dalam membina, mendidik
dan memotivasi anak, pelayan anak harus berorientasi dan
berpihak kepada anak dalam rangka pemenuhan hak dan
kebutuhan anak secara holistik.
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BAB III
TAHAP-TAHAP
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Persiapan
1.

Identifikasi Peserta PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak
Peserta Pelayanan Anak adalah anak-anak yang berusia
2-6 tahun.

2.

Identifikasi Calon Pelayan Anak
a. Anggota jemaat dewasa yang terpanggil dalam
pelayanan anak.
b. Mengasihi dan memahami anak.
c. Mengikuti proses pelatihan dan pembekalan yang
dilakukan oleh institusi terkait.
d. Mampu mengelola Program PAUD Terintegrasi
Pelayanan Anak yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan anak secara holistik.
e. Mampu mengembangkan metode pembelajaran yang
kreatif.
f. Mendapat pelatihan tentang PAUD secara berkala
yang dilakukan oleh pemerintah maupun Gereja.

3.

Mempersiapkan Sarana dan Prasarana
Sarana yang disediakan:
a. Ruangan/tempat belajar.
b. Papan tulis (white/black board) dan alat tulis.
c. Papan flannel.
d. Alat peraga.
e. Alat Permainan Edukatif (APE) untuk di dalam dan di
luar ruangan dan dalam ruangan disesuaikan dengan
tahapan perkembangan anak.
f. Alkitab.
g. Buku-buku cerita Alkitab dan nyanyian.
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h.
i.
j.
k.
l.

Gambar-gambar untuk mendukung cerita.
Kartu Menuju Sehat (KMS).
Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK).
Sarana administrasi(absensi/data anak, buku aktifitas
anak).
Dan lain-lain.

B. Pelaksanaan
1. Penyelenggara
Hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara:
a. Berkoordinasi dengan para pelayan anak dan
orangtua
anak
didik
dalam
pelaksanaan
keterintegrasian program.
b. Membuat program dan materi pelatihan bagi para
pelayan anak dan orangtua secara berjenjang serta
berkesinambungan.
c. Mendorong anggota jemaat untuk mendukung para
pelayan anak dalam Pelayanan Anak Usia Dini.
d. Mengupayakan dana untuk terselenggaranya program
PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak.
e. Membuka kelompok Pelayanan Anak Usia Dini.
f. Merekrut Pembina/Pelayan Anak.
g. Menyusun program yang kreatif dan inovatif bagi
perkembangan iman anak dan kesiapan anak
memasuki pelayanan selanjutnya yang berisi
materi/bahan pengajaran, metode, lagu-lagu pujian,
sentra/lingkaran permainan dan lain-lain.
h. Memperhatikan kesejahteraan/apresiasi bagi Pelayan
Anak.
i. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses
pembelajaran.
j. Menyelesaikan permasalahan yang ada dalam
penyelenggaraan
Program
PAUD
Terintegrasi
Pelayanan Anak.
k. Membuat papan nama kegiatan PAUD Terintegrasi
Sekolah Minggu/PAUD-PAK.
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2. Pelayan Anak
a. Membimbing anak dalam proses pembelajaran dan
menyiapkan sarana belajar yang diperlukan anak.
b. Membimbing anak agar lebih mengenal dan mencintai
Tuhan.
c. Menstimulasi otak anak sesuai dengan kemampuan
agar anak siap memasuki pelayanan selanjutnya.
d. Melakukan evaluasi secara berkala dalam bentuk
portofolio.
e. Mendapat persembahan kasih, bila ada.
f. Mendapat bantuan teknis dan non-teknis.
Mengadakan kunjungan ke rumah anak-anak untuk
meningkatkan dukungan orangtua dan jemaat, terutama
kepada keluarga yang kurang aktif mengikuti kegiatan
Gereja dengan tujuan untuk:
 Mempererat hubungan antara Pelayan Anak, anak
dan orangtua.
 Mengetahui penyebab kurang aktif keluarga tersebut
di Gereja.
 Mengetahui sejauh mana nilai-nilai ajaran kekristenan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
 Memotivasi anak agar lebih aktif dalam kegiatan
Pelayanan Anak.
3.

