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SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL PNFI 

 
Pada tahun 2010 ini pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan 

PAUD melalui pendekatan “Holistik Integratif”, yaitu PAUD yang tidak hanya 
menekankan aspek pendidikan semata, akan tetapi mencakup juga aspek pelayanan 
gizi, pelayanan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Melalui pendekatan 
ini anak dapat memperoleh pelayanan pendidikan secara utuh, berkualitas dan 
berkelanjutan, serta lebih efisien dalam penggunaan sumber daya baik tenaga, dana, 
sarana dan prasarana yang diperlukan. 

Untuk melaksanakan kebijakan ini pemerintah terus mendorong dan memperluas 
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan layanan 
pendidikan anak usia dini melalui pendirian berbagai jenis satuan pendidikan anak usia 
dini. Seiring dengan itu, pemerintah juga terus melakukan upaya penjaminan mutu 
penyelenggaraan berbagai layanan pendidikan anak usia dini dengan membuat 
berbagai aturan dan pedoman yang memberikan arahan yang jelas, agar pelayanan 
pendidikan diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.   

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak ini diharapkan bisa 
menjadi acuan masyarakat dalam mengakses dan mengiplementasikan program 
layanan Taman Penitipan Anak yang holistik dan integratif. Bagaimanapun layanan 
PAUD yang holistik dan integratif merupakan kebijakan baru yang masih harus terus 
disosialisasikan aturan dan teknis penerapannya, sehingga masyarakat dan para 
penggiat pendidikan anak usia dini dapat memperoleh gambaran penyelenggaraan 
layanan ini secara lebih jelas, terarah dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu, 
diharapkan pedoman ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan 
pendidikan anak usia dini melalui Taman Penitipan Anak.  

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak 
yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga  pedoman 
ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari wujud komitmen dan kesungguhan kita dalam ikut menyiapkan 
generasi yang unggul yang akan membawa bangsa berjaya di masa yang akan datang. 
Semoga, dan selamat bekerja. 

 

Jakarta, Januari 2010 
Direktur Jenderal  
Pendidikan Non Formal dan Informal 
 
 

Hamid Muhammad, Ph.D. 
NIP. 195905121983111001 
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KATA PENGANTAR 
 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar 
dan sangat menentukan bagi perkembangan anak di kemudian hari. Secara naluri, 
keluarga (terutama orang tua) merupakan pendidik yang pertama dan utama ketika 
anak dilahirkan. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak bisa melarang siapapun 
yang ingin berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bagi 
putra-putrinya. Pemerintah juga tidak bisa melarang para orangtua untuk 
mengirimkan putra-putrinya yang masih berusia dini ke lembaga pendidikan anak 
usia dini sesuai yang dikehendaki.  

Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, maka pemerintah dalam 
hal ini Kementerian Pendidikan Nasional berupaya untuk memfasilitasi, membina 
dan mengarahkan masyarakat agar memahami apa, mengapa dan bagaimana 
menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang benar, termasuk pendidikan 
anak usia dini jalur nonformal khususnya Taman Penitipan Anak. Oleh karena itu, 
tersusunnya ”Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak” 
sebagai salah satu bentuk PAUD Nonformal merupakan sesuatu yang bermanfaat 
bagi masyarakat yang memerlukan.  

Akhirnya melalui kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya pedoman 
ini. Semoga pedoman ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. 

 
 

Jakarta, Januari 2010 
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini  
 
 
 
Dr. Sudjarwo S., M.Sc. 
NIP. 130890300 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. LATAR BELAKANG 
Taman Penitipan Anak merupakan bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Non-Formal yang keberadaannya terus berkembang jumlahnya. Pada 
awalnya Taman Penitipan Anak telah dikembangkan oleh Departemen Sosial 
sejak tahun 1963 sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan akan pengasuhan, 
pembinaan, bimbingan, sosial anak balita selama ditinggal orang tuanya bekerja 
atau melaksanakan tugas. 

Sejak dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (Dit. PADU) tahun 
2000 maka pembinaan untuk pendidikan menjadi tanggung jawab Departemen 
Pendidikan. Kebijakan Dit. PAUD untuk seluruh bentuk layanan PAUD termasuk 
TPA adalah memberikan layanan yang holistik dan integratif. Holistik berarti 
seluruh kebutuhan anak (kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan, berkembang 
dan mempertahankan kelangsungan hidup) dilayani dalam lembaga 
penyelenggara TPA. Integratif berarti semua lembaga TPA melakukan koordinasi 
dengan instansi-instansi pembina.   

Selain perubahan kebijakan dalam layanan PAUD holistik dan integratif, sejak 
bulan September 2009 telah ditetapkan Standar Pendidikan Anak Usia Dini 
melalui Peraturan Mendiknas No. 58/2009, yang memuat: (1) Standar tingkat 
pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) 
Standar Isi, Proses, dan Penilaian; (4) Standar Sarana dan Prasarana, 
Pengelolaan, dan Pembiayaan.  

Mengingat adanya perubahan baik substansi maupun pengelolaan, maka 
perlu dilakukan penyempurnaan dari pedoman yang lama disesuaikan dengan 
standar dan kebijakan tersebut.  

 
 

B. PENGERTIAN 
1. Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur 

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus 
pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai 
dengan usia enam tahun.  

2. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak merupakan acuan 
minimal yang perlu diperhatikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan 
layanan di TPA.  

 



 
2 

 
 
 

C. DASAR HUKUM 
1. Undang-undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; 
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 

dan pasal 8; 
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan 
Informal Departemen Pendidikan Nasional; 

8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak 
Usia Dini; 

9. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. 
 

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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D. TUJUAN  

1. Tujuan layanan Program TPA adalah: 
a. Memberikan layanan kepada anak usia 0 – 6 tahun yang terpaksa 

ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya. 
b. Memberikan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak 

untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dan kasih 
sayang, serta hak untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya 

 
2. Tujuan Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan TPA adalah: 

a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan TPA. 
b. Untuk memberikan acuan kepada masyarakat tentang proses pendidikan 

anak usia dini yang minimal harus dipenuhi dalam TPA. 
c. Untuk memberikan acuan kepada masyarakat tentang syarat minimal 

menyelenggarakan PAUD Nonformal yang berbentuk TPA. 
 

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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BAB II 

PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN 
DASAR FILSAFAT PENDIDIKAN DI TAMAN PENITIPAN ANAK 

 
 
A. PRINSIP UMUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Pendidikan anak usia dini yang diterapkan dalam program TPA didasarkan atas 
prinsip-prinsip berikut: 

 
1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 

Pada dasarnya setiap anak memiliki kebutuhan dasar yang sama, seperti 
kebutuhan fisik, rasa aman, dihargai, tidak dibeda-bedakan, bersosialisasi, 
dan kebutuhan untuk diakui. Anak tidak bisa belajar dengan baik apabila dia 
lapar, merasa tidak aman/ takut, lingkungan tidak sehat, tidak dihargai atau 
diacuhkan oleh pendidik atau temannya. Hukuman dan pujian tidak 
termasuk bagian dari kebutuhan anak, karenanya pendidik tidak 
menggunakan keduanya untuk mendisiplinkan atau menguatkan usaha 
yang ditunjukkan anak.    
 

2. Sesuai dengan perkembangan anak.  
Setiap usia mempunyai tugas perkembangan yang berbeda, misalnya pada usia 
4 bulan pada umumnya anak bisa tengkurap, usia 6 bulan bisa duduk, 10 bulan 
bisa berdiri, dan 1 tahun bisa berjalan. Pada dasarnya semua anak memiliki pola 
perkembangan yang dapat diramalkan, misalnya anak akan bisa berjalan setelah 
bisa berdiri. Oleh karena itu pendidik harus memahami tahap perkembangan 
anak dan menyusun kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan untuk 
mendukung pencapaian tahap perkembangan yang lebih tinggi. 
 

3. Sesuai dengan keunikan setiap individu.  
Anak merupakan individu yang unik, masing-masing mempunyai gaya 
belajar yang berbeda. Ada anak yang lebih mudah belajarnya dengan 
mendengarkan (auditori), ada yang dengan melihat (visual) dan ada yang 
harus dengan bergerak (kinestetik). Anak juga memiliki minat yang berbeda-
beda terhadap alat/ bahan yang dipelajari/digunakan, juga mempunyai 
temperamen yang berbeda, bahasa yang berbeda, cara merespon 
lingkungan, serta kebiasaan yang berbeda. Pendidik seharusnya 
mempertimbangkan perbedaan individual anak, serta mengakui perbedaan 
tersebut sebagai kelebihan masing-masing anak. Untuk mendukung hal 
tersebut pendidik harus menggunakan cara yang beragam dalam 
membangun pengalaman anak, serta menyediakan ragam main yang 
cukup. 
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4. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. 

Pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Melalui bermain 
anak belajar tentang: konsep-konsep matematika, sains, seni dan 
kreativitas, bahasa, sosial, dan lain-lain. Selama bermain, anak 
mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek/nilai-nilai 
moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. 
Pembentukan kebiasaan yang baik seperti disiplin, sopan santun, dan 
lainnya dikenalkan melalui cara yang menyenangkan. 
 

 
 
 

5. Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang 
kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. 
a. Anak belajar mulai dari hal-hal yang paling konkrit yang dapat dirasakan 

oleh inderanya (dilihat, diraba, dicium, dicecap, didengar) ke hal-hal yang 
bersifat imajinasi.  

b. Anak belajar dari konsep yang paling sederhana ke konsep yang lebih 
rumit, misalnya mula-mula anak memahami apel sebagai buah 
kesukaannya, kemudian anak memahami apel sebagai buah yang 
berguna untuk kesehatannya. 

c. Kemampuan komunikasi anak dimulai dengan menggunakan bahasa 
tubuh lalu berkembang menggunakan bahasa lisan.  

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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d. Anak memahami lingkungannya dimulai dari hal-hal yang terkait dengan 
dirinya sendiri, kemudian ke lingkungan dan orang-orang yang paling 
dekat dengan dirinya, sampai kepada lingkungan yang lebih luas. 
Dengan demikian pendidik harus menyediakan alat-alat main yang paling 
konkrit sampai alat main yang bisa digunakan sebagai pengganti benda 
yang sesungguhnya. Pendidik juga harus memahami bahasa tubuh anak 
dan membantu mengembangkan kemampuan bahasa anak melalui 
kegiatan main.  

 
6. Anak sebagai pembelajar aktif. 

Dalam proses pembelajaran, anak merupakan subjek/pelaku kegiatan dan 
pendidik merupakan fasilitator. Anak mempunyai rasa ingin tahu yang 
besar, mempunyai banyak ide, dan tidak bisa berdiam dalam jangka waktu 
lama. Oleh karena itu pendidik harus menyediakan berbagai alat, memberi 
kesempatan anak untuk memainkan berbagai alat main dengan berbagai 
cara, dan memberikan waktu kepada anak untuk mengenal lingkungannya 
dengan caranya sendiri. Pendidik juga harus memahami dan tidak 
memaksakan anak untuk duduk diam tanpa aktifitas yang dilakukannya 
dalam waktu yang lama.  
 

 
 
 

7. Anak belajar melalui interaksi sosial  
Pembelajaran anak melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa 
maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Salah satu cara 
anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. 
Orang dewasa dan teman-teman yang dekat dengan kehidupan anak 

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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merupakan obyek yang diamati dan ditiru anak. Melalui cara ini anak belajar 
cara bersikap, berkomunikasi, berempati, menghargai, atau pengetahuan 
dan keterampilan lainnya. Pendidik dan orang-orang dewasa di sekitar anak 
seharusnya peka dan menyadari bahwa dirinya sebagai model yang pantas 
untuk ditiru anak dalam berucap, bersikap, merespon anak dan orang lain, 
sehingga dapat membantu anak mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi dan kematangan emosinya. 

 
8. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.   

Lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat bagi anak. 
Lingkungan berupa lingkungan fisik berupa penataan ruangan, penataan 
alat main, benda-benda, perubahan benda (daun muda - daun tua, daun 
kering, dst.), cara kerja benda (bola didorong akan menggelinding, 
sedangkan kubus didorong akan menggeser, dst.), dan lingkungan non fisik 
berupa kebiasaan orang-orang sekitar, suasana belajar (keramahan 
pendidik, pendidik yang siap membantu, dst.). Pendidik seharusnya menata 
lingkungan yang menarik, menciptakan suasana hubungan yang hangat 
antar pendidik, antar pendidik dan anak, dan anak dengan anak. Pendidik 
juga memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam 
dan di luar ruangan secara seimbang dengan menggunakan benda-benda 
yang ada di lingkungan anak. Pendidik juga mengenalkan kebiasaan baik, 
nilai-nilai agama dan moral di setiap kesempatan selama anak di lembaga 
dengan cara yang menyenangkan. 
 

 
 

9. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif. 
Pada dasarnya setiap anak memiliki potensi kreativitas yang sangat tinggi. 
Ketika anak diberi kesempatan untuk menggunakan berbagai bahan dalam 

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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kegiatan permainannya, maka anak akan dapat belajar tentang berbagai 
sifat dari bahan-bahan tersebut. Ijinkanlah anak bersentuhan dengan aneka  
bahan dengan berbagai jenis, tekstur, bentuk, ukuran, dll.   Mereka dapat 
menciptakan produk-produk baru dengan inovasi mereka setelah 
bereksplorasi dengan berbagai bahan tersebut. Pendidik perlu menghargai 
setiap kreasi anak apapun bentuknya sebagai wujud karya kreatif mereka. 
Dengan kreativitas, nantinya anak akan dapat memiliki pribadi yang kreatif 
sehingga mereka dapat memecahkan persoalan kehidupan dengan cara-
cara yang kreatif. Ide-ide kreatif dan inovatif mereka dapat menunjang untuk 
menjadi seorang wirausaha yang dapat meningkatkan perekonomian 
negara. 
 

 
 

10. Mengembangkan  kecakapan hidup anak. 
Kecakapan hidup merupakan suatu ketrampilan yang perlu dimiliki anak 
melalui pengembangan karakter. Karakter yang baik dapat dikembangkan 
dan dipupuk sehingga menjadi modal bagi masa depannya kelak. 
Kecakapan hidup diarahkan untuk membantu anak menjadi mandiri, tekun, 
bekerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, dan mampu membangun 
hubungan dengan orang lain. Kecakapan hidup merupakan keterampilan 
dasar yang berguna bagi kehidupannya kelak. Ini akan sangat menunjang 
seseorang agar kelak dapat menjadi orang yang berhasil. Untuk itu pendidik 
harus percaya bahwa anak mampu melakukan sesuatu untuk dirinya 
sendiri. Pendidik juga harus mendukung kemampuan kecakapan hidup  
penataan lingkungan yang tepat, menyediakan kegiatan main yang 
beragam, serta menghargai apapun yang dihasilkan oleh anak.        

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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11. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di 
lingkungan sekitar.  
Sumber dan media belajar untuk PAUD tidak terbatas pada alat dan media 
hasil pabrikan, tetapi dapat menggunakan berbagai bahan dan alat yang 
tersedia di lingkungan sepanjang tidak berbahaya bagi kesehatan anak. Air, 
tanah lempung, pasir, batu-batuan, kerang, daun-daunan, ranting, karton, 
botol-botol bekas, perca kain, baju bekas, sepatu bekas, dan banyak benda 
lainnya dapat dijadikan sebagai media belajar untuk mengenalkan banyak 
konsep; matematika, sains, sosial, bahasa, dan seni. Dengan menggunakan 
bahan dan benda yang di sekitar anak belajar tentang menjaga lingkungan, 
pelestarian alam, dan lainnya. Sumber belajar juga tidak terbatas pada 
pendidik, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya anak dapat 
belajar tentang tugas dan cara kerja petani, peternak, polisi, pak pos, 
petugas pemadam kebakaran, dan lainnya dengan cara mengunjungi 
tempat kerja mereka atau mendatangkan mereka ke lembaga PAUD untuk 
menunjukkan kepada anak bagaimana mereka bekerja. 

 

 
 

 
12. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya.  

PAUD merupakan wahana anak tumbuh dan berkembang sesuai potensi 
dengan berdasarkan pada sosial budaya yang berlaku di lingkungan. 
Pendidik seharusnya mengenalkan budaya, kesenian, dolanan anak, baju 
daerah menjadi bagian dari setting dan pembelajaran baik secara regular 
maupun melalui event tertentu.    

 

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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13. Melibatkan peran serta orangtua yang bekerja sama dengan para 
pendidik di lembaga PAUD.  
Orangtua menjadi sumber informasi mengenai kebiasaan, kegemaran, 
ketidaksukaan anak, dan lain-lain yang digunakan pendidik dalam 
penyusunan program pembelajaran. Orangtua juga dilibatkan dalam 
memberikan keberlangsungan pendidikan anak di rumah. Untuk seharusnya 
lembaga PAUD memiliki jadwal pertemuan orang tua secara rutin untuk 
berbagi informasi tentang kebiasaan anak, kemajuan, kesulitan, rencana 
kegiatan bersama anak dan orang tua, harapan-harapan orang tua untuk 
perbaikan program, dst. Dengan adanya program orang tua diharapkan 
stimulasi yang anak dapatkan di lembaga dan di rumah menjadi sejalan dan 
saling menguatkan.  

