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Pengantar
Pengembangan Kerangka Kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Asia Tenggara
ini merupakan prakarsa bersama dari UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education (UNESCO
Bangkok) dan Sekretariat Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO). Kerangka
kompetensi ini merupakan bagian dari proyek UNESCO Bangkok berjudul “Pengembangan Guru
PAUD di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik”, yang didukung oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia.
UNESCO Bangkok dan Sekretariat SEAMEO memberikan penghargaan pada Philip J. Purnell,
Sherlyne A. Almonte-Acosta, May Flor Pagasa Quiñones dan Merjielyn C. Emia, dari SEAMEO
INNOTECH, atas upaya mereka yang tak kenal lelah dalam mengembangkan dan menyelesaikan
kerangka kompetensi ini.
Kontribusi utama bagi pengembangan kerangka kompetensi ini didapat dari para ahli dan perwakilan
negara anggota SEAMEO (Monisha Diwan, Tinsiri Siribodhi, Julia Kim, Saisuree Jutikul, Thipsuda
Sumetseni dan Sujaree Suang-tho) yang telah berpartisipasi dalam Lokakarya Sub-Regional tentang
Pengembangan Guru PAUD di Asia Tenggara, pada tanggal 7-9 Agustus 2017 di Bangkok, Thailand.
Draf kerangka kompetensi ini telah melalui beberapa tahap penelaahan oleh kelompok penasehat
proyek yang terdiri dari para ahli di bidang Pendidikan Anak Usia Dini: Yoshie Kaga, Mami Umayahara,
Sheldon Shaeffer, Mugyeong Moon, Glen Palmer, Noraini binti Idris, dan Ufemia Camaitaoga. Kami
ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok penasehat untuk bimbingan dan
nasihat mereka yang terus menerus selama proses pengembangan berlangsung.
Proyek ini dikelola dan dikoordinasikan oleh tim Proyek UNESCO Bangkok, yang terdiri dari Maki
Hayashikawa, Kyungah Bang, Mun Yee Lee, dan Ricelie Maria Gesuden, serta Ethel Agnes P
Valenzuela dan Pattama Punthawangkul dari Sekretariat SEAMEO.

I. Pendahuluan
Dengan adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
sebagai platform untuk mencapai hasil pendidikan anak usia dini yang berkualitas pada tahun 2030,
pemangku kebijakan PAUD, praktisi, dan akademisi dari negara-negara Asia-Pasifik berkumpul di the
Second Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education tentang
Pendidikan Anak Usia Dini di Putrajaya, Malaysia pada tahun 2016 untuk berbagi pengalaman, inovasi,
dan pembelajaran dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan inisiatif PAUD.
Di akhir forum, para peserta menyatakan komitmen bersama mereka terhadap PAUD melalui Deklarasi
Putrajaya. Komitmen ini menyoroti sembilan agenda aksi untuk mendukung pencapaian SDG 4.2;
“Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses
terhadap pengembangan anak usia dini, pengasuhan dan pendidikan pra-sekolah yang berkualitas
sehingga mereka siap untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.” Selain SDG 4.2, SDG juga
mengakui kebutuhan untuk “secara substansial meningkatkan ketersediaan guru yang berkualitas,
termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara berkembang, terutama
negara-negara yang kurang berkembang serta negara-negara kepulauan kecil”(PBB, 2015).
Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan global ini serta mengakui peran penting guru di dalam
perkembangan anak usia dini, UNESCO telah terlibat aktif di dalam inisiatif di berbagai belahan dunia
dalam kontribusinya untuk profesionalisasi dan pengembangan kapasitas guru PAUD, termasuk di
dalamnya pengembangan kerangka kompetensi untuk guru PAUD di Asia Tenggara. Kerangka
kompetensi ini dikembangkan secara konsultatif dan partisipatif, dengan mempertimbangkan
pandangan dan wawasan dari para guru, peneliti, dan praktisi PAUD di kawasan Asia Tenggara.
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Dokumen ini pertama-tama menjelaskan latar belakang singkat, kemudian membahas tujuan dan calon
pengguna kerangka kompetensi ini (Bagian I). Bagian berikutnya memaparkan lanskap PAUD di
regional Asia Tenggara (Bagian II), kemudian dilanjutkan ke pembahasan tentang kerangka
kompetensi guru PAUD untuk Asia Tenggara (Bagian III). Bagian IV membahas alternatif penggunaan
kerangka kompetensi guru PAUD; kerangka kompetensi ini ditutup dengan bagian terakhir yang
membahas area-area tindak lanjut di masa depan.
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Tujuan
Berdasarkan inisiatif regional yang telah ada tentang PAUD dan pengembangan profesi guru, kerangka
kompetensi guru PAUD bertujuan untuk meningkatkan profesionalisasi dan pengembangan kapasitas
guru PAUD di Asia Tenggara dengan:
• Memberikan deskripsi yang komprehensif tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap bahwa guru
PAUD di Asia Tenggara perlu mendukung pengembangan holistik seorang anak;
• Menyediakan struktur dan konten yang sistematis serta konsisten untuk mendukung pengembangan
profesionalisme sumber daya manusia di bidang pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara;
• Melengkapi kerangka kompetensi Asia Tenggara yang telah ada, atau berfungsi sebagai katalisator
bagi negara-negara lain untuk dapat mengembangkan kerangka kompetensi yang sesuai dengan
kondisi negara serta lanskap PAUD di negara yang bersangkutan;
• Memperkuat kerjasama di antara para pemangku kebijakan PAUD baik di tingkat lokal, nasional,
maupun regional.
Kerangka kompetensi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerangka kompetensi guru yang telah
ada, baik di tingkat Asia Tenggara maupun di setiap negara yang telah mengembangkan standar
mereka masing-masing. Melainkan, kerangka kompetensi ini merupakan langkah untuk menjembatani
berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas PAUD di regional Asia Tenggara. Kerangka kompetensi ini
juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menghimbau agar mekanisme penjaminan mutu PAUD lebih
kontekstual serta responsif terhadap konteks dan kebutuhan Asia Tenggara.
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Pengguna buku ini
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Kerangka kompetensi ini mencakup kompetensi guru bagi anak usia tiga hingga lima tahun (3-5) dalam
jenjang pendidikan pra-sekolah dasar. Dengan demikian, dokumen kerangka kompetensi ini ditujukan
bagi para guru PAUD dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam peningkatan
profesionalisme PAUD, seperti lembaga pendidikan guru, fakultas pendidikan tinggi, dan lembaga
pemerintah yang menangani sumberdaya manusia serta lembaga lain yang memberikan layanan
PAUD. Di dalam Bagian IV kerangka kompetensi ini disajikan saran penggunaan dan penerapan.

