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Anak Pra Sekolah = Anak Usia Dini?Anak Pra Sekolah = Anak Usia Dini?
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Batasan IstilahBatasan Istilah

Pasal 1, Butir 14

Pendidikan anak usia dini (PAUD)  adalah  

“suatu  upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang 
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dengan usia 6 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



PP RI no 27 tahun 1990 tentang PP RI no 27 tahun 1990 tentang 

pendidikan pra sekolahpendidikan pra sekolah

• Bab I pasal 1 ayat (2) yang dimaksud 
dg TK adalah salah satu bentuk 
pendidikan yang menyediakan program 
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pendidikan yang menyediakan program 
pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun 
sampai memasuki pendidikan dasar.



Kep Men P&K RI no 0486/U/1992Kep Men P&K RI no 0486/U/1992

• Bab I pasal 2 ayat (1): 

Pendd taman kanak2 merupakan wadah 
untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rhani anak 
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perkembangan jasmani dan rhani anak 
didik sesuai dengan sifat2 alami anak.

• Bab II pasal 4 : anak didik TK adalah 
anak usia 4- 6 tahun 



Biechler & Snowman (1993)Biechler & Snowman (1993)

Yang dimaksud anak usia pra sekolah 
adalah yang berusia antara 3-6 
tahun
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tahun



The National Association for the The National Association for the 
Educational of Young ChildrenEducational of Young Children

Anak masa awal/early childhood: adalah 
anak yang sejak lahir sampai 8 tahun. 
Digunakan untuk merujuk anak yang 
belum mencapai usia sekolah dan 
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belum mencapai usia sekolah dan 
masyarakat menggunakannya untuk 
berbagai tipe pra sekolah.



Seefeldt & WasikSeefeldt & Wasik

• Usia dini : usia di bawah 6 tahun

8



Hasil-hasil penelitian:
Terbukti bahwa PAUD merupakan pendidikan yg 
sangat fundamental. Apa yg diberikan Tuhan 
ketika anak baru lahir barulah berupa potensi, 
baik potensi fisik (jasmani dengan semua alat 
inderanya) maupun potensi non-fisik (akal, kalbu, 
dll). Potensi tsb harus ditumbuh-kembangkan 
melalui berbagai stimulasi/rangsangan.

PAUD merupakan investasi, meningkatkan 
partisipasi anak dlm pendidikan, menurunkan 

9

PAUD merupakan investasi, meningkatkan 
partisipasi anak dlm pendidikan, menurunkan 
angka mengulang kelas dan DO

Permasalahan :
- PAUD belum dipahami oleh sebagian besar masy
- PAUD belum menjadi pendidikan wajib.
- Padahal PAUD merupakan pendidikan yg    
fundamental



MISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

• ” Membentuk kesiapan anak untuk 
memasuki sekolah dalam rangka 
menunjang peningkatan mutu 
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menunjang peningkatan mutu 
pendidikan”



Tujuan Umum PAUDTujuan Umum PAUD

• Membantu mengembangkan seluruh 
potensi dan kemampuan :

“ Fisik, intelektual, emosional, 
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“ Fisik, intelektual, emosional, 

moral & agama “

secara optimal dalam lingkungan 
pendidikan yang kondusif, demokratis 
& kompetitif.



• Catatan UNESCO :

Angka partisipasi PAUD di Indonesia 
masih tergolong rendah dibandng 
negara-negara berpenghasilan 
rendah di Asia lainnya. 

Indonesia : 22 %
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Indonesia : 22 %

Philipina  : 27%

Vietnam  : 43%

Thailand  : 86%

Malaysia  : 89%



- KOMITMEN JOMTIEN THAILAND (1990) TTG EFA: 

Pendidikan untuk semua orang, sejak

lahir sampai  menjelang ajal

- DEKLARASI DAKAR (2000), a.l. :

▪ Memperluas & memperbaiki keseluruhan perawatan & 

PAUD MERUPAKAN KOMITMEN DUNIA

13

▪ Memperluas & memperbaiki keseluruhan perawatan & 
pendidikan anak usia dini scr komprehensif terutama 
yang sangat rawan & terlantar

▪ Kesetaraan jender di bid pendidikan
▪ Prog life skill bagi pemuda & orang dewasa
▪ Pemberantasan buta aksara
▪ Wajib belajar pendidikan dasar
▪ Pen ingkatan mutu pendidikan



LanjutanLanjutan

- DEKLARASI “A WORLD FIT FOR CHILDREN” DI 

NEW YORK  (2002)

▪ Promosi hidup sehat; 

▪ penyediaan pendidikan yg 

berkualitas;
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berkualitas;

▪ perlindungan terhadap perlakuan 

salah/aniaya, eksploitasi, dan  

kekerasan; 

▪ serta penanggulangan HIV/AIDS
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▫ UUD 1945:
- Pembukaan (alinea ke-4):

Salah satu tujuan kemerdekaan adalah 
“ ..mencerdaskan kehidupan bangsa”

- Psl 28B (ayat 2) – Amandemen UUD 1945

PAUD SEBAGAI KOMITMEN NASIONAL
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- Psl 28B (ayat 2) – Amandemen UUD 1945
“Setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi



LanjutanLanjutan

- Pasal 28 C (ayat 2) - Amandemen 

UUD 1945

“Setiap anak berhak mengembangkan

diri melalui    pemenuhan kebutuhan
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dasarnya, berhak mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh manfaat 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 

seni dan budaya, demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia”



LanjutanLanjutan

▫ UU NO.23 TH 2002 (TTG PERLINDUNGAN 

ANAK) A.L. MENEGASKAN :