Anak
a. Mengikuti proses pembelajaran di Gereja atau tempat
yang ditentukan oleh Penyelenggara.
b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PAUD Terintegrasi
Pelayanan Anak
c. Memperoleh penilaian secara berkala.
d. Memperoleh stimulasi dari pelayan anak.
e. Mendapat kebebasan mengembangkan kemampuan
sesuai dengan usianya.
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4.

Jaringan kerjasama dengan Instansi terkait
Program PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak pada
Agama Kristen (PAUD PAK) merupakan binaan Gereja,
namun perlu terus dikembangkan melalui kerjasama
dengan berbagai pihak, baik dalam hal program maupun
dana, antara lain kemitraan antar denominasi gereja,
swasta, pemerintah dan lain-lain.

5.

Evaluasi dan Supervisi
Evaluasi program dilaksanakan oleh Penyelenggara
untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan program,
anak didik, pelayan anak dan lain-lain. Jika dibutuhkan
Supervisi dilakukan oleh Penyelenggara, dan instansi
yang terkait.
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BAB IV
PENDUKUNG PROGRAM

A. Tindak Lanjut
Kegiatan di Pelayanan Anak yang hanya dilakukan sekali
seminggu dianggap kurang maksimal untuk pembinaan
tumbuh kembang anak usia dini. Hal itu perlu ditindaklanjuti
dengan kegiatan di rumah melalui bimbingan dan berbagai
stimulasi (rangsangan) perkembangan oleh orangtua.
Pemenuhan kebutuhan perkembangan anak tersebut meliputi:
a. Kebutuhan penanaman nilai-nilai kekristenan.
b. Kebutuhan memperoleh kasih sayang dan perlindungan.
c. Kebutuhan untuk ditemani dalam bermain.
d. Kebutuhan untuk bermain bersama dengan teman
sebaya.
e. Kesempatan memperoleh berbagai alat permainan, baik
untuk bersama maupun main sendiri.
f. Kebutuhan akan figur dan keteladanan orangtua dalam
kehidupan sehari-hari yang mengasihi Tuhan, sesama
maupun diri sendiri.
Hendaknya orang tua memahami hal-hal sebagai berikut:
a. Ajaran kekristenan yang berdasarkan Alkitab.
b. Peran keluarga bagi pembentukan tumbuh kembang anak
usia dini antara lain melalui buku “Menu Pembelajaran
Generik” yang diterbitkan oleh Direktorat PAUD tahun
2002 dan atau yang lainnya.
c. Melakukan deteksi dini terhadap penyimpangan atau
keterlambatan tumbuh kembang anak secara sederhana.
d. Cara bermain bersama anak atau mendampingi anak
bermain.
e. Cara membuat mainan sederhana dari bahan yang ada di
lingkungan sekitar
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B. Unsur-Unsur Pendukung
1. Prasarana dan sarana
Gereja, rumah atau tempat lain yang layak untuk pelaksanaan
Pelayanan Anak, sehingga anak dapat bebas bergerak dan
bermain. Anak-anak dapat duduk di lantai dengan tikar dalam
posisi setengah lingkaran (bila pesertanya banyak dapat
membentuk setengah lingkaran yang berlapis) untuk
mengikuti kegiatan bersama.
Alat permainan dan alat peraga untuk pembelajaran anak
usia dini di luar ruangan:
Sarana bermain di luar ruangan (out door) seperti papan
luncur, balok titian, balok bangun, jungkitan, ayunan, tangga
majemuk, bola dunia, titian. Seluruh alat tersebut sebaiknya
dibuat menggunakan bahan yang tersedia di daerah tersebut
seperti kayu, besi, dan bambu. Untuk melindungi alat-alat
akibat panas dan hujan dapat dibuatkan tenda atau diletakkan
di garasi yang tidak dipakai.
Alat permainan, alat peraga, alat dan bahan pendukung
untuk pembelajaran anak usia dini di dalam ruangan:
a. Bola plastik/karet. Boneka, mobil-mobilan, balok, puzzle,
binatang-binatangan, gambar-gambar,dan APE kreatif
lainnya, seperti bahan-bahan bekas juga dapat digunakan
untuk alat permainan (pelayan anak yang harus kreatif)
b. Alat musik: angklung, tamborin,kecrekan, rebana,
harmonika, seruling, gitar kecil dan lain-lain.
c. Alat-alat dapur mini, alat-alat makan, alat-alat pembersih
d. Perlengkapan kebersihan anggota badan, Sikat gigi, pasta
gigi, sabun, dan lain-lain.
e. Pengenalan aneka macam budaya Bangsa
f. ATK
g. Alat-alat eletronik bila diperlukan ,Radio, tape recorder,
TV, VCD Player berikut kaset dan film tentang kisah
13