II. Konteks pengembangan
kerangka kompetensi PAUD
untuk Asia Tenggara
Di sebagian besar negara Asia Tenggara, data menunjukkan bahwa anak-anak biasanya mendaftar di
program pendidikan pra-sekolah dasar pada usia 3 tahun, kemudian masuk sekolah dasar pada usia 6
tahun. Dengan asumsi bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran pra-sekolah dasar selama satu
hingga tiga tahun, guru PAUD dapat memanfaatkan masa penting ini untuk memberikan pengaruh
positif pada pembelajaran dan perkembangan anak, serta secara memadai mempersiapkan mereka
memasuki jenjang pendidikan dasar.
Terlepas dari meningkatnya kesadaran tentang pentingnya PAUD, menurut data terbaru yang tersedia,
akses ke jenjang pendidikan pra-sekolah dasar di Asia Tenggara masih jauh di bawah target yang
ditetapkan untuk tahun 2030, kecuali Malaysia dan Vietnam yang telah mencapai angka partisipasi
murni sekira 80 persen.
Tabel 1. Indikator terpilih untuk pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara
Usia
Masuk
pra-SD
(2015)

Usia Masuk
SD (2015)

Durasi
Tahun
pra-SD
(2015)

Jumlah
Pendaftar praSD (2015)

Angka
Partisipasi
Murni
(2015)

Angka
partisipasi
kasar
(2015)

Brunei Darussalam

3

6

3

13,301

65

N/a

Kamboja

3

6

3

187,450

17

8

Indonesia

5

7

2

5,349,040

39

18

Laos

3

6

3

175,492

33

N/a

Malaysia

4

6

2

934,480

81

N/a

Myanmar

3

5

2

453,480

24

N/a

Filipina

5

6

1

1,165,771

41

N/a

Singapura

4*

7*

3

66,331*

N/a

N/a

Thailand

3

6

3

1,636,244

58

70

Timor-Leste

3

6

3

18,983

16

N/a

Vietnam

3

6

3

3,754,975

78

21

Catatan: Untuk Indonesia dan Myanmar, lihat 2014; untuk Vietnam, lihat 2013; untuk Filipina mengacu pada 2009. Untuk
data Angka Partisipasi Kasar (APK), untuk Kamboja, 2012; untuk Indonesia 2014; untuk Thailand dan Vietnam,
2015.
N/a: Not available (tidak tersedia)
Sumber: UNESCO Institute for Statistics (UIS), diakses pada bulan Juli 2017.
*untuk Singapura, data mutakhir disediakan oleh the Singapore Early Childhood Development Agency (ECDA), dengan
mengacu pada buku statistik tahunan Singapura.
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Negara/Indikator
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Pada saat yang sama, data pembanding yang tersedia berkenaan dengan guru pendidikan pra-sekolah
dasar di Asia Tenggara menunjukan kebutuhan peningkatan kualifikasi guru lebih jauh. Sementara data
negara yang tersedia mengindikasikan bahwa Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam
telah memiliki pelatihan untuk “semua” atau “hampir semua” guru pendidikan pra-sekolah dasar (UIS,
2017), namun demikian “rasio murid terhadap guru berkualitas” dalam jenjang pra-sekolah dasar masih
tetap rendah sehingga tetap memberikan dorongan bagi negara-negara tersebut untuk lebih
meningkatkan jumlah guru yang berkualitas.
Gambar 1. Rasio murid terhadap guru berkualitas di jenjang pra-sekolah dasar (berdasarkan
jumlah orang, 2015)

Brunei Darussalam

Kamboja

Laos

Vietnam
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Sumber: UIS, diakses pada bulan Oktober 2017.

