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PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial, mengamalkan ilmu pendidikan dan 

membantu pemerintah dalan mempersiapkan generasi penerus bangsa dalam hal ini 

khususnya kepada adik-adik di pendidikan anak usia dini (PAUD) agar mendapatkan 

pendidikan dan sarana yang lebih memadai. 

Indonesia Global Compact Network (IGCN) bersama dengan Dunamis Organization 

mengajak para relawan dari berbagai bidang untuk perpartisipasi dalam acara sosial 

yang fokuskan pada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  yang berusia kurang 

lebih 3 – 6 tahun yang berlokasi di daerah yang cukup terpencil yaitu di Desa Pasir 

Angina, Gadog, Puncak- Jawa Barat. 

     STIMA IMMI sebagai salah satu peserta acara tersebut, ikut perpartisipasi dalam 

rangka pengabdian masyarakat, dengan harapan  baik para dosen maupun mahasiswa 

dapat menyumbangkan ilmu dan keahliannya yang bermanfaat untuk adik-adik usia dini 

sehingga  dapat lebih memotivasi adik-adik usia dini agar lebih rajin belajar dan 

mempunyai semangat yang luar biasa.  
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2. Tujuan 

Tujuan dari acara ini adalah membantu sekolah anak usia dini (PAUD) khususnya di 

Desa Pasir Angina, Gadog, Puncak- Jawa Barat, dengan memberikan bantuan berupa 

peralatan belajar mengajar berupa : 

 buku cerita,  

 alat tulis dan buku gambar 

 White board/papan tulis 

 Meja tulis portable 

 Alat peraga berupa boneka tangan, puzzle, sempoa, balok kayu dan mainan stimulasi 

motoric dan kognitif lainnya 

 Puzzle mat 

 Tas sekolah 

 Makanan ringan 

 

3. Manfaat 

Adapun manfaat dari kegiatan ini sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kesadaran sosial dan kesetiakawanan  terutama dalam hal 

pendidikan anak usia dini 

b) Membantu pemerintah dalam program pendidikan terutama di pendidikan anak 

usia dini  

c) Meningkatkan silahturami antar para relawan dan saling berbagi dalam segala 

bidang 
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BAB II 

PENJELASAN 

 

1. Standar Pendidikan Anak Usia Dini 

Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkambangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah 

menunjukan kepeduliaan terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan 

anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis pelayanan 

sesuai dengan kondisi dan kemapuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal 

maupun nonformal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal berbentuk 

Taman Kanak-Kanank (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, 

yang mengunakan program untuk usia 4-<6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan 

PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan 

bentuk lainnya yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 2- <4 

tahun dan 4 - <6 tahun dan program pengasuhan untuk anak usia 0 - <6 tahun; 

kelompok bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk 

anak usia 2 - <4 tahun dan 4 - <6 tahun. 

     Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memiliki standar yang dijadikan 

sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, 

nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang 
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berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka 

perlu disusun standar PAUD. 

     Standar PAUD merupakan bagian integral dari standar nasional pendidikan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan 

karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, 

yaitu : 

1) Standar tingkat pencapaian perkembangan 

2) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan  

3) Standar isi, proses dan penilaian 

4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. 

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat 

perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek 

perkembangan yang diharapkan dapai dicapai anak pada setiap tahap 

perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik. 

Standar pendidik (Guru, Guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga pendidikan 

memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses dan 

penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang 

dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar 

sarana dan prasarana , pengelolaan dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, 

manajemen dan pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik. 
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2. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan  

3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini 

3. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan 

     Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. 

Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrase aspek pemahaman nilai-nilai 

agama dan moral, fisik, kognitif, Bahasa dan sosial emosional. Pertumbuhan anak 

yang mencangkup pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan 

kartu menuju sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak. 