tokoh-tokoh Alkitab dan cerita lain yang mendukung
kegiatan Pelayanan Anak.
Kelengkapan administrasi :
- Buku data anak
- Buku daftar hadir
- Buku kegiatan harian
- Lembar Pegamatan Pelayan.
- Lembar Penilaian Anak
- Buku Inventaris Barang
- Buku Tamu
- Kartu Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) dan Kartu
Menuju Sehat (KMS) anak.
- Kotak P3K.
2. Buku Petunjuk teknis
- Buku Petunjuk Teknis PAUD Teintegrasi Pelayanan Anak
anak usia 2-6 tahun yang dikeluarkan oleh Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Kurikulum untuk Pelayanan Anak yang dikeluarkan oleh
Gereja penyelenggara atau instansi/lembaga lain yang
mengeluarkan kurikulum.
- Petunjuk teknis mengajar untuk Pelayanan Anak yang
dikeluarkan oleh Gereja atau Instansi yang terkait.
- Kumpulan lagu pujian yang dikeluarkan oleh Gereja
penyelenggara.
C. Sumber Dana dan Penggunaannya
Dalam melaksanakan program ini, seluruh biaya
operasional ditanggung bersama oleh para orangtua, Gereja
dan pemerintah berdasarkan kesepakatan bersama. Iuran dari
orangtua digunakan untuk membeli makanan kecil atau
makanan tambahan. Dana dari Gereja digunakan untuk
pengadaan materi pembelajaran dan sarana belajar PAUD
Terintegrasi Pelayanan Anak. Sedangkan dana untuk
pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan pelatihan
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Pelayan Anak dapat melalui bantuan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, atau donatur lainnya.
Bantuan
Pemerintah Pusat disalurkan melalui Dinas Pendidikan
masing-masing propinsi.
Pengelolaan keuangan diserahkan kepada Pelayan
Anak dibantu oleh Pengurus secara transparan. Iuran dari
orangtua dalam mengadakan makanan kecil bukan suatu
paksaan tetapi berdasarkan kerelaan untuk melatih anak-anak
makan bersama dan bersosialisasi dengan teman sebaya dan
orang dewasa.
D. Indikator Keberhasilan
1. Lebih dari 75% jemaat yang memiliki anak usia dini
mengikutsertakan anaknya pada PAUD terintegrasi
Pelayanan Anak.
2. 75% kehadiran anak dalam kegiatan PAUD terintegrasi
Pelayanan Anak.
3. Lebih dari 75% anak yang tergabung dalam PAUD
terintegrasi Pelayanan Anak memiliki kemampuan sama
atau di atas rata-rata kemampuan anak sesuai dengan
tahap perkembangannya
E. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Program
1. Kegiatan program PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak
dikembangkan oleh Gereja, instansi Pemerintah,
Lembaga dan donatur terkait.
2. PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak
yang dilakukan
adalah:
a. Memiliki anak didik usia 2-6 tahun
b. Memiliki Pelayan Anak yang sanggup mengelola
program PAUD
c. Memperoleh dukungan dari para orang tua dan
Pengurus Gereja Penyelenggara.
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BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

A. PEMANTAUAN
Pemantauan dilakukan setelah ada kesepakatan bersama tentang
pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan dengan penerapan program.
Selama penerapan program, Penyelenggara memantau segala
hal yang terjadi misalnya:
1.
2.
3.
4.

Kehadiran anak-anak.
Cara kerja Pelayan Anak.
Konsistensi pelaksanaan program pembelajaran.
Kemampuan perkembangan anak-anak.