Untuk mengatasi kesenjangan dalam pendidikan pra-sekolah dasar, telah muncul berbagai inisiatif di
tingkat regional untuk mendukung PAUD. Sejalan dengan SDGs, Southeast Asian Ministers of
Education Organization (SEAMEO) menetapkan PAUD sebagai prioritas pertama dari tujuh bidang
untuk dipromosikan dari tahun 2015 hingga 2035. Sejalan dengan prioritas ini, SEAMEO Regional
Centre for ECCE and Parenting (SEAMEO CECCEP) didirikan di Bandung, Indonesia pada tahun 2017
untuk memperkuat PAUD di Asia Tenggara melalui pengembangan kapasitas, advokasi penelitian
kebijakan dan kegiatan diseminasi pengetahuan.
Telaah terhadap inisiatif penjaminan mutu tentang pengasuhan dan perkembangan anak usia dini
(ECCD) 1 di sepuluh negara Asia Tenggara2 menunjukan bahwa negara-negara tersebut meraih tingkat
capaian yang berbeda dalam pengembangan sistem penjaminan mutu PAUD. Malaysia dan Indonesia,
misalnya, termasuk di antara negara yang telah membuat kemajuan signifikan, sementara Filipina dan
Brunei Darussalam termasuk kategori yang sedang mengembangkan atau baru saja menerapkan
sistem penjaminan mutu pada saat kerangka kompetensi ini disusun.

istilah ECCD merefleksikan fokus program yang berjalan (2010-2011) tentang ECCD
Singapura tidak bisa berpartisipasi di dalam workshop proyek ini, oleh karena itu proyek INNOTECH-ARNEC berupaya
mencakup data ECCD di Singapura
1
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2

Thailand telah memiliki kebijakan terkait penjaminan mutu, termasuk yang tercakup di dalam UndangUndang Pendidikan Nasional tahun 1999, serta kebijakan khusus yang tercantum di dalam Standar
Pendidikan Anak Usia Dini/ Pendidikan Dasar tahun 2005 (SEAMEO INNOTECH dan ARNEC, n.d.).
Sementara masyarakat internasional masih mempersiapkan untuk transisi ke SDG, pada awal 2014,
negara-negara Asia Tenggara, dengan dukungan dari UNESCO dan SEAMEO dan juga kontribusi
pendanaan dari Pemerintah Jepang, menjalankan suatu proyek berkenaan dengan “Pengembangan
Guru Anak Usia Dini di Asia Tenggara”. Proyek ini berkontribusi pada peningkatan kualitatif pendidikan
pra-sekolah dasar melalui pendukungan profesionalisasi dan pengembangan kapasitas guru. Proyek
ini meliputi survei Kementerian Pendidikan di sebelas negara serta serangkaian lokakarya untuk
memvalidasi informasi yang dikumpulkan. Proyek ini menghasilkan “Pedoman Asia Tenggara untuk
Pengembangan dan Manajemen Guru Anak Usia Dini”, yang telah disetujui oleh Menteri Pendidikan
dari sebelas negara anggota SEAMEO (UNESCO dan SEAMEO, 2016).
Menjawab permasalahan yang dilontarkan oleh guru PAUD dalam lokakarya-lokakarya tersebut, Buku
Pedoman ini memberikan rekomendasi konkrit untuk membantu kementerian pendidikan dan
pemangku kebijakan dalam memprofesionalkan dan meningkatkan kapasitas praktisi pendidikan anak
usia dini sehingga dapat menjadi penggerak kualitas PAUD yang lebih efektif. Misalnya, dalam hal
penyebaran dan penempatan guru, negara-negara didorong untuk mengembangkan strategi
penyebaran guru secara sistematis agar bisa menjamin penyebaran guru PAUD yang berimbang;
untuk memberikan insentif bagi guru PAUD yang berkualitas yang ditempatkan di daerah-daerah
terpencil, miskin, dan kurang beruntung; serta untuk mengembangkan kebijakan untuk menjamin
pemertahanan penempatan guru dalam jangka panjang. Terkait penjaminan pengembangan
profesionalisme berkelanjutan, kementerian didorong untuk mengembangkan program yang sistematis
serta proses yang wajar guna memastikan bahwa dukungan bagi pengembangan profesionalisme guru
PAUD akan tetap tersedia (Ibid.).
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Pada awal 2017, SEAMEO Secretariat, SEAMEO INNOTECH, dan Dewan Guru Thailand (TCT),
memulai proyek kolaborasi untuk mengembangkan kerangka kompetensi regional bagi guru-guru
sekolah dasar dan menengah di Asia Tenggara. Meskipun disajikan secara berbeda serta ditujukan
bagi kelompok pendidik yang berbeda pula, kerangka kompetensi ini sama-sama menyoroti empat
bidang kompetensi utama yang dibutuhkan oleh guru pendidikan dasar sehingga memampukan
mereka untuk (1) mengetahui dan memahami apa yang mereka ajarkan; (2) membantu peserta didik
untuk belajar; (3) melibatkan masyarakat; dan (4) berupaya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di
setiap harinya. Kerangka kompetensi ini menempatkan pelajar sebagai fokus, termasuk di dalamnya
seperangkat indikator keberhasilan yang dapat memandu pengguna, utamanya para guru, untuk
melacak kemajuan dan perkembangan profesionalismenya karena mereka merintis jalan untuk
membantu peserta didik menempuh tantangan di masa depan. Jika disetujui oleh negara-negara
anggota SEAMEO, kerangka kompetensi ini secara umum dapat digunakan dalam menjamin
kesinambungan dan melengkapi upaya pengembangan profesional bagi guru mulai dari guru anak
usia dini, sampai guru pendidikan dasar dan menengah.
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Mengaitkan kerangka kompetensi dengan standar yang ada
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Pedoman Pengembangan Guru Anak Usia Dini untuk Asia Tenggara yang telah disetujui oleh negaranegara anggota SEAMEO menyediakan sumber daya berharga bagi kementerian pendidikan dan
kementerian lain serta organisasi yang bergelut di bidang PAUD, untuk dapat memprofesionalkan guru
anak usia dini serta mempromosikan status dan kondisi kerja personil PAUD yang lebih baik, yang
sejalan dengan Pedoman Kebijakan ILO. Pedoman untuk Asia Tenggara ini telah merangkum
rekomendasi proses pengembangan guru dimulai dari kebijakan peningkatan kualifikasi guru,
dilanjutkan dengan proses rekrutmen, diklat pra-jabatan, penyebaran dan penempatan, serta
pengembangan profesionalisme berkelanjutan (UNESCO dan SEAMEO, 2016). Gambar 2
mengilustrasikan proses ini.
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Gambar 2. Proses pengembangan dan manajemen guru
Pengembangan
kebijakan
kualifikasi guru