 
14. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua 

aspek perkembangan.  
Saat anak melakukan sesuatu, sesungguhnya ia sedang mengembangkan 
berbagai aspek perkembangan/kecerdasannya. Sebagai contoh saat anak 
makan, ia mengembangkan kemampuan bahasa (kosa kata tentang nama 
bahan makanan, jenis makanan, dsb.), gerakan motorik halus (memegang 
sendok, membawa makanan ke mulut), kemampuan kognitif (membedakan 
jumlah makanan yang banyak dan sedikit), kemampuan sosial emosional 
(duduk dengan tepat, saling berbagi, saling menghargai keinginan teman), 
dan aspek moral (berdoa sebelum dan sesudah makan). Program 
pembelajaran dan kegiatan anak yang dikembangkan pendidik seharusnya 
ditujukan untuk mencapai kematangan semua aspek perkembangan. 
Selama anak bermain pendidik juga harus mengamati kegiatan anak untuk 
mengetahui indikator-indikator yang telah dicapai anak di setiap 
perkembangannya. 

 
 
B. DASAR FILSAFAT PENDIDIKAN DI TPA 

Untuk mendukung mewujudkan anak usia dini yang berkualitas, maju, mandiri, 
demokrasi, dan berprestasi, maka filsafat pendidikan di TPA dapat dirumuskan 
menjadi: Tempa, Asah, Asih, Asuh. 
 
1. Tempa 

Yang dimaksud dengan tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak 
usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, 
olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga anak 
memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi. 
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2. Asah 
Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui 
bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan 
seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik, dan 
merangsang imajinasi, kreativitas anak untuk melakukan, mengekplorasi, 
memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya 
belajar anak. 
 

3. Asih 
Asih pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan anak 
untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan 
pertumbuhan dan perkembangan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan 
fisik dan mental dan ekploitasi. 
 

4. Asuh 
Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk 
perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal:  
a. Integritas, iman, dan taqwa; 
b. Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan; 
c. Rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas; 
d. Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji; 
e. Jiwa tanggap (penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi), daya kritis 

dan idealisme; 
f. Optimis dan keberanian mengambil resiko; 
g. Jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional. 

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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BAB III 

PESERTA DIDIK, PENDIDIK, PENGELOLA DAN PENGASUH 
 
 
A. PESERTA DIDIK 

1. Sekurang-kurangnya berusia 3 bulan sampai 6 tahun, prioritas anak yang 
orang tuanya bekerja.  

2. Dimungkinkan anak di atas usia PAUD, apabila dalam keadaan mendesak. 
 

B. PENDIDIK 
1. Guru 

a. Kualifikasi 
(1) S1 atau D4 jurusan Pendidikan/Psikologi Anak. 

b. Kompetensi 
(1) Memiliki Kompetensi Kepribadian; 
(2) Memiliki Kompetensi Profesional; 
(3) Memiliki Kompetensi Pedagogik; 
(4) Memiliki Kompetensi Sosial. 

c. Kewajiban 
(1) Menjadi teladan bagi pembentukan karakter anak; 
(2) Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak; 
(3) Mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan 

perkembangan anak dan minat anak; 
(4) Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai 

anak. 
 

2. Guru Pendamping 
a. Kualifikasi 

(1) Lulusan DII PGTK atau; 
(2) SMA dan memiliki sertifikat pelatihan PAUD. 

b. Kompetensi 
(1) Memiliki Kompetensi Kepribadian; 
(2) Memiliki Kompetensi Profesional; 
(3) Memiliki Kompetensi Pedagogik; 
(4) Memiliki Kompetensi Sosial. 

c. Kewajiban 
(1) Menjadi teladan bagi pembentukan karakter anak; 
(2) Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran; 
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(3) Membantu mengelola kegiatan bermain sesuai dengan tahapan 
perkembangan anak; 

(4) Membantu dalam melakukan penilaian tahapan perkembangan 
anak. 
 

3. Pengasuh 
a. Kualifikasi 

(1) Lulusan SMA sederajat. 
b. Kompetensi 

(1) Memahami dasar pengasuhan; 
(2) Terampil melaksanakan pengasuhan; 
(3) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. 

c. Kewajiban 
(1) Membantu guru dan guru pendamping sesuai keperluan; 
(2) Melakukan perawatan kebersihan anak; 
(3) Merawat kebersihan fasilitas yang digunakan anak; 
(4) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. 

    
 
C. PENGELOLA 

1. Kualifikasi 
Pengelola TPA mempunyai kualifikasi dasar sebagai berikut : 
a. Lulusan SMA dan memiliki sertifikat pelatihan PAUD; 
b. Berpengalaman menjadi guru PAUD minimal 2 tahun. 

2. Kompetensi 
a. Memiliki Kompetensi Kepribadian; 
b. Memiliki Kompetensi Profesional; 
c. Memiliki Kompetensi Manajerial; 
d. Memiliki Kompetensi Sosial. 

3. Kewajiban 
a. Membuat Rencana Anggaran Belanja Lembaga; 

b. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, 

pengasuhan, dan perlindungan; 

c. Mengkoordinasikan pendidik dalam melaksanakan tugasnya di lembaga; 

d. Mengelola sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga; 

e. Menjalin kerjasama dengan lembaga/instansi lain. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEGIATAN LAYANAN 
 
 
A. KURIKULUM 

1. Lingkup Kurikulum 
Kurikulum TPA mencakup seluruh aspek perkembangan anak yakni: 
b. Nilai agama dan moral 
c. Fisik: Motorik Kasar, Motorik Halus, dan Kesehatan Fisik 
d. Kognitif: Pengetahuan Umum dan Sains,Konsep bentuk, warna, ukuran, 

dan pola, Konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf. 
e. Bahasa: bahasa yang diterima/didengar, bahasa untuk mengungkapkan 

hasil pikiran/perasaan, dan keaksaraan 
f. Sosial Emosional 

 
2. Acuan Kurikulum 

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Menu Generik atau Acuan 
lainnya yang sesuai. 

 
 
B. PENGELOMPOKKAN PESERTA 

 
1.    Pengelompokkan Usia 

Kegiatan pengasuhan dan bermain di TPA dilakukan dengan cara 
dikelompokkan berdasarkan usia, dengan pengelompokkan sebagai berikut: 
a. Kelompok usia 3 bulan - < 2 tahun 
b. Kelompok usia 2 tahun - < 4 tahun  
c. Kelompok usia 4 tahun - < 6 tahun 
 

Apabila jumlah anak dalam kelompok usia tersebut banyak, maka dapat 
dibuat kelompok kecil sebagai berikut: 
a. 3  bulan  - < 12  bulan 
b. 12  bulan  - < 18  bulan 
c. 18  bulan  - < 24  bulan 
d. 2  tahun  - < 3  tahun 
e. 3  tahun  - < 4  tahun 
f. 4  tahun  - < 5  tahun 
g. 5  tahun  - < 6  tahun 
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2. Jumlah dalam kelompok 
 Jumlah anak dalam kelompok di lembaga TPA disesuaikan dengan 

kemampuan lembaga dengan memperhatikan jumlah guru/guru 
pendamping/ pengasuh yang tersedia dan luas ruangan yang dimiliki. 

 
C.   ALOKASI WAKTU LAYANAN 

Waktu layanan TPA disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, dengan alokasi 
sebagai berikut: 
1. TPA Full Day: 6 – 8 jam per hari, minimal 3 kali dalam seminggu 
2. TPA Setengah Hari: 4 – 5 jam per hari, minimal 3 kali dalam seminggu 
3. TPA non reguler: 1 – 3 jam per hari 

 
D. RATIO GURU/GURU PENDAMPING DENGAN ANAK 

Ratio Guru dengan anak disesuaikan dengan kelompok usia yang dilayani: 
1. Kelompok usia 0 - <1 tahun 1 guru :  4  anak; 
2. Kelompok usia 1 - <2 tahun 1 guru :  6  anak; 
3. Kelompok usia 2 - <3 tahun 1 guru :  8  anak; 
4. Kelompok usia 3 - <4 tahun 1 guru :  10  anak; 

5. Kelompok usia 4 - <5 tahun 1 guru :  12  anak; 

6. Kelompok usia 5 - ≤6 tahun 1 guru : 15  anak. 

Apabila dalam kelompok usia tertentu jumlah anak melebihi ratio tersebut, maka 

jumlah guru dilipatkan. Contoh jumlah anak usia 1 - <2 tahun berjumlah 9 anak, 

maka jumlah guru yang membimbing sebanyak 2 orang. Berarti ratio guru dan 

anak 1:4. 
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E. KALENDER PENDIDIKAN 
1. Kalender Pendidikan untuk TPA disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kebijakan setempat.  
2. Awal tahun kegiatan dapat dimulai kapanpun.  
3. Perpindahan anak ke kelompok usia yang lebih besar dilakukan saat anak 

memasuki ulang tahunnya.  
4. Perpindahan kelompok dilakukan melalui program transisi terlebih dahulu. 
5. Akhir tahun kegiatan dapat disesuaikan dengan akhir tahun sekolah dasar, 

terutama untuk anak yang berusia 6 tahun yang akan melanjutkan ke SD. 