B. EVALUASI
1. Bentuk kegiatan evaluasi
Kegiatan evaluasi yang dilakukan pada program PAUD
Terintegrasi Pelayanan Anak mencakup dua kegiatan
yakni :
 Evaluasi terhadap program kegiatan
 Evaluasi hasil kemajuan perkembangan anak.
a. Evaluasi program:
Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui efektivitas
pelaksanaan program PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak.
Evaluasi program mengukur:
a.1. Pencapaian indikator keberhasilan
a.2. Proses pelaksanaan PAUD Terintegrasi
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Pelayanan Anak :
a.2.1. Program pembelajaran
a.2.2. Administrasi pelayan anakan
a.2.3. Kinerja pelayan anak dan pengelola
a.2.4. Potensi untuk tumbuh kembang.
Evaluasi Program dilakukan oleh penyelenggara PAUD.
Evaluasi program dapat dilakukan setidaknya setiap akhir
tahun kegiatan belajar anak.
b. Evaluasi perkembangan anak.
Pencatatan kegiatan belajar anak dilakukan setiap
pertemuan dengan cara mencatat perkembangan anak
dalam semua aspek perkembangan.
Pencatatan kegiatan bermain anak dilakukan oleh pelayan
anak. Selain mencatat kemajuan belajar anak, pelayan
anak 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.
2. Tata cara evaluasi
a. Prinsip
a.1. Mengetahui proses dan hasil semua aspek
perkembangan anak.
a.2. Berkesinambungan
a.3. Objektif dalam memperhatikan perbedaan
individu
a.4. Memperhatikan segi-segi pelayan anak
yang membuat rasa puas dan rasa
bersyukur
sehingga anak bahagia.
a.5. Hasil yang dicapai harus bermakna
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b. Cara
b.1. Mengamati/observasi
b.2. Mencatat tingkah laku khusus yang
ditunjukkan anak (anecdotal record)
b.3. Mengumpulkan hasil kerja anak
(portofolio)
c. Pelaporan
Pelaporan hasil perkembangan anak dapat dilakukan
per semester atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
C. TINDAK LANJUT
Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengayaan anak
didik. Selain hal tersebut orang tua / pelayan anak dan penentu
kebijakan dapat merancang perbaikan metode mengasuh anak
sesuai kebutuhan.
1. PEMBINAAN
a.

Petugas Pembinaan
Petugas Pembina untuk program PAUD Terintegrasi
Pelayanan Anak terdiri atas unsur Kementerian Pendidikan
Nasional, Kementerian Agama, dan penyelenggara yang
berkompeten.

b. Lingkup Pembinaan
Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh petugas
Pembina mencakup semua aspek yang diperlukan.
2. PELAPORAN
a. Pelaporan Hasil Perkembangan Anak
Hasil perkembangan anak dilaporkan kepada setiap orang
tua anak dengan menggunakan Buku Laporan
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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 PAUD
Terintegrasi Pelayanan Anak diberikan sertifikat yang
dikeluarkan oleh Gereja/Sinode yang bersangkutan, yang
ditandatangani oleh Pimpinan Gereja Penyelenggara dan
Ketua PAUD Terintegrasi pelayanan Anak.

D. PENGEMBANGAN
PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak ini hendaknya ditindaklanjuti
dengan pengembangan program dan atau perluasan program di
lingkungan gereja penyelenggara. Hal-hal yg menjadi kunci
keberhasilan dalam program ini dicatat untuk perluasan program
berikutnya. Gereja penyelenggara berkewajiban membina secara
terus menerus.
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BAB VI
PENUTUP

Membangun komitmen dengan orangtua anak didik yang
tergabung dalam Pelayanan Anak itu penting dan program ini
tidak akan berhasil tanpa peran serta bersama.
Harapan kami agar petunjuk teknis ini dapat bermanfaat untuk
pelayanan anak di sekolah minggu khususnya untuk anak usia 2-6
tahun. Semoga dengan petunjuk teknis ini, maka proses
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi Pelayan
Anak pada Agama Kristen dapat lebih maksimal dan bermanfaat
bagi masyarakat banyak.
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Lampiran 1.
Contoh-contoh Alat Evaluasi
1.1. Contoh 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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1.2. Contoh Portofolio

Pengumpulan data
dengan porto folio

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.