Proses
rekrutmen

Diklat prajabatan

Penyebaran dan
penempatan

Diklat dalam jabatan
dan pengembangan
profesionalisme
berkelanjutan

Sumber: UNESCO dan SEAMEO (2016). Southeast Asian Guidelines for Early Childhood Teacher Development and Management.

Pedoman ini membahas rekomendasi yang disarankan dalam bidang inti pengembangan dan
manajemen guru sebagai berikut:
• Kualifikasi, sertifikasi, dan perizinan akreditasi;
• Rekrutmen guru;

• Pendidikan dan pelatihan pra-jabatan guru;

• Penyebaran/penempatan dan pemertahanan guru;
• Pengembangan profesional berkelanjutan;
• Kompetensi dan etika profesional;
• Monitoring dan penjaminan mutu untuk penilaian kinerja;
• Perjanjian kerja dan lingkungan kerja; serta
• Sistem pengelolaan PAUD yang efektif.
Lebih jauh lagi, Pedoman untuk Asia Tenggara ini merekomendasikan bahwa "standar kompetensi
harus didasarkan pada visi dan tujuan sistem pendidikan masing-masing negara", dan secara umum
harus mencakup kompetensi terkait pengetahuan subjek dan konten kurikuler, pedagogi, penilaian dan
evaluasi, bahasa dan budaya, teknologi informasi dan komunikasi, hubungan sosial dan interpersonal,
serta kesiapan untuk menangani keadaan darurat. Perilaku etika guru dalam menangani peserta didik
usia dini juga dipandang penting dalam kompetensi guru (UNESCO dan SEAMEO, 2016: hlm. 15-16).
Oleh karena itu, kerangka kompetensi guru PAUD mempertimbangkan semua kompetensi yang
disarankan ini untuk memastikan keselarasan dengan pedoman regional.
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III.Kerangka kompetensi
Guru PAUD
di Asia Tenggara
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Dalam mengembangkan kerangka kompetensi guru PAUD, kerangka ekologi pembangunan manusia
dari Bronfenbrenner (1994) digunakan sebagai referensi utama. Kerangka kompetensi Bronfenbrenner
mengakui bahwa perpaduan berbagai faktor akan berpengaruh terhadap perkembangan anak secara
holistik dan perkembangan anak tidak terjadi dengan sendirinya melainkan akan menjadi lebih efektif
ketika terjadi interaksi secara teratur dan terus menerus. Oleh karena itu, interaksi antara anak-anak
dan guru PAUD serta lingkungan belajar lainnya sangatlah penting. Penelitian yang menunjukkan
dampak peran guru terhadap perkembangan anak (lihat misalnya, Barnett, 2003) memberikan
dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi guru anak usia dini.
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Kerangka kompetensi ini memaknai kompetensi sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan,
kecakapan, perilaku, dan sifat-sifat pribadi yang dapat diamati dan terukur, yang berkontribusi terhadap
peningkatan keberhasilan dalam bidang kinerja tertentu. Dalam konteks PAUD, kompetensi dipandang
penting untuk mencapai hasil perkembangan dan pembelajaran anak secara holistik sesuai yang
diharapkan. Berdasar kerangka kompetensi Bronfenbrenner, kompetensi yang tercantum di dalam
pedoman UNESCO dan SEAMEO (2016), serta masukan dari praktisi dan pakar PAUD selama
lokakarya validasi kerangka kompetensi yang diadakan di Thailand pada bulan Agustus 2017,
kerangka kompetensi ini menempatkan guru PAUD yang kompeten sebagai inti serta menyatakan
bahwa guru PAUD mampu menunjukkan kompetensi di dalam empat domain, yaitu: (1) pengetahuan
konten, praktik pedagogik, dan penilaian; (2) lingkungan belajar; (3) keterlibatan dan kolaborasi; dan (4)
pengembangan profesionalisme. Di dalam empat bidang tersebut tercakup tujuh kompetensi inti atau
kompetensi umum yang terkait dengan tanggung jawab guru PAUD secara umum, serta kompetensi
pendukung atau fungsi/pengetahuan khusus yang harus dikuasai atau ditunjukan oleh guru PAUD
guna mendukung pencapaian masing-masing kompetensi inti tersebut.