 
F. PERENCANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pembelajaran di TPA merupakan wahana pendidikan anak usia dini 
untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, 
pengetahuan, ketrampilan, daya cipta yang diperlukan anak, dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta pertumbuhan dan 
perkembangan selanjutnya sekaligus untuk mempersiapkan anak memasuki 
pendidikan selanjutnya. 

2. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembelajaran dilakukan oleh Guru/ Guru 
Pendamping bersama dengan Pengelola TPA. 

3. Perencanaan Kegiatan meliputi:  
a. Rencana Kegiatan Semester 
b. Rencana Kegiatan Mingguan 
c. Rencana Kegiatan Harian 

4. Rencana kegiatan disusun dengan menggunakan pendekatan tematik. 
Pemilihan tema didasarkan pada: 
a. Minat anak 
b. Ketersediaan alat dan sumber 
c. Dapat dikaitkan dengan kegiatan istimewa, hari perayaan, kejadian luar 

biasa yang disukai anak.  
5. Penyusunan Rencana Kegiatan harus didasarkan pada: 

a. Tingkat perkembangan dan kebutuhan serta minat anak 
b. Mengintegrasikan layanan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan 
c. Dilakukan secara bertahap 
d. Dilaksanakan melalui kegiatan bermain sehingga mendorong anak untuk 

aktif, kreatif, interaktif, dan mendapatkan pengalaman secara 
menyenangkan. 

e. Melibatkan orang tua dalam kegiatan di TPA. 
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G. PENGELOLAAN PROSES KEGIATAN 
1. Penataan Lingkungan Bermain 

a. Penataan lingkungan bermain disesuaikan dengan tahapan 
perkembangan anak, untuk mendukung perkembangan motorik, bahasa, 
sosial emosi, kognitif, dan nilai agama serta moral. 

b. Penataan ruangan memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan 
perlindungan anak. 

c. Penataan lingkungan sedapat mungkin mengenalkan anak dengan 
lingkungan rumah dan kegiatan sehari-hari anak di dalam keluarga. 

2. Pengembangan Kemampuan Pengetahuan Dasar dan Pembiasaan. 
Sepanjang anak berada dalam lingkungan lembaga PAUD dari anak datang 
sampai pulang merupakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran 
mencakup bidang pengembangan kemampuan perilaku dan pengembangan 
kemampuan dasar. Pengembangan dua bidang tersebut dilakukan melalui 
kegiatan bermain dan pembiasaan. 

3. Kegiatan Bermain 
a. Kegiatan bermain dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan 

pengetahuan dasar yang terdiri dari; pengetahuan berbahasa, 
matematika, seni, sains, dan sosial dengan cara yang menarik dan 
menyenangkan. 

b. Kegiatan bermain mencakup; kegiatan bermain sensori motorik, bermain 
imajinatif/peran, dan bermain manipulatif/pembangunan. 

c. Kegiatan bermain untuk anak usia 0-2 tahun dilakukan secara individu 
dan kelompok kecil 

d. Kegiatan main untuk anak usia 2-6 tahun dilaksanakan secara individu, 
kelompok kecil maupun kelompok besar 

4. Kegiatan Bermain di dalam dan di luar ruangan 
a. Kegiatan bermain dilakukan di dalam dan di luar ruangan secara 

seimbang.  
b. Kegiatan bermain di dalam ruangan dapat dilakukan juga di luar ruangan 
c. Alat permainan yang digunakan di dalam dapat juga digunakan di luar 

ruangan. 
5. Pembentukan Pembiasaan 

a. Kegiatan untuk mengembangkan karakter dilakukan melalui pembiasaan, 
mencakup: nilai-nilai agama dan moral, sopan santun, disiplin, dll. 

b. Pembentukan pembiasaan dilakukan sejak anak datang, saat bermain, 
saat transisi, hingga anak pulang. 

c. Pembentukan pembiasaan termasuk diantaranya: saling menyapa saat 
datang, menyimpan alat di tempat masing-masing, tertib saat mengantri, 
mentaati aturan main, merapikan kembali alat main yang sudah 
digunakan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, berdoa 
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sebelum dan sesudah makan, saling berbagi makanan, tertib dan 
menjaga kebersihan saat toileting, tetap tenang saat waktu tidur, tenang 
menunggu dijemput, dsb.  

6. Kegiatan  dalam satu hari 
a. Kegiatan harian selama anak di TPA mencerminkan aktivitas apa saja 

yang akan dilakukan anak selama satu hari. 
b. Aktivitas yang tercermin dalam kegiatan harian mencakup 

pengembangan pengetahuan dasar melalui bermain dan pembiasaan 
kehidupan sehari-hari. 

c. Kegiatan anak di TPA dapat diatur sebagai berikut: 
1) Kegiatan Penyambutan 

Kegiatan ini merupakan transisi anak dari rumah untuk melakukan 
kegiatan pembelajaran di TPA. 

2) Kegiatan anak bermain bebas 
3) Kegiatan anak di Sentra  Bermain 

 Kegiatan ini dilakukan anak bersama Pendidik yang mencakup : 
a) Penataan lingkungan bermain 
b) Pijakan sebelum bermain 
c) Pijakan selama bermain 
d) Pijakan sesudah bermain atau mengingat kembali setelah 

bermain (recalling) dan 
e) Membereskan/merapikan kembali 

4) Makan Bersama 
5) Tidur Siang/Istirahat 
6) Mandi sebelum pulang ke rumah. 
7) Kegiatan untuk menyerahkan anak kepada orangtua. 

 
 

Contoh Jadwal di TPA 
 
08.00  Anak datang 
09.00  Main di luar (pengalaman gerakan kasar) 
09.40  Transisi (toilet training) 
10.00  Kegiatan di Sentra 
12.00  Makan Bersama 
12.30  Transisi 
12.40  persiapan tidur siang   
13.00  Tidur Siang 
15.00  Mandi 
15.30  Bermain Bebas 
16.00  Pulang 
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Contoh Kegiatan Main untuk Anak Usia 0-2 Tahun 
 

No. Kegiatan Anak Contoh Alat/ Bahan yang Disiapkan 

1. Bermain mimik muka Ekspresi wajah ibunya dengan berbagai mimik muka 

2. Main ciluk ba Kain atau sapu tangan, ngumpet dg tabir 

3. Main krincingan Krincingan, kaleng diisi batu, krecekan 

4. Main jari tangan Jari tangan ibunya dimain-mainkan 

5. Main cermin Biarkan anak memandang dirinya di cermin 

6. Main bola Bola untuk dilempar, dikejar, ditendang 

7. Cit-cit bunyi bola Bola-bola kecil yang berbunyi bila diremas 

8. Meremas/merobek Kertas, tas plastik untuk diremas/dirobek 

9. Menjumput benda Manik-mani, biji-bijian, kaleng, botol, dll. 

10. Melatih makan Piring, sendok dari plastik dan makanan 

11. Mengisi/kosongkan Berbagai wadah, benda, biji-bijian, dll. 

12. Main mobil-mobilan Mobil-mobilan yang dapat ditarik/didorong 

13. Main musik Kaleng, panci, piring kaleng, sendok dll. 

14. Main lompat tali Tali, kapur tulis untuk membuat batas 

 
 

H. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian dilakukan dengan cara 

Pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/ 
dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak (portofolio), 
serta deskripsi profil anak. 

2. Lingkup 

Penilaian di lembaga TPA mencakup seluruh aspek tingkat pencapaian 

perkembangan peserta didik (nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, 

kognitif, social-emosional), status kesehatan (penambahan tinggi dan berat 

badan, catatan imunisasi, catatan khusus seperti alergi, diet makanan), 

pengasuhan (kebiasaan-kebiasaan anak).  

3. Proses 

Penilaian dilakukan secara berkala (setiap dua minggu atau setiap bulan), 

intensif (mencakup apa yang dikatakan, dilakukan, dibuat oleh anak), dan 

berkelanjutan (hasil penilaian awal sebagai dasar penilaian berikutnya). 
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Penilaian melalui pengamatan dilakukan pada saat anak melakukan aktivitas 

sepanjang hari, artinya tidak ada minggu khusus untuk penilaian. Walaupun 

demikian pendidik dapat menetapkan untuk melihat perkembangan anak 

setiap bulan dengan waktu pengamatan setiap anak dilakukan secara bergilir. 

Misalnya hari Senin minggu pertama pendidik memfokuskan pengamatan 

pada Ana dan Ina, hari berikutnya pada Dude dan Dudi, dan seterusnya 

sehingga pendidik memiliki catatan semua anak. Walaupun pendidik 

memfokuskan pengamatan pada anak tertentu namun anak lain juga tetap 

diamati sehingga apabila ada perkembangan munculnya kemampuan baru 

pada anak lain, dapat dibuatkan catatan kecil untuk dilanjutkan pada catatan 

lebih detil atau lebih fokus pada hari berikutnya saat pendidik memfokuskan 

pengamatan pada anak bersangkutan. 