     Perkembangan anak berlangsung berkesinambungan yang berarti bahwa tingkat 

perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara 

kauntitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya. Walaupun setiap anak adalah 

unik, karena perkembangan anak berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh factor 

internal dan eksternal, namun demikian, perkembangan yang optimal dibutuhkan 

keterlibatan orang tua an orang dewasa untuk memberikan ransangan yang bersifat 

menyeluruh dan terpadu yang meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, dan 

perlindungan secara konsisten melalui pembiasaan. 
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     Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok usia anak: 0 - 

<2 tahun, 2 - <4 tahun dan 4 - <6 tahun. Pengelompokan usia 0 - <1 tahun dilakukan 

dalam rentang tiga bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak 

berlangsung sengat pesat. Pengelompokan usia 1 - <2 tahun dilakukan dalam rentang 

enam bulanan karena pada tahap usia ini, perkembangan anak berlangsung tidak 

sepesat usia sebelumnya dalam rentang waktu per tahun. 

4. Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan 

     Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukunng pelayanan PAUD. Standar 

sarana dan prasarana meliputi jenis kelengkapan dan kualitas fasilitas yang digunakan 

dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD. Standar pengelolaan 

merupakan kegiatan manajemen satuan lembaga PAUD yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD. Standar 

pembiayaan meliputi jenis dan sumber pembiayaan yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD. 

A. Standar Sarana dan Prasarana 

     Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan 

prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya dan jenis 

layanan PAUD. 
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1) Prinsip 

1.1 Aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak 

1.2 Sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

1.3 Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada dilingkungan sekitar 

termasuk barang limbah/bekas layak pakai 

2) Persyaratan 

2.1  PAUD  Jalur Pendidikan Formal 

2.1.1  Luas lahan minimal 300 m2 

2.1.2  Memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3m2 per peserta didik, 

ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air 

bersih dan ruang lainnya yang relevan dengan  kebutuhan kegiatan 

anak. 

2.1.3  Memiliki alat permainan edukatif, baik buatan Guru, anak dan 

pabrik. 

2.1.4  Memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan 

yang dapat mengembangkan berbagai konsep 

2.1.5  Memiliki peralatan pendukung keaksaraan 

2.2  PAUD Jalur Pendidikan Nonformal 

2.2.1  Kebutuhan jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis 

layanan, jumlah anak dan kelompok usia yang dilayani dengan laus 

minimal 3m2 per peserta didik. 

22.2  Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan 

aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Dan 
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kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan diri 

dan BAK/BAB (toileting) dengan air bersih yang cukup. 

2.2.3  Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah 

anak, dan kelompok usia yang dilayani. 

2.2.4  Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan 

yang dapat mengembangkan berbagai konsep. 

2.2.5  Khusus untuk TPA harus tersedia  untuk tidur, mandi, makan dan 

istirahat siang. 

B.  Standar Pengelolaan 

Pengelolaan dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak, 

serta kesinambungan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini. 

1)  Prinsip Pengelolaan 

1.1 Pengelolaan dikelola secara partisipatoris 

1.2 PAUD jalur pendidikan formal menerapkan manajemen berbasis sekolah 

yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan 

dan akuntabitas. 

1.3 PAUD jalur pendidikan nonformal menerapkan manajemen berbasis 

masyarakat 

2)  Bentuk Layanan 

2.1  PAUD jalur pendidikan formal untuk anak usia 4 - <6 tahun, teridiri atas: 

2.1.1  Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal  

2.1.2  Bentuk lain yang sederajat 
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2.2  PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas: 

2.2.1  Taman Penitipan Anak untuk anak Usia 0 - <6 tahun 

2.2.2  Kelompok Bermain untuk anak usia 2 - < 6 tahun 

2.2.3  Bentuk lain yang sederajat untuk anak usia 0 - <6 tahun 

 

3)  Perencanaan Pengelolaan 

3.1 Setiap lembaga PAUD menetapkan visi, misi dan tujuan lembaga 

sertamengembangkannya menjad program kegiatan nyata dalam rangka 

pengelolaan dan peningkatan kualitas lembaga. 