Gambar 3 mengilustrasikan kerangka kompetensi guru PAUD untuk Asia Tenggara. Sejumlah
kompetensi pendukung untuk masing-masing kompetensi inti, yang juga merupakan aspek utama dari
kerangka kompetensi ini, akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Gambar 3. Kerangka kompetensi guru PAUD untuk Asia Tenggara
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Selaras dengan kerangka kompetensi Bronfenbrenner, kerangka kompetensi guru PAUD mengakui
bahwa interaksi pembelajaran dan perkembangan awal anak terjadi dalam ruang belajar yang berbeda.
Di rumah, misalnya, tidak hanya orangtua, atau ibu, yang mengasuh anak-anak. Munculnya kelas
menengah di Asia (lihat misalnya, ADB, 2010), juga telah membawa perubahan dalam struktur
keluarga, yang diidentifikasi dalam kerangka kompetensi Bronfenbrenner sebagai sistem mikro.
Sebagai contoh, secara tradisional laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam rumah tangga, namun
sekarang perempuan memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan rumah tangga. Ketika kedua
orangtua sama-sama mencari nafkah, tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan anak usia dini di
rumah tangga ditanggung bersama oleh anggota keluarga lain seperti kakek-nenek, saudara kandung,
anggota keluarga lainnya, atau dalam beberapa kasus oleh pembantu/pengasuh anak.

Kerangka Kompetensi Guru
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Deskripsi konteksual kerangka kompetensi guru PAUD untuk Asia
Tenggara
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Demikian halnya, perubahan makna "keluarga" sekarang mempertimbangkan realitas rumah tangga
orangtua tunggal, atau keluarga dengan pasangan sesama jenis. Perubahan realitas ekonomi, seperti
perpindahan satu atau lebih orangtua baik sementara maupun untuk selamanya untuk bekerja, sangat
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Analisis Reyes tentang harga sosial dari
perpindahan ini menekankan bagaimana, "ketidakhadiran orangtua menciptakan perpindahan,
gangguan, dan perubahan dalam pola pengasuhan," (Reyes, 2008), dan anak-anak yang "ditinggalkan"
sering kali diasuh dan dibesarkan oleh anggota keluarga lain yang kurang berpendidikan, kurang
termotivasi, serta kurang energik. Perubahan dalam konteks lingkungan anak yang berbeda seperti ini,
akan berdampak terhadap pembelajaran dan perkembangan mereka.

Kerangka Kompetensi Guru
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Kerangka kompetensi ini juga menyadari bahwa lanskap PAUD di berbagai negara sangat bervariasi.
Oleh karena itu, kerangka kompetensi ini mempertimbangkan keberadaan, kualitas, dan/atau
ketiadaan: (1) kondisi nasional, termasuk kondisi sosio-ekonomi dan politik serta norma dan nilai
budaya; (2) kebijakan nasional yang terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini,
termasuk standar profesi dan etika bagi guru PAUD; dan (3) sumber daya pendukung untuk PAUD,
termasuk sumberdaya dari pemerintah, swasta, dan sumber lain.
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1. Kondisi Nasional
Banyak kebijakan pemerintah yang memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan, salah satu
yang memiliki dampak paling langsung adalah kebijakan sosio-ekonomi. Kebijakan ini meliputi
anggaran belanja pendidikan yang sebagiannya dialokasikan untuk PAUD. Kebijakan ekonomi yang
menargetkan penciptaan lapangan kerja, pengelolaan peraturan ketenagakerjaan dan penanganan
pengangguran secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak terhadap kecenderungan dan
praktik sumber daya manusia di bidang PAUD. Faktor sistem makro lain, seperti norma budaya dan
sistem kepercayaan yang lazim juga sangat mempengaruhi praktik pelaksanaan program PAUD.