4. Pengelolaan hasil 

Semua hasil pengamatan, catatan anekdot, ceklis dan portofolio hasil karya 

anak dikaji secara intensif dan berkala oleh pendidik untuk mengetahui 

perkembangan semua aspek perkembangan setiap anak. Hasil penilaian 

dikomunikasikan dengan orang tua secara berkala baik secara formal (buku 

laporan) yang disampaikan per kuartal atau semester maupun informal 

(diskusi) yang dilakukan setiap saat bila diperlukan. 

Buku Laporan yang disampaikan kepada orang tua berupa ceklis dan narasi, 

berisi catatan indikator perkembangan setiap aspek, disertai saran-saran 

yang dapat dilakukan orang tua di rumah. 

5. Tindak lanjut 

Hasil penilaian anak selanjutnya digunakan untuk: 

a. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pendidik 

b. Memperbaiki program, metode, jenis aktivitas/kegiatan, penggunaan dan 

penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta 

untuk memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk untuk anak dengan 

kebutuhan khusus. 

c. Bahan diskusi dengan orangtua/keluarga untuk intervensi tindak lanjut 

yang diperlukan anak, termasuk untuk anak kebutuhan khusus. 

d. Masukan bagi tim rujukan untuk menangani anak sesuai kebutuhannya. 
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I. LAYANAN KESEHATAN DAN GIZI 
1. Layanan Kesehatan 

a. Layanan kesehatan di TPA dilakukan secara langsung dan tidak 
langsung. 

b. Layanan kesehatan langsung berupa pemeriksaan kesehatan anak yang 
dilakukan oleh tenaga medis secara berkala misalnya pemeriksaan gigi, 
pemberian vitamin A, penimbangan, imunisasi, dan penanganan darurat. 
Untuk kegiatan ini lembaga TPA dapat bekerjasama dengan Posyandu 
atau Puskesmas terdekat. 

c. Layanan kesehatan tidak langsung berupa pemeliharaan kebersihan 
lingkungan dan alat main, pengaturan cahaya dan ventilasi, ketersediaan 
air bersih untuk kegiatan main ataupun untuk toileting, pencegahan dan 
pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan dsb. 

 
 

2. Layanan Gizi 
a. Layanan gizi dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi yang 

seimbang bagi anak di TPA. 
b. Layanan gizi dilakukan melalui pemberian makanan yang sehat dan 

bergizi tinggi, dengan memperhatikan variasi makanan, catatan 
kebutuhan dan sensitivitas jenis makanan untuk setiap anak 

c. Sangat dianjurkan bagi pengelola TPA untuk mengkonsultasikan menu 
gizi seimbang dengan petugas kesehatan gizi terdekat. 
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J. PROGRAM ORANG TUA 
1. Program orang tua dikembangkan dalam rangka menjembatani kesesuaian 

pemahaman akan pendidikan, perawatan dan pengasuhan anak yang diberikan di 
lembaga TPA dan pengasuhan di rumah. 

2. Program orang tua dilaksanakan secara berkala. Waktu pertemuan disepakati 
bersama. Inisiatif kegiatan dapat datang dari orang tua, lembaga TPA 
memfasilitasinya. 

3. Program orang tua dapat berbentuk: diskusi, kunjungan kelas, piket orang tua, 
seminar, hari keluarga, dan sebagainya. 

4. Materi yang dibahas dalam program orang tua disesuaikan dengan kebutuhan orang 
tua yang terkait dengan permasalahan pendidikan, perawatan, dan pengasuhan 
anak. 

5. Narasumber dapat berasal dari orang tua itu sendiri, lembaga TPA, ahli dari luar. 
6. Sebaiknya disusun program orang tua oleh orang tua dan lembaga TPA. 
7. Selain melalui kegiatan tatap muka, media yang dapat digunakan dalam bentuk: 

leaflet, koran dinding, atau siaran radio komunitas orang tua PAUD. 

 
K. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Tolak Ukur Keberhasilan TPA 
1. Tingkat kehadiran anak mencapai 80%; 
2. Tingkat kehadiran pendidik/pengasuh mencapai 90%; 
3. Program berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga; 
4. Memiliki ratio pendidik sesuai dengan yang ditetapkan; 
5. Kualifikasi pendidik/pengasuh minimal mencapai 60%; 
6. Memiliki kurikulum, perencanaan program, hasil perkembangan anak yang 

diadministrasikan dengan baik; 
7. Tersedia sarana 3 (tiga) jenis main (sensorimotor, peran, dan pembangunan) sesuai 

dengan tahapan perkembangan anak; 
8. Data pribadi (tumbuh kembang) anak terekam dengan baik. 

 (Foto: Koleksi Subdit Taman Penitipan Anak) 
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BAB V 

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 
 
 

A. TEMPAT BELAJAR 
1. Lingkungan 

Lingkungan belajar terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Keduanya 
digunakan untuk kegiatan bermain anak. Lingkungan belajar harus memenuhi 
kriteria kebersihan, aman secara fisik maupun dari ketakutan atau tekanan. 
 
Untuk langkah pengamanan pintu dan jendela harus selalu terkunci, hanya 
dapat dibuka oleh pengasuh agar anak tidak dapat keluar sendiri tanpa 
pengawasan.  
 
TPA harus mempunyai sistem pengawasan yang baik agar anak-anak yang 
berada di dalamnya aman dan tertib. Pengawasan sudah harus dimulai 
semenjak anak datang sampai pulang, sehingga orang tua menerima 
anaknya kembali dalam keadaan aman tanpa cidera. 
 

2. Prasarana Belajar 
a. Gedung  

TPA dapat menggunakan gedung /fasilitas umum misalnya salah satu 
ruangan di rumah sakit, kantor di lingkungan pasar, salah satu ruangan 
di kelurahan, dsb. Sangat dianjurkan bangunan/ gedung permanen yang 
mudah dijangkau oleh orangtua calon peserta didik, cukup aman dan 
tenang. Memiliki surat-surat yang sah dan izin dari instansi yang 
berwenang.  

b. Ruangan 
Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik sehingga anak 
dapat leluasa bergerak tidak saling berdesakan. Ruangan juga harus 
dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup.   
Idealnya lembaga TPA memiliki ruangan: 
1) satu ruang serbaguna (untuk proses pembelajaran, makan dan tidur 

anak, dilengkapi buku bacaan untuk anak); 
2) satu ruang untuk kantor/administrasi; 
3) satu dapur; 
4) satu kamar mandi/WC anak; 
5) satu kamar mandi/WC untuk orang dewasa (pendidik, pengelola dan 

pengasuh); 
6) satu tempat cuci. 
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Bila memungkinkan, perlu disediakan ruang untuk pemeriksaan oleh 
dokter kunjung dan ruang isolasi bagi anak yang mendadak sakit yang 
dapat digunakan juga sebagai ruang konsultasi dengan psikolog. 
 
 

B. SARANA BELAJAR 
Sarana penunjang yang perlu disediakan di lembaga TPA adalah: 
1. Sarana untuk kesehatan yakni berbagai bahan yang mendukung 

pembentukan pembiasaan hidup sehat bagi anak, seperti bahan untuk 
mencuci tangan, menyapu, sikat gigi masing-masing anak, dsb. 

2. Sarana untuk makan seperti alat makan setiap anak, serbet, alat untuk 
menyiapkan makanan yang terjaga kebersihannya. 

3. Sarana untuk toilet: air bersih yang cukup, sabun mandi, handuk kecil, dsb. 
4. Sarana untuk tidur seperti matras, bantal, selimut sesuai ukuran anak. 
5. Sarana penunjang perkantoran/administrasi: seperti meja, kursi, almari, rak-

rak untuk alat permainan, box, tempat tidur, kasur, telepon, perlengkapan 
administrasi, TV, Radio, dll.   

 
 

C. ALAT PERMAINAN  
1. Alat Permainan Dalam Ruangan 

Berbagai jenis alat permainan pabrikan atau buatan sendiri untuk mendukung 
kegiatan main sensori motorik, main pembangunan, dan main peran. Alat 
yang disediakan dapat mengambil dari lingkungan sekitar seperti batu-
batuan, kerang, daun-daunan, alat musik sederhana, pakaian adat daerah, 
alat permainan daerah, dll. Semua alat permainan yang disediakan dapat 
digunakan anak untuk membangun kemampuan matematika, sosial-emosi, 
bahasa, seni, sains, dan keaksaraan.  
 

2. Alat Permainan Luar Ruangan 
Alat permainan di luar ruangan disediakan untuk mendukung motorik kasar, 
keseimbangan, kekuatan otot, keterampilan gerak, dan kelenturan gerakan. 
Alat permainan di luar dapat berbentuk bak air, bak pasir, papan luncur, 
papan titian, ayunan, panjatan, kuda-kudaan dll. Alat permainan dalam 
ruangan dapat pula ditata untuk dmainkan di luar ruangan. 