22

Lampiran 2.
Contoh Pengamatan Perkembangan Anak
Nama
Usia

: ..Bryan..............
: ..4-5 tahun.............

No

Aspek
Perkembangan

Kompetensi Dasar

Indikator
Perkembangan

1

Agama
(Ibadah,
Akhlak Mulia)

a. Mengenal
Nama Allah
b. Mengenal
ciptaan Allah
c. Kalimat
bersyukur
d. Pengakuan
Iman Rasuli*)
e. Berdoa Bapa
Kami**)
f. Mengucapka
n Shalom

1) Mengenal
nama Tri
Tunggal
Allah
2) Mengenal
lingkungan
sekitar
3) Mengucap
kan Puji
Tuhan
4) Menyanyik
an lagulagu
Rohani
5) Sikap Doa
yang baik
6) Senang
mengucap
kan salam

2

Bahasa

a. Mengenali,
menirukan dan
mengetahui
suara-suara
benda dan
binatang
b. Mengerti dan
melaksanakan 2
perintah

a. Mengenal
nama, ciri ,
binatang dan
suaranya

Waktu
Pengambilan
Data
J
K
S
-

-

b. Dapat
melakukan
perintah
dengan
kalimat
sederhana
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3

Kognitif

a. Mengelompokan
berdasarkan
bentuk, warna,
ukuran dan fungsi
secara sederhana
b.Menunjukan dan
menyebutkan
anggota tubuhnya

4

5

6

7

SosioEmosional

Fisik/Motorik

Seni

Keterampilan
Hidup

a.Mulai bisa
menunggu giliran
b. Bermain
bersama tetapi
dengan
pengawasan orang
dewasa
a. Berdiri dengan
satu kaki
bergantian
b. Berlari sambil
menggiring bola
a. Mengenali lagu
anak-anak lengkap
sesuai irama
dengan gerakan
b. Membuat bunyibunyian dengan
berbagai alat atau
benda
a. Paham
menggunakan
berbagai ciptaan
Tuhan
b. Mengenakan
kaos kaki dan
sepatu

a. Dapat
mengklasifikas
kan bentuk, tahu
warna, ukuran
dan fungsinya
dengan benar
b. Mengetahui
dan mengenal
serta letaknya
anggota tubuh
a. Dapat
bersabar dan
antri
b. Dapat
berteman
bersama-sama
dan fokus

-

a. Dapat berdiri
satu kaki

-

-

b. Dapat
menggiring bola
a. Mengerti
lagu, irama dan
gerak

-

b. Mengenal
bunyi dan
sumber bunyi
a. Mngerti
kebersihan
lingkungan, cara
menanam dll
b. Dapat
memakai kaos
kaki dan sepatu
bertali

-

Catatan:
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J : Jarang, hanya sekali-kali muncul (0% - 20% x jumlah
keseluruhan pertemuan)
K : Kadang-kadang, lebih sering muncul dari pada tidak (60% - 80% x jumlah
keseluruhan pertemuan)
S : Selalu muncul (sudah ajeg) ( > 80% x jumlah keseluruhan
pertemuan)
*) dan **) = disesuaikan dengan masing-masing denominasi

Lampiran 3.
Contoh Buku Penghubung
Tanggal
5 Juni 2009

Nama
Rendy

Informasi

Komentar

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 4.
Contoh Laporan Perkembangan Anak
Nama Anak
Usia
Semester

:
:
:

1.

Perkembangan Iman Kristiani ( Ibadah dan Sikap hidup)

2.

Perkembangan Fisik

3.

Dst

Laporan perkembangan anak ditulis secara naratif
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Lampiran 5
Contoh Format Buku Induk Anak
Identitas orangtua

Nomor
Induk

Nama
Anak

15-06-2008

2008001

Esther

Kotaraja,
16-01-2008

P

Kristen

RT.04/08
Ds.Sukamaju

15-06-2008

2008002

Laura

Kotaraja,
11-07-2007

P

Kristen

RT.06/08
Ds.Sukamaju

16-06-2008

2008003

Rendi

17-06-2008

2008004

Bryan

Tempat &
Tgl Lahir

Jenis
Kela
min
(L/P)

Tanggal
Terdaftar

Kotaraja,
10-12-2004
Kotaraja,
24-09-2005

Agama

L

Kristen

L

Kristen

Alamat

RT.04/08
Ds.Sukamaju
RT.01/08
Ds.Sukamaju

Maria
Nuraini
Hendratm
o
Rusminah
Sumarna
Hartini
Wijaya

Teknisi
PNS

Pelayan
anakan
Terakhir
STM
SMA

TNI

SMP

Penjahit
Tani
Tani
Nelayan

SMEA
SD
SMP
SMA

Daryati

Pedagang

SMP

Nama

Pekerjaan

Dst..