2. Kebijakan Nasional (Bidang Pendidikan)
Kebijakan nasional di bidang pendidikan berperan lebih dari sekedar penerapan kebijakan secara
berjenjang dan pengembangkan mekanisme sistemik yang mendorong dan mengatur praktik
kelembagaan dan individu. Kebijakan tersebut merupakan isyarat formal yang mengarahkan
perhatian publik terhadap PAUD di sektor pendidikan. Kebijakan terkait standar nasional profesi dan
etika guru, serta pedoman tentang kualifikasi yang diperlukan untuk rekrutmen, persiapan, masa
jabatan dan promosi menandakan secara tegas sikap pemerintah tentang status profesi guru serta
harapan terhadap standar praktik guru.
3. Sumberdaya Pendukung
Selain dari anggaran belanja tahunan untuk pendidikan, sumber daya lain untuk PAUD dapat
berasal dari masyarakat luas serta sektor swasta. Peraturan pemerintah tentang penggunaan
lahan, transportasi dan infrastruktur memiliki dampak langsung pada sumber daya yang tersedia
untuk lembaga PAUD. Sektor swasta berpotensi menjadi penyedia sumber daya yang melimpah,
seperti pendanaan yang berasal dari inisiatif tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan atau dari
bentuk kegiatan lain yang menyentuh masyarakat luas.
Kerangka kompetensi ini menunjukkan bahwa ketiga kategori dalam sistem makro tersebut saling
berinteraksi dalam mempengaruhi hasil pendidikan anak usia dini. Misalnya, adanya standar kualitas
PAUD di suatu negara yang mensyaratkan guru untuk mengikuti sejumlah pelatihan atau memiliki jam
praktik mengajar, dapat dimaknai bahwa guru akan memiliki metode pedagogi pengajaran yang lebih
baik. Kondisi sosio-ekonomi yang ada, sebagai bagian dari sistem makro, akan mempengaruhi
berbagai aspek seperti perumusan hukum dan standar nasional. Alokasi sumber daya untuk PAUD,
serta norma-norma dan nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi konten dan pedagogi program PAUD.
Aspek-aspek dalam lanskap PAUD ini kemudian akan mempengaruhi sistem mikro — sekolah atau
lingkungan di mana kegiatan pembelajaran berlangsung.

Lebih jauh lagi, kerangka kompetensi ini mengakui bahwa guru PAUD adalah para profesional yang
memerlukan pelatihan khusus dan pengembangan profesionalisme berkelanjutan sepanjang karier
mereka. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang perlu terus memperbaharui pengetahuan dan
keterampilan mereka. Mereka membutuhkan kesempatan untuk merefleksikan baik secara individu
maupun kolektif untuk meningkatkan dan mengubah praktik profesi mengajar mereka.
Dalam lokakarya validasi untuk kerangka kompetensi Asia Tenggara, para peserta menyatakan aspirasi
mereka bagi para guru pra-sekolah untuk memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, seperti gelar
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Dengan peran pendidik anak yang digarisbawahi dalam berbagai penelitian, kerangka kompetensi ini
menempatkan guru PAUD sebagai inti. Guru, yang berada di lingkungan belajar yang berbeda untuk
peserta didik usia dini seperti tempat penitipan anak, taman kanak-kanak, lembaga pra-sekolah, dan
lembaga PAUD berbasis agama, dianggap sebagai bagian dari sistem mikro anak. Interaksi antara
anak dan guru dipandang sebagai proses proksimal, yang sangat penting untuk perkembangan anak.
Dengan demikian, kerangka kompetensi ini menunjukkan bahwa karakteristik, kualifikasi, dan
pengalaman kerja guru merupakan aspek-aspek penting yang berkontribusi terhadap hasil
perkembangan anak secara holistik.
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dalam pendidikan anak usia dini. Bagi negara yang mungkin menghadapi kendala dalam hal dana dan
pemenuhan kebutuhan guru berkualifikasi, mensyaratkan guru pra-sekolah untuk memiliki gelar
sebelum mereka diizinkan untuk mengajar akan memerlukan upaya yang lebih terpadu dari berbagai
lembaga dan kementerian yang terkait dengan pendidikan anak usia dini.
Selama lokakarya, para peserta juga mengidentifikasi ciri-ciri dan karakteristik umum dari seorang guru
PAUD, di luar pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dari seorang guru. Ciri dan karakteristik
seperti yang tercantum di bawah ini memberikan nilai-nilai, keyakinan dan keterampilan yang
melandasi setiap keputusan dan tindakan yang diambil guru dalam pekerjaan mereka sehari-hari.
• Bersikap baik, sabar, dan hangat
• Menunjukan sikap cinta terhadap anak-anak
• Mencerminkan lingkungan dan kondisi anak-anak
• Mencerminkan peningkatan praktik dalam menangani anak-anak
• Berkomunikasi dengan baik dengan orang lain
• Sehat dan merawat diri dengan baik
• Fleksibel dan kreatif
• Memberikan teladan positif bagi anak-anak
• Menunjukkan sikap disiplin yang positif
• Terlibat dan menstimulasi pembelajaran dan perkembangan anak-anak
• Peduli terhadap pengembangan diri
Meskipun ciri-ciri ini tidak secara khusus tercantum di dalam kerangka kompetensi ini, namun ada
baiknya tetap mempertimbangkan hal-hal ini sebagai ciri-ciri dasar yang relevan dengan guru PAUD.
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Memahami aspek-aspek kerangka kompetensi
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Dalam menggunakan kerangka kompetensi ini, penting untuk mengetahui bahwa kerangka kompetensi
ini disusun dalam urutan logis dan progresif. Bagian ini membahas empat domain kompetensi, yaitu:
(1) pengetahuan konten, praktik pedagogik, dan penilaian; (2) lingkungan belajar; (3) keterlibatan dan
kolaborasi; dan (4) pengembangan profesionalisme. Kemudian, tujuh kompetensi inti dibahas sesuai
dengan domain kompetensi terkait, selanjutnya kompetensi pendukung disajikan untuk
menggambarkan bagaimana cara meraih kompetensi-kompetensi inti.
Kompetensi pengetahuan konten, praktik pedagogi, dan penilaian
Rangkaian kompetensi pertama, pengetahuan konten, praktik pedagogik, dan penilaian merupakan
hal yang paling penting bagi guru PAUD. Domain ini meliputi dua kompetensi inti: memahami
perkembangan dan pembelajaran anak secara holistik, dan memfasilitasi pembelajaran dan
perkembangan anak. Dua kompetensi ini dilengkapi dengan dua puluh satu kompetensi pendukung
.