 
3. Persyaratan Alat Permainan  

a. Bahan dan ukuran disesuaikan dengan usia anak. 
b. Tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. 
c. Memberikan kesempatan anak untuk memanipulasi dengan berbagai 

cara. 
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d. Mudah dibersihkan, aman, sisi-sisinya tidak ada yang tajam sehingga 
membahayakan kulit, atau tangan anak. 

e. Kuat, kokoh tidak mudah patah dan pecah. 
f. Alat permainan harus disesuaikan dengan usia anak dan dapat 

mendukung kegiatan belajar anak yang berbeda-beda dan tahap 
perkembangan anak yang meliputi perkembangan fisik, intelektual, 
emosi, aspek sosial dan keagamaan. 
 

4. Perawatan Sarana Permainan 
Seluruh perabotan  dan perlengkapan mainan untuk aktivitas motorik kasar  
harus dirawat, sehingga tetap dalam kondisi baik dan selalu dijaga agar 
perabotan serta alat permainan tidak membahayakan bagi anak-anak yang 
tergabung dalam TPA tersebut. Setiap alat permainan yang tidak digunakan 
disimpan di tempat yang aman. 

  
 

D. BAHAN AJAR 
1. Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat menggunakan berbagai benda yang ada di lingkungan 
sekitar seperti: tanah, pasir, batu-batuan, daun-daunan, ranting, air, dsb. 
Bahan-bahan yang mengandung zat kimia seperti pemutih, lisol serta obat-
obatan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. 

 
2. Persyaratan  Bahan Ajar 

a. Tidak beracun 
b. Tidak menyebabkan iritasi pada kulit anak (gatal-gatal) 
c. Tidak mengandung bahan kimia tinggi 

 
 

E. PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DAN TINDAKAN DARURAT 
Setiap hari lantai, meja, kursi, pintu, perabotan dan perlengkapan harus 
dibersihkan dari debu.  Toilet dan kamar mandi serta tempat cuci pakaian harus 
selalu dirawat jangan sampai licin agar tidak membahayakan anak-anak yang 
menggunakannya. Jangan ada air tergenang, agar terhindar dari sarang nyamuk  
dan terhindar dari penyakit menular lainnya seperti penyakit Demam Berdarah, 
 
Para Pendidik dan Pengasuh dilatih menghadapi situasi darurat seperti: bahaya 
kebakaran, anak-anak sakit mendadak, kecelakaan dll.  Nomor-nomor telepon 
yang dapat dihubungi harus tersedia dan terlihat sehingga dapat segera 
menghubungi dinas kebakaran, dokter jaga, ambulan, polisi, dll.  



 
26 

BAB VI 

PENGELOLAAN ADMINISTRASI 
 

 

A. PERIZINAN 
1. Setiap lembaga TPA berkewajiban untuk mendaftarkan lembaganya ke Dinas 

Pendidikan c.q Bidang Pendidikan Non-Formal di wilayahnya. TPA yang 
sudah terdaftar dapat memberikan layanan kepada anak-anak sesuai 
ketentuan. 

2. Lembaga TPA yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang 
ditentukan dalam buku pedoman ini dapat mengajukan diri untuk memperoleh 
Izin Operasional. Izin Operasional diatur oleh daerah setempat. 

3. Lembaga TPA yang telah memiliki izin operasional dan memiliki program 
yang permanen dan pendidik yang sesuai dengan ketentuan dalam Standar 
PAUD, berhak mengajukan Akreditasi Lembaga PAUD Non-Formal. 

 
B. JENIS ADMINISTRASI  

Sebuah lembaga TPA yang baik dapat dilihat dari pengelolaan administrasi di 
bidang pelayanan, ketenagaan, keuangan maupun dalam kegiatan pembelajaran 
yang tertib dan teratur.  
 
1. Administrasi Kelembagaan 

Administrasi kelembagaan mencakup: 
a. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga yang disusun oleh Pengelola dan Pemilik 

Yayasan. 
b. Struktur Kepengurusan 
c. Surat-Surat Berharga: Izin Pendirian dari Pejabat yang berwewenang, 

Akta Kepemilikan/Akta Kerjasama/Izin Penggunaan bagunan, Izin 
Operasional, dsb. 
 

2. Administrasi Ketenagaan 
Administrasi ketenagaan mencakup: 
a. Data tenaga pendidik: Nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, 

pendidikan, mulai bertugas, bertugas di kelompok apa, dan pelatihan 
yang diterima. 

b. Data pengelola: Nama, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, 
mulai bertugas, dan pelatihan yang diterima. 

c. Data tenaga administratif: Nama, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, 
pendidikan, mulai bertugas, dan pelatihan yang diterima. 

d. Data petugas lainnya bila ada. 
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3. Administrasi Anak:  
a. Buku induk: nama anak, tempat dan tanggal lahir, anak ke berapa, nama 

orang tua, pekerjaan orang tua, tanggal masuk. 
b. Buku catatan perkembangan anak/buku Raport. 

 
4. Administrasi Keuangan 

a. Buku Kas/Bank 
b. Buku Pengeluaran dan Penerimaan 
c. Kartu Pembayaran/Iuran dari peserta didik 
d. Buku Inventaris Barang 
e. Buku untuk kearsipan lainnya 

 
5. Administrasi Program 

a. Rencana Kegiatan Semester, Bulanan, Harian 
b. Formulir pendaftaran calon peserta didik (contoh terlampir) 
c. Buku Komunikasi/Penghubung antara Pendidik dan Orangtua (contoh 

terlampir)  
d. Jadwal Kegiatan Bermain (contoh terlampir) 
e. Pernyataan Orangtua 
f. Buku Daftar Hadir untuk anak 
g. Buku Daftar Hadir untuk Pendidik dan Pengasuh 
h. Buku Tamu 
i. Buku Agenda Kegiatan 

 
 

 
C. PEMBIAYAAN 

1. Sumber Pembiayaan 
a. Yayasan/Badan/Perorangan penyelenggara TPA bertanggungjawab atas 

pembiayaan yang diperlukan bagi pengelolaan program di TPA 
bersangkutan. 

b. Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan TPA berasal dari modal 
Yayasan/Badan/Perseorangan, bantuan dari Pemerintah Daerah/Pusat, 
donasi dari orang tua dan pihak lain yang tidak mengikat. 
 

2. Komponen Pembiayaan 
Komponen yang dibiayai dalam penyelenggaraan TPA antara lain: 
a. Insentif Pendidik, dan Tenaga Kependidikan 
b. Penyelenggaraan program pembelajaran termasuk sarana belajar, materi 

bahan ajar, evaluasi dan kegiatan lainnya termasuk barang habis pakai. 
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c. Pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan prasarana dan 
sarana belajar. 

d. Langganan listrik, telepon dan PAM. 
e. Program pelatihan bagi Pendidik untuk meningkatkan wawasan dan 

keterampilan. 
 

3. Satuan dan Penentuan Pembiayaan 
a. Satuan pembiayaan  dapat dihitung berdasarkan biaya setiap peserta 

didik setiap tahun, 
b. Besarnya dana yang dipungut dari orangtua untuk membantu 

penyelenggaraan program pembelajaran, perawatan dan pengasuhan 
anak yang ditentukan oleh pihak penyelenggara berdasarkan prakiraan 
biaya yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan anak dan proses 
pembelajaran. 

 
4. Akuntabilitas Penggunaan Biaya 

Jumlah dana yang diterima harus dicatat dalam buku kas, digunakan sesuai 
dengan program dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada 
orangtua peserta didik dan atau pihak yang berkepentingan. 

 
 
D. PENGELOLAAN 
 

1. Pengelolaan TPA menerapkan manajemen berbasis masyarakat, artinya 

masyarakat selain sebagai pengguna jasa juga sebagai sumber dan 

fasilitator. 

2. TPA yang sudah terakreditasi A dan B disarankan untuk melakukan audit 

untuk menjamin transparansi dan penjaminan mutu layanan. 
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BAB VI 

EVALUASI, PELAPORAN, DAN PEMBINAAN LEMBAGA 
 

 
A. EVALUASI 

1. Pengertian Evaluasi 
Evaluasi merupakan rangkaian penilaian terhadap kinerja lembaga TPA.  
Penilaian dibedakan menjadi 2 bagian, yakni: 
a. Penilaian internal yang dilakukan oleh unsur dalam TPA 
b. Penilaian eksternal yang dilakukan oleh orang atau lembaga dari luar.  

 
2. Tujuan 

Tujuan evaluasi ini untuk memperoleh : 
a. Gambaran tentang kesesuaian program TPA yang dilaksanakan oleh 

lembaga dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak 
sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman. 

b. Gambaran tentang kinerja pengelola, pendidik, tenaga administrasi dan 
lainnya dalam mendukung pelaksanaan program TPA. 
 