Keterangan:
1.
2.
3.
4.
5.

Buku Induk Anak digunakan secara berkelanjutan selama PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak masih berjalan.
Nomor induk anak didasarkan atas tanggal pendaftaran ke PAUD Terintegrasi Pelayanan Anak
Jika anak dinyatakan berhenti, pindah, atau tamat, maka diisi tanggal mulai terhitungnya.
Jika anak yang pernah berhenti atau pindah mendaftar untuk ikut kembali, maka menggunakan nomor induk baru sesuai tanggal
pendaftaran kembali.
Buku Induk Anak dibuat sendiri dengan menggunakan buku besar bergaris

1

Tanggal
berhenti/
pindah/
tamat

Lampiran 6
Contoh Rencana Kegiatan Harian
Kelompok Usia
: 3-4 tahun
Tema
: Aku
Nama Pelayan Anak : Lusi
Subtema
: Hewan kesayanganku
Tanggal Kegiatan
: 15 Juli 2009
Keg main (sentra)
: Main peran

Aspek Perkembangan

Indikator
Perkembangan

Konsep/Materi

Kegiatan

Moral dan
nilai-nilai
agama

1. Berdoa sebelum
melakukan
kegiatan
2. Berterima kasih
setelah menerima 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.

Fisik/Motorik

Melompat dengan
dua kaki

Melompat dengan
dua kaki

Menirukan
kelinci

gerakan

Alat & Bahan
 Boneka kelinci
putih dan anak
kelinci coklat
 Wortel-wortelan
 Batang lidi/kayu
untuk kandang

-

Keterangan
Pembiasaan
berdoa dan
berterima kasih
dilakukan
disemua kegiatan
anak

Dilakukan saat
main pembukaan
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Bahasa

Aspek Perkembangan

Memahami makna
kata kelinci, coklat,
halus, wortel,
kandang
Indikator
Perkembangan

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

Menyebut kosa kata
tentang kelinci dan
kehidupannya

Konsep/Materi

Kegiatan

 Boneka kelinci
putih dan anak
kelinci coklat
 Wortel-wortelan
 Batang lidi/kayu
untuk kandang
Alat & Bahan
 Boneka kelinci
putih dan anak
kelinci coklat
 Wortel-wortelan
 Kandang

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

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

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 7
Contoh Format Catatan Perkembangan Anak
Kelompok Usia
: 3-4 tahun
Nama Pelayan Anak : Liani
Tema
: Aku
Subtema
: Hewan kesayanganku
Tanggal Kegiatan
: 15 Juli 2009
Keg main (sentra)
: Main peran

No

Nama

1

Bryan

2

Rendi

3

Juana

4

Santika

5

Sari

Hasil Pengamatan Kader
 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
 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
Dst.

Dst..

1

Lampiran 8

Contoh Daftar Rekap Iuran Anak
Semester I Tahun Pembelajaran 2009/2010

No

Nama

1

Esther

2

Santi

3

Juana

4

Santika

5

Sari

Besar
Iuran

Bulan Iuran (Rp)
Juli

Agus

Sep

Okt

Nop

Jumlah

Des

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

60.000

8.000

8.000

8.000

8.000

-

16.000

8.000

48.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

90.000

9.000

9.000

9.000

9.000

27.000

-

-

54.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

60.000

Dst..
Keterangan:
1.
2.
3.

4.