yang memungkinkan guru PAUD untuk mampu menunjukkan kompetensi di dalam domain
pengetahuan konten, praktik pedagogik, dan penilaian.
Di dalam kompetensi inti pertama misalnya, guru PAUD yang kompeten mampu memahami, antara
lain, dasar-dasar perkembangan holistik dan pembelajaran anak. Selain itu, kerangka kompetensi Asia
Tenggara menempatkan prioritas utama pada prinsip berbasis hak yang ditetapkan oleh badan-badan
internasional, yang mengakui bahwa pendidikan adalah hak fundamental di dalam kehidupan manusia.
(lihat misalnya UNICEF dan UNESCO, 2007). Oleh karena itu, kompetensi ini merupakan kompetensi
pendukung yang paling utama bagi guru PAUD.
Guru mampu mengenali perbedaan kecepatan perkembangan anak, serta konteks di mana
perkembangan itu terjadi. Dengan demikian, selain memiliki pengetahuan tentang teori perkembangan
anak, guru juga diharapkan untuk memahami hukum, kebijakan, dan standar yang relevan, setidaknya
di dalam konteks negara mereka sendiri. Pengetahuan tentang tahap perkembangan anak juga
membantu guru untuk mengidentifikasi anak yang mungkin memiliki risiko atau kebutuhan khusus.
Pemahaman tentang perkembangan holistik dan pembelajaran anak perlu diwujudkan ke dalam
fasilitasi perkembangan dan pembelajaran anak yang efektif. Misalnya, dengan dilengkapi
pengetahuan tentang perkembangan dan pembelajaran anak serta kurikulum atau pedoman PAUD
yang berlaku, guru dapat merancang dan menerapkan program PAUD yang sesuai. Selain itu, guru
dapat mengenali pentingnya bermain sebagai bagian dari pembelajaran, dan memberikan kesempatan
untuk pembelajaran dan perkembangan berbasis bermain.

Dalam Pedoman Asia Tenggara, kompetensi penilaian dan evaluasi merujuk pada “pengetahuan
tentang berbagai alat penilaian perkembangan dan pembelajaran anak, mekanisme umpan balik, dan
sistem pengumpulan data”; “Penilaian formatif mendukung kebutuhan belajar individu anak-anak”; dan
“kemampuan dalam mengidentifikasi dan merespon secara tepat untuk anak-anak berkebutuhan
khusus, seperti mereka yang memiliki keterlambatan atau cacat” (ibid: hal.16). Aspek-aspek ini telah
dimasukkan dalam kerangka kompetensi, meskipun berada di bawah kompetensi umum memfasilitasi
perkembangan dan pembelajaran anak.
Dalam konteks Asia Tenggara, perlu dicatat bahwa kompetensi yang terkait dengan penilaian berada di
bawah domain pengetahuan konten, praktik pedagogik, dan penilaian, yang mengisyaratkan
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Dengan pemahaman tentang konteks perkembangan holistik dan pembelajaran anak, guru yang
kompeten mampu menggunakan alat dan strategi yang sesuai untuk memfasilitasi perkembangan dan
pembelajaran anak. Dengan fokus pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu (MTB-MLE) (lihat
misalnya, UNESCO, 2013), berkomunikasi menggunakan bahasa ibu peserta didik adalah kompetensi
yang diharapkan dimiliki guru PAUD untuk anak-anak etnolinguistik. Penggunaan TIK, baik untuk
peningkatan pembelajaran guru atau, bila perlu, digunakan di kelas, adalah kompetensi khusus yang
diharapkan dikuasi oleh guru PAUD, maka kompetensi ini dimasukkan ke dalam kerangka ini.
Kompetensi ini juga selaras dengan kompetensi guru di dalam panduan Asia Tenggara.
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bahwa penilaian tidak dapat dilepaskan dari telaah kemajuan perkembangan dan pembelajaran anak.
Keterpaduan aspek penilaian dalam kerangka PAUD Asia Tenggara sangat berbeda dari kerangka lain,
misalnya kompetensi yang tercakup dalam pedoman negara anggota SEAMEO tentang
pengembangan dan manajemen guru usia dini (UNESCO dan SEAMEO, 2016) dan kompetensi guru
PAUD untuk Negara Berkembang Pulau Kecil Pasifik (SIDS). Oleh karena itu, ketika menerapkan
kerangka kompetensi ini ke dalam konteks mereka masing-masing, praktisi PAUD Asia Tenggara harus
mempertimbangkan manfaat dari penekanan "penilaian" sebagai kompetensi yang nyata bagi guru
PAUD.
Kotak 1. Kompetensi guru PAUD dalam domain pengetahuan konten, praktik pedagogik, dan
penilaian