3. Metode 
Evaluasi dapat dilakukan dengan cara : 
a. Observasi 
b. Tanya-jawab 
c. Analisa Dokumen 

 
4. Aspek Yang Dievaluasi 

a. Kesesuaian program dengan visi, misi dan tujuan lembaga 
b. Kurikulum, Rencana Kegiatan Semester, Rencana Kegiatan Bulanan, 

dan Rencana Kegiatan Harian, serta jadwal harian TPA 
c. Kinerja pengelola, pendidik, dan tenaga administratif 
d. Keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan, sarana, alat 

bermain, dan bahan bermain yang dimiliki serta digunakan anak 
e. Layanan kesehatan, gizi makanan dan pengasuhan anak 
f. Kelengkapan administrasi 

 
5. Waktu 

Waktu penilaian ditetapkan oleh lembaga TPA 
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6. Pelaksana 
Evaluasi lembaga dilakukan secara internal oleh Yayasan ke Pengelola, oleh 
Pengelola ke pendidik/administratif. Secara eksternal penilaian dilakukan oleh 
lembaga akreditasi independen. 

 
7. Pemanfaatan Hasil Evaluasi 

Hasil penilaian digunakan untuk : 
a. Perbaikan kinerja Lembaga 
b. Perbaikan program TPA 
c. Peningkatan mutu layanan TPA. 

 
 
B. PELAPORAN 

Setiap Taman Penitipan Anak wajib membuat laporan kepada Dinas Pendidikan 
setempat untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan dari lembaga yang sedang 
diselenggarakan, yang meliputi :  
1. Pelaporan hasil kegiatan perkembangan aspek anak meliputi : 

a. Anak dapat mengenal nilai-nilai moral dan praktek keagamaan (sholat, 
atau berdoa sesuai dengan agama anak, tempat ibadah) misalnya 
berdoa sebelum makan, dll. 

b. Anak dibiasakan disiplin, dan mandiri misalnya makan, mandi, tidur, 
belajar sendiri. 

c. Bakat, daya cipta, kreativitas anak 
d. Daya juang, kemampuan belajar yang mengikat 
e. Budi pekerti yang baik 
Pelaporan ini diberikan kepada orangtua peserta didik agar perkembangan 
anak selama bergabung dalam TPA diketahui.  Pelaporan ini dalam bentuk 
buku laporan semester atau yang dikenal dengan nama Buku Perkembangan 
Anak. 

2. Pelaporan Kelembagaan semua unsur program meliputi : 
a. Tenaga 
b. Sarana 
c. Prasarana 
d. Keuangan  
e. dan lain-lain 
Pelaporan ini diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan setempat             
dhi. Kepala Subdin Pendidikan Non Formal/Informal (PNFI) di tingkat Propinsi 
dan Kabupaten/Kota, Penilik PAUD di tingkat Kecamatan, diberikan setiap 
semester dan atau tahunan. 
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C. PEMBINAAN 
1. Pembinaan TPA dilakukan oleh Penilik PNFI dan atau Petugas PAUD di 

tingkat Kecamatan. 
Pembinaan yang dilakukan Penilik PNFI/Petugas PAUD terhadap 
penyelenggaraan TPA (TPA) ialah : 
a. Memonitor kemajuan lembaga termasuk memberikan informasi bila ada 

sarana/media yang baru dari Direktorat PAUD; 
b. Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

program TPA; 
c. Membimbing di bidang administrasi lembaga khusus dalam hal 

pelaporan; 
d. Membantu memecahkan masalah bila ada masalah yang dihadapi 

Pengelola TPA. 
2. Pembinaan TPA oleh Sub Dinas Pendidikan Non Formal dan informal dan 

atau Seksi PAUD di tingkat Kabupaten/Kota serta Propinsi 
Pendekatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan TPA: 
a. Memberdayakan keberadaan pakar / praktisi / pemerhati di bidang TPA 

melalui Forum PAUD; 
b. Mengkaji dan merumuskan acuan-acuan teknis TPA melalui wadah 

Konsorsium PAUD; 
c. Memfasilitasi adanya networking di bidang PAUD, baik pada skala 

regional, nasional, maupun internasional; 
d. Memfasilitasi program layanan TPA yang diselenggarakan masyarakat; 
e. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis tenaga kependidikan 

PAUD, khususnya di bidang TPA; 
f. Memfasilitasi peningkatan kualitas staf dan kemampuan institusi TPA di 

daerah; 
g. Memfasilitasi pengembangan metode dan sarana pembelajaran pada 

TPA; 
h. Meningkatkan jaringan kemitraan; 
i. Memfasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

program TPA. 
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Lampiran 1 
 

Jenis-jenis Layanan pada Taman Penitipan Anak 
 
 

A. Bidang Gizi 

 
1. Pemberian Makanan pada Bayi 

     Umur           
          (Bln) 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 
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Makanan                    ASI Eksklusif       
  ASI, buah    

  ASI, buah, tim 

 
 

2.    Pemberian Makanan pada Anak 

   Umur           
Jenis 
Makanan 

1 
Tahun 

2 
Tahun 

3 
Tahun 

4 
Tahun 

5 
Tahun 

Beras 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 

Lauk 75 gr 75 gr 75 gr 75 gr 75 gr 

Sayur 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 

Buah 150 gr 150 gr 150 gr 150 gr 150 gr 

Susu 400 cc 400 cc 400 cc 500 cc 500 cc 

 

 
3.  Contoh-contoh Menu Untuk Anak Usia Dini   

UMUR JENIS MAKANAN 

 0  –  6  bulan 
 6  –  9  bulan 
 
 9  –  12  bulan 
 
 12  –  24  bulan 
 
  > 24  bulan 

ASI Ekslusif ( ASI saja) 
ASI, Buah (1 – 2 x) 
ASI, Buah (1- 2 x), Makanan Lumat (2x) 
Makanan Lembek (1x), telur (1x) ASI / susu sapi (2x),  
buah (1-2x) 
makanan lembek (2x ), telur (1x), buah (1-2x) 
ASI (5x) , selingan (2x), MP ASI (3x) selingan (2x) 
Makanan keluarga (3x) selingan (2x) 

 
Anak Usia 24 bulan – 6 tahun sudah bisa mengkonsumsi menu makanan keluarga. 
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CONTOH MENU 
 

 
Contoh Menu Makanan Sehari (Usia 6- 9 Bulan) 

ASI 
Nasi Tim Saring Bayam Hati Ayam 
Jus Tomat/ Jus Pisang 
 

 
*Contoh Menu Makanan Sehari ( usia 9 – 12 bulan) 

ASI 
Tim Nasi Wortel Ayam 
Jus Jeruk/ Pepaya 
Orak arik telur 
 

 
*Contoh Menu Makanan sehari  12 – 24 bulan 

ASI/ susu sapi 
Tim Mi Hati Ayam 
Sup Kentang Wortel 
Jus Advokat 
Puding Coklat 
 

 
*Contoh Menu > 24 bulan 

- Pagi 
Nasi Gurih Dalam Selimut (Nasi + wortel + sosis) dilapisi Telur 
Snack 
Dadar gulung 

- Siang 
Nasi 
Sup Jagung Isi Bakso 
Pepes tahu 
Snack 
Jus Jeruk 

- Sore 
Nasi  
Pepes tahu 
Cap cay  
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B. Bidang Kesehatan Khusus (Imunisasi) 

Usia Jenis Imunisasi 

 2   bulan BCG 

 3   bulan DPT I + Polio 

 4   bulan DPT II + Polio 

 5   bulan DPT III + Polio 

 6   bulan DPT IV  + Polio 

 7   bulan DPT V  + Polio 

 8   bulan Campak /measles 

 9   bulan MMR (Measles, Mumps, Rubella) 

 10   bulan Hepatitis B 

 11   bulan Hepatitis A 

 12   bulan Varicella (cacar) 

 
 

Contoh Indikator Deteksi Tumbuh Kembang Anak usia  >1 – 2   tahun 

No Indikator Layanan Keterangan 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4.  
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 
 
 

10. 
 
 
 

11. 
 