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

Lampiran 9
Contoh Format Buku Kas
Bulan: Juni 2009
Penerimaan
Tgl

No
Bukti
Kas

Uraian

Pengeluaran
Jumlah
Uang

Tgl

No
Bukti
Kas

Uraian

Jumlah
Uang

1506

001

Diterima
dana untuk
penyiapan
tempat
kegiatan
PAUD PAK
dari Sinode
GKOI LA

800.000

1606

004

Dikeluarkan
biaya
penyiapan
tempat

400.000

1506

002

Diterima
dana untuk
pembuatan
APE lokal
dari Sinode
PBI

400.000

1806

006

Dibayar
pembelian
karpet 4
lembar

400.000

1506

003

Diterima
dana
cadangan
kas dari
PGI

500.000

1806

007

Dibayar
pembelian
APE bahan
alam
(ember,
nampan,
dll)

370.000

1606

005

Diterima
uang
pendaftaran
dari
orangtua

675.000

2906

009

Dibayar
pembelian
baju
seragam
kader 5
potong

500.000

2006

008

Diterima
sumbangan
dari

500.000

3006

010

Dibeli
peralatan
makan dan

200.000

1

pembina
PGPI

Jumlah
Penerimaan

minum anak
(galon,
gelas, dan
piring
plastik)
2.875.000

Saldo
kurang

-

Jumlah

2.875.000

Jumlah
Pengeluaran

1.870.000

Saldo lebih

1.005.000

Jumlah

2.875.000

2
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Contoh Format Buku Kas
Bulan: Juli 2009
Penerimaan
Tgl

No
Bukti
Kas

Uraian

0107

-

Saldo bulan
lalu

3107

001

Diterima
uang iuran
orangtua

Jumlah
Penerimaan

Pengeluaran
Jumlah
Uang

Tgl

No
Bukti
Kas

Uraian

Jumlah
Uang

1.005.000

2507

011

Dikeluarkan
insentif
pengelola
dan kader
bulan Juli, 5
orang

250.000

420.000

2607

012

Dibeli
bahanbahan
kegiatan
anak

150.000

Jumlah
Pengeluaran

400.000

Saldo lebih

1.025.000

Jumlah

1.425.000

1.425.000

Saldo
kurang

-

Jumlah

1.425.000

Disadur dari Buku Petunjuk teknis Teknis Penyelenggaraan
POS PAUD 2008.
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Contoh Format 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 Ayah
1.

Nama lengkap

: ..........................................

2.

Tempat & tanggal lahir : ..........................................

3.

Agama

: ..........................................

4.

Alamat

: ..........................................

5.

Pekerjaan

: ..........................................

C. Data Ibu
1.

Nama lengkap

2.

Tempat & tanggal lahir : ..........................................

3.

Agama

: ..........................................

4.

Alamat

: ..........................................

5. Pekerjaan

: ..........................................

: ...................................................
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Lampiran 12

PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN, GIZI, DAN STIMULASI
PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA DINI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
ESENSIAL ANAK
SIKLUS/
NO

KEBUTUHAN ESSENSIAL

JENIS LAYANAN

USIA ANAK
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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SIKLUS/
NO

KEBUTUHAN ESSENSIAL

JENIS LAYANAN

USIA ANAK

3

2. Pencegahan penyakit

Pemberian Imunisasi

3. Tumbuh kembang normal

Stimulasi tumbuh kembang

4. Akte kelahiran

Pencatatan kelahiran & penerbitan akte kelahiran

Bayi dan anak 1 – 1. Asupan gizi seimbang
24 bulan

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 sampai usia 5
tahun

2. Tumbuh kembang normal

Penimbangan balita setiap bulan sampai usia 5 tahun
Stimulasi oleh keluarga dan lingkungan

6

SIKLUS/
NO

KEBUTUHAN ESSENSIAL

JENIS LAYANAN

USIA ANAK
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

- 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.

- Musik-irama
- Interpersonal
- Intrapersonal
- Naturalis
- Spiritual
5

6

Janin sampai 6
tahun

-

Penerimaan dan kasih sayang

-

Asuhan dan perlindungan

Janin sampai 6
tahun yang
mempunyai
kebutuhan khusus

-

Penerimaan dan kasih sayang.

-

Pemeliharaan dan perawatan.

-

Asuhan, bimbingan, didikan
dan pembinaan.

-

Perlindungan.

Pemeliharaan, perawatan, bimbingan, pendidikan,
pembinaan dan 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.
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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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