Kompetensi Inti/Umum
1. Memahami
perkembangan
holistik dan
pembelajaran anak.
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Kompetensi ini terkait
dengan pengetahuan
guru PAUD yang
didasarkan pada teori
dan praktik serta
pemahaman tentang
perkembangan dan
pembelajaran anak.
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Kompetensi Pendukung
1. Mendemonstrasikan pemahaman tentang hak-hak anak.
2. Menunjukkan rasa hormat pada setiap peserta didik, dan
menempatkan anak sebagai pusat kegiatan belajar mengajar.
3. Melengkapi diri dengan pengetahuan tentang perkembangan
holistik dan pembelajaran anak, termasuk teori tentang
perkembangan anak usia dini.
4. Melengkapi diri dengan pengetahuan tentang hukum,
kebijakan, dan standar yang relevan tentang pengasuhan dan
pendidikan anak usia dini.
5. Menjelaskan pengetahuan yang relevan tentang
perkembangan dan pembelajaran anak kepada rekan kerja,
orangtua, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya.
6. Menyadari bahwa anak memiliki kecepatan berkembang yang
berbeda serta memiliki beragam kebutuhan, minat, dan
potensi.
7. Mampu mengamati dan menggambarkan karakteristik
perkembangan anak (misalnya: kognitif, linguistik, fisik, sosial,
emosional, dan spiritual).
8. Mengidentifikasi anak-anak yang berisiko/atau dan memiliki
kebutuhan khusus.
9. Memahami bahwa seorang anak berkembang dalam konteks
keluarga dan komunitasnya.

Kompetensi Inti/Umum

Kompetensi Pendukung

2. Memfasilitasi
perkembangan
dan proses
belajar anak.

1. Merancang dan menerapkan praktik pengelolaan kelas yang sesuai
dengan tahap perkembangan, kebahasaan dan budaya serta peka
terhadap gender, dengan didasarkan pada panduan atau kerangka
kerja dan kurikulum nasional yang berlaku.

Kompetensi ini
terkait strategi
guru PAUD
untuk
memfasilitasi
perkembangan
dan proses
belajar anak,
termasuk
didalamnya
penggunaan
alat, teknik, dan
hasil penilaian
untuk
mendukung
perkembangan
dan proses
belajar anak.

2. Menerapkan pengetahuan tentang perkembangan dan proses belajar
anak untuk merencanakan, merancang, dan menerapkankan program
PAUD.
3. Mendorong dan memberikan kesempatan untuk bermain guna
mendukung perkembangan dan pembelajaran anak.
4. Mendorong dan menerapkan kegiatan pengelolaan kelas, strategi, dan
praktik yang sesuai dengan tahap perkembangan bagi profil peserta
didik yang berbeda-beda.
5. Menerapkan berbagai kegiatan dan strategi pembelajaran berbasis
bermain yang mendorong kemampuan berpikir kreatif dan kritis,
pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan menjadikan anak
pembelajar aktif.
6. Menggunakan alat, strategi, dan teknologi yang tepat, termasuk TIK,
untuk memfasilitasi perkembangan dan memenuhi kebutuhan
perkembangan anak yang berbeda-beda.
7. Mempersiapkan, menggabungkan, dan mengadaptasi penggunaan
pengetahuan budaya dan bahan/materi pembelajaran lokal dalam
mendesain rencana dan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan
pengalaman belajar di dalam maupun di luar ruangan.
8. Jika layak dan memungkinkan, berkomunikasi menggunakan bahasa
ibu/bahasa pertama dalam proses kegiatan belajar mengajar.

10. Menggunakan hasil penilaian untuk menginformasikan rancangan
kegiatan di masa depan.
11. Menggunakan hasil penilaian sebagai rujukan bagi anak yang memiliki
risiko serta anak yang menunjukan keterlambatan perkembangan yang
signifikan atau kebutuhan khusus lainnya untuk diagnosis,
pendukungan dan intervensi lebih lanjut