- Pasal 1 (ayat 2)

“Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya 
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melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”



LanjutanLanjutan

- Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat 
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dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”



LanjutanLanjutan

- Pasal 9 (ayat 1)

”Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya 

dan tingkat kecerdasannya sesuai 
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dan tingkat kecerdasannya sesuai 

minat dan bakatnya 
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- Pasal 28 UU No 20/2003

Jalur  Formal

Jalur 
Nonformal

Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul 
Athfal (RA), atau bentuk lain sederajat

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan 
Anak (TPA), atau bentuk lain sederajat
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Nonformal

Jalur Informal Pendidikan Keluarga atau Pendidikan 
yang Diselenggarakan oleh Lingkungan



• TIGA PILAR KEBIJAKAN

1.  Perluasan dan pemerataan akses 

layanan PAUD kpd semua anak 

2. Peningkatan mutu, relevansi dan 
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daya saing: 

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas

dan pencitraan publik



1.1. Perluasan dan pemerataan aksesPerluasan dan pemerataan akses
layanan PAUD kpd semua anaklayanan PAUD kpd semua anak

Memberdayakan semua potensi yg ada di 

masy, a.l. melalui:

• Kerjasama kemitraan

• Merintis model-model PAUD atau Rintisan PAUD 
yg disesuaikan dg sikon daerah

• Mendorng masy melalui berbagai sosialisas, 
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• Mendorng masy melalui berbagai sosialisas, 
lomba jurnalistik di bid PAUD, pemilihan PAUD 
inovatif

• Memberikan stimulasi dg berbagai block grant 
(dukungan kelembagaan, rintisan PAUD

• Melalui Program Pendidikan dan Pengembangan 
PAUD (dukungan Bankk Dunia (soft loan dan 
hibah dari Belanda)



2.  Peningkatan mutu, relevansi, dan 2.  Peningkatan mutu, relevansi, dan 
daya saingdaya saing

• Mengembangkan Menu Pembelajaran 

Generik yg merupakan acuan yg 

menyangkut:

Pengembangan kurikulum (khususnya 
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materi bahan ajar, model-model 

pembelajaran dan penilaian)

• Dukungan APE 

• Pengembangan Pusat Rujukan PAUD 

(Center of Excellence), kerjasama dengan 

beberapa Perguruan Tinggi



LanjutanLanjutan

• Mendukung Rintisan Pusat Unggulan PAUD 
Prov dan Kab ) baru akan dimulai th. 2007 
(utk sementara DPR menyetujui 10 PAUD 
Unggulan Prov @ Rp 300 juta dan 12 PAUD 
Unggulan Kab/Kota @ Rp 150 juta) 

• Melaksanakan Orientasi Teknis kepada 
pembina dan pengelola PAUD daerah, dan 
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pembina dan pengelola PAUD daerah, dan 
magang bagi pendidik/pengelola PAUD

• Berbagai workshop untuk pengembangan 
metoda/teknik pembelajaran PAUD yang 
mudah, murah ttp berkualitas (spt: melalui 
media dongeng, cerita, menggambar, gerak 
dan lagu)



33.. PenguatanPenguatan tatatata kelola,kelola, akuntabilitasakuntabilitas
dandan pencitraanpencitraan publikpublik

• A.l. melalui penyempurnaan acuan-

acuan/pedoman-pedoman teknis
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• Melalui advokasi 

• Mengembangkan jejaring dan/atau 

kerjasama kemitraan di bid PAUD



•• SASARAN DAN TARGETSASARAN DAN TARGET

a. Sasaran Utamaa. Sasaran Utamaa. Sasaran Utamaa. Sasaran Utama

Anak lahir s/d usia 6 tahun (utamanya yang belum 
mendapat layanan PAUD Jalur Pendidikan Formal),
prioritas 2-4 th.
���� PAUD Nonformal ditargetkan pada akhir th 2009 

dapat melayani minimal 35% anak usia 2-4 th
���� PAUD keseluruhan (formal dan nonformal termasuk 
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���� PAUD keseluruhan (formal dan nonformal termasuk 
yang digarap Depag) ditargetkan pd akhir th 2009 
dpt melayani minimal 53,9% dari anak 0-6 th yg ada

b. Sasaran Antara  b. Sasaran Antara  b. Sasaran Antara  b. Sasaran Antara  

�Orang tua/keluarga, calon orangtua
� Pendidik dan Pengelola PAUD
�Semua Lembaga Layanan Anak Usia Dini
� Para tokoh masyarakat dan stakeholders PAUD



•• PRINSIPPRINSIP--PRINSIP PAUDPRINSIP PAUD

• Mendasarkan pada tahap-tahap tumbuh-
kembang anak.

• Memperhatikan seluruh aspek kecerdasan
anak.

• Memahami karakteristik anak dan mengim-

29

• Memahami karakteristik anak dan mengim-
plementasikannya di dalam proses pedidikan
mereka, a.l.:
– setiap anak unik
– dunia anak adalah dunia bermain
– setiap karya anak berharga;
– setiap anak berhak mengekspresikan keinginannya
secara bebas;



– setiap anak berhak memilih media ekspresi yang
diinginkannya;

– setiap anak berhak mencoba dan melakukan
kesalahan.

• Memperhatikan kebutuhan anak secara
holistik dan kebutuhan spesifik anak

Lanjutan
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• Memperhatikan budaya dan lingkungan di
mana anak hidup/dibesarkan

• Mengupayakan penyelenggaraan PAUD yang
mudah, murah tetapi bermutu