3.2   Visi, misi dan tujuan lembaga dijadikan cita-cita dan upaya bersama agar 

mampu memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada semua pihak 

yang berkepentingan 

3.3   Visi, misi dan tujuan lembaga dirumuskan oleh pemimpin lembaga 

bersama masyarakat, pendidik dan lembaga pendidikan 

3.4   Untuk PAUD formal, selain butir 3.3 visi, misi dan tujuan juga 

dirumuskan bersama dengan komite sekolah 

3.5   Program harus memiliki izin dengan jenis penyelenggara program. 

4)  Pelaksanaan Pengelolaan 

4.1  Pengelolaan Administrasi kegiatan meliputi 

4.1.1  Data anak dan perkembangan 

4.1.2  Data lembaga 

4.1.3  Administrasi keuangan dan program 
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4.2 Pengelolaan sumber belajar/media meliputi pengadaan, pemanfaatan dan 

perawatan: 

4.2.1  Alat bermain 

4.2.2  Media pembelajaran  

4.2.3  Sumber belajar lainnya 

 

5)  Pengawasan dan Evaluasi 

5.1  Lembaga memiliki mekanisme  untuk melakukan pengawasan dan 

evaluasi program minimal satu kali satu semester. 

B.  Standar Pembiayaan 

      Pembiayaan meliputi jenis, sumber , dan pemanfaatan, serta pengawasan dan 

pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD 

yang dikelola secara baik dan transparan. 

1)  Jenis dan Pemanfaatannya 

1.1 Biaya investasi dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana 

pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. 

1.2 Biaya operasional, digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung 

1.3 Biaya personal. Meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta 

didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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2)  Sumber Pembiayaan 

      Biaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pmerintah. 

Pemerintah daerah, yayasan. Partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang 

tidak mengikat. 

3)  Pengawasan dan Tanggung Jawab 

     Lembaga memiliki mekanisme untuk melakukan pengawasan dan 

pertanggungjawaban keuangan dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

1)  Indonesia Global Compact Network (IGCN) bersama dengan Dunamis 

Organizationdan serta para relawan telah ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial untuk mendukung program pemerintah dalam pendidikan 

anak usia dini, agar mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baik 

dari sebelumnya, walaupun masih banyak kekurangannya. 

2) Para peserta telah menunjukan jiwa sosial dan kepeduliannya akan dunia 

pendidikan di pendidikan anak usia dini dengan memberikan bantuan baik 

materi maupun non materi berupa pola hidup sehat dan motivasi agar adik-

adik peserta pendidikan anak usia dini lebih termotivasi. 

3) Mengajak masyarakat pada  umumnya agar lebih peduli akan pendidikan, 

dan menunjukan jiwa sosial dengan memberikan bantuan baik berupa 

materi maupun non materi terutama untuk daerah-daerah yang terpencil 

agar mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih layak. 
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2. Saran 

1) Indonesia Global Compact Network (IGCN) bersama dengan Dunamis 

Organizationdan serta para relawan sebaiknya membuat program yang 

berkesinambungan untuk mendukung jalannya Pendidikan Anak Usia Dini 

dan terus memantau serta bantuan yang berkesinambungan dalam program 

CSR . 

2) Para peserta diharapkan dapat meningkatkan jiwa sosial dan 

kepeduliannya akan dunia pendidikan di pendidikan anak usia dini dengan 

mengajak para relawan lainnya untuk bersama-sama membantu PAUD 

yang berada di daerah yang sulit terjangkau dan kurang mendapatkan 

perhatian dari Pemerintah. 

3) Mengajak masyarakat pada  umumnyauntuk bersama-sama lebih 

berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga masyarakat di daerah terpencil 

dapat menikmati pendidikan yang lebih layak guna menyiapkan generasi 

penerus yang lebih baik, bermoral dan berahlaq baik. 
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