Timbang berat badan dan catat 
dalam KMS. 
Kemampuan anak minum sendiri dg 
gelas 
Kemampuan anak mencoret-coret 
dg alat tulis 
Kemampuan anak berjalan-jalan 
Anak dimandikan secara teratur 
Kebersihan lingkungan anak 
Perawatan gigi 
Pemeriksaan gigi dan mulut 
Pengamanan lingkungan anak 
 
 
 
Diberikan imunisasi MMR dan DPT 
 
 
 
Deteksi gejala penyakit-penyakit 
yang diderita anak  

Setiap bulan secara teratur 
 
Usia 12 – 18  bulan 
 
Usia 12 – 18  bulan 
 
Anak menjelajahi rumah 
Mandi 2 kali sehari 
Selalu menjaga kebersihan 
Diajarkan sikat gigi 
Dibiasakan ke dokter gigi 
Dihindarkan dari hal-hal 
yang membahayakan anak, 
misal: stopkontak, pisau, 
zat-zat kimia dll.  
Pada usia ini anak agar 
terhindar dari cacar, cam-
pak, gondongan, rubella, 
diphteri, polio, dll. 
Secara rutin anak diperik-
sanakan ke posyandu 
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C. Bidang Pendidikan/ Psikososial 

Jenis Main Pembentukan/Pengembangan Sarana 

1. Sensorimotor 
 
2. Main Peran 
       a. Mikro 
       b. Makro 

3. Pembangunan 
        a.   Sifat Cair 
        b.   Balok 
 
 

Perilaku : 
- Moral 
- Agama 
- Disiplin 
- Perasaan/emosi 
- Kemampuan bermasyarakat 
- Mencintai sesama 
- Kemandirian 
- Ketangguhan 
- Tanggungjawab  
 
Kemampuan Dasar: 
- Berbahasa 
- Daya pikir 
- Daya cipta 
- Ketrampilan 
- Kreativitas 
- Jasmani/fisik 

Disesuaikan 
dengan tahapan 
perkembangan 
anak  
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 Lampiran 2 
 

Formulir Pendaftaran 

Peserta Didik Taman Penitipan Anak 
…………………………………………………….. 

Alamat : ................................................................................................ 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : 

Nama Orangtua :  ..................................................................................... 

Usia  :  ................. tahun ............. bulan 

Pekerjaan  :  Pegawani Negeri ( ..... ),  Pegawai Swasta ( ...... ),  Pedagang ( .... ),   

Buruh ( .... ),  Petani ( ..... ),  ABRI/POLRI  ( .... ),  Lain-lain ( ..... ) (*) 

Alamat  :  ..................................................................................... 

    ..................................................................................... 

    ..................................................................................... 

Ingin menitipkan anak kami pada Taman Penitipan Anak  .................................... 

Nama Anak :  ..................................................................................... 

Tempat/Tanggal Lahir :  ..................................................................................... 

Jenis Kelamin :  Laki-laki ( .... ) /  Perempuan ( ..... ) (*) 

Alasan memasukkan ke TPA  :  ........................................................................ 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

Jika anak kami diterima di Taman Penitipan Anak ..................................... ini, maka kami akan 

menaati segala peraturan yang berlaku disini. 

 

                                                      Nama Tempat ....................... Tgl. ....................... 

Pengelola TPA ......................                                                      Pemohon, 

 

 

( .......... Nama Jelas .................. )                         ( .............. Nama .................. ) 

(*) Coret salah satu 
 
Keterangan : 
1. Lampiran Akte/Tanda Kenal Lahir 
2. Foto Copy KMS 
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Lampiran 3 
 

Contoh Buku Kas Sederhana 
 

No Uraian 
Penerimaan 

(Rp) 
Pengeluaran 

(Rp) 
Saldo 
(Rp) 

 
 

1. 
2. 
 
 

1. 
2. 
3. 

 
Pemasukan: 
Uang Pangkal 
Sumbangan dari orangtua 
 
Pengeluaran: 
Spidol 
Kertas 
Buku Cerita 

 
500.000 

 
500.000 

 
 
 
 
 
 

10.000 
50.000 
50.000 

 

 

 
 

 
Jumlah : 

 
1.000.000 

 
110.000 

 
890.000 
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Lampiran 4 
 

Contoh Kartu Pembayaran/Iuran 
 

 
KARTU PEMBAYARAN/IURAN 

TPA ”BINA BANGSA” 
TAHUN 2009 

 
Nama Anak         :   ............................................ 
Nama orangtua  :   ............................................ 
Alamat Lengkap :   ............................................ 

 

No Jumlah Tanggal 
Paraf 

Orangtua 
Paraf 

Pengelola 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
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Lampiran 5 
CONTOH FORMAT BUKU INDUK ANAK 

 

Identitas Orang Tua 
Tanggal 
Daftar 

Nomor 
Induk 

Nama Anak 
Tempat & 
Tgl. Lahir 

Jenis 
Kelamin 
(L/P) 

Agama Alamat 

Nama Pekerjaan 
Pendidi-
kan 

Terakhir 

Tanggal 
Berhenti/ 
Pindah/ 
Tamat 

Syahbani Teknisi STM 
15-06-2006 0001 Aminah  

Kotaraja, 
16-01-2005 

P Islam 
RT. 04 RW. 06    
Desa Sukamaju Nuraini PNS SMA 

 

Hendratmo TNI SMA 
15-06-2006 0002 Rusmini 

Kotaraja, 
11-07-2006 

P Kriste 
RT. 04 RW. 08 
Desa Sukamaju Rusminah Penjahit SMEA 

 

Sumarna PNS S1 
16-06-2006 0003 Nurdiman 

Banten, 
10-12-2004 

L Islam 
RT. 04 RW. 08 
Desa Ciparay Hartini PNS S1 

 

Wijaya Pedagang S1 
17-06-2006 0004 Suganda 

Jakarta, 
24-09-2005 

L Budha 
RT. 02 RW. 19 
Kel. Kalideres Daryati Pedagang SMA 

 

   
       

   
 

 

Keterangan: 
1) Buku Induk anak digunakan secara berkelanjutan selama lembaga TPA masih berjalan; 
2) Nomor Induk anak didasarkan atas tanggal pendaftaran ke lembaga TPA; 
3) Jika anak dinyatakan berhenti, pindah, atau tamat, maka diisi tanggal mulai terhitungnya; 
4) Jika anak yang pernah berhenti atau pindah mendaftar untuk ikut kembali, maka menggunakan Nomor Induk baru sesuai 

tanggal pendaftaran kembali; 
5) Buku Induk anak dibuat sendiri oleh pengelola dengan menggunakan buku besar bergaris. 
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Lampiran 6 
Contoh Format Buku Induk Pengelola, Pendidik, dan Pengasuh  

 

Identitas Pendidikan dan Pelatihan 

Pelatihan 
Tanggal 
Terdaftar 

Nomor 
Induk 

Nama 
Tempat & 
Tgl. Lahir 

Jenis 
Kelamin 
(L/P) 

Agama Alamat 
Pendidikan 

Sudah Belum 

Tanggal 
Berhenti 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Keterangan: 
1) Buku Induk Pengelola, Pendidik, dan Pengasuh digunakan secara berkerlanjutan selama lembaga TPA masih berjalan 
2) Nomor Induk pengelola, pendidik, dan pengasuh didasarkan atas tanggal terdapat sebagai pengelola, pendidik, dan pengasuh 

TPA 
3) Jika pengelola, pendidik, dan pengasuh yang bersangkutan berhenti, maka diisi tanggal berhenti 
4) Jika pengelola, pendidik, dan pengasuh yang berhenti bekerja kembali, maka didaftar menggunakan nomor induk baru sesuai 

tanggal terdaftar kembali.  
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Lampiran 7 
 

BUKU KOMUNIKASI/PENGHUBUNG 

TPA ............................................................................ 

DENGAN ORANGTUA 

 
 Nama Anak  : .............................................................................. 
 Usia : ........................ 

 

AKTIVITAS ANAK DI SEKOLAH 

K
em

an
-

d
ir
ia
n
 

  

 
HARI/ 
TGL 

TEMA 

L
ep
as
 d
ar
i o
ra
n
g
tu
a 

an
g
 

M
el
et
ak
ka
n
  b
ar
an
g
 

S
en
am

 

D
o
a 

B
u
d
i P
ek
er
ti
 

D
is
ip
lin
 

B
ah
as
a 

D
ay
a 
P
ik
ir
 

S
o
si
al
 E
m
o
si
o
n
al
 

K
et
ra
m
p
ila
n
 d
an
 S
en
i 

K
o
m
en
ta
r 
d
an
  I
n
fo
rm

as
i G

u
ru
 

             

             

             

 
Catatan Khusus :  
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................................. .......................... ............................ ............................ 
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Lampiran 8 

Contoh Format Surat Tanda Serta Belajar  
Taman Penitipan Anak 

 

SURAT TANDA SERTA BELAJAR 
No.  ......................... 

 

Diberikan Kepada   : 

 

Nama :  ............................................... 

No.  Induk :  ............................................... 

Kelompok Usia :  ............ tahun. 

Alamat :  ............................................... 

    ............................................... 

    ............................................... 

Atas keikutsertaannya secara aktif dalam program pendidikan anak usia 

dini di TPA .............................................................. pada tahun 

pembelajaran ............ / ............. 

 

 

     ....................., ........ 2009 

 

    Pengelola TPA ........................ 

 

   

 
    (tanda tangan dan cap TPA) 

 

    (.............................................)   
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Lampiran 9 
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Dicetak oleh:

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Tahun 2010

http://http://paud.depdiknas.go.idpaud.depdiknas.go.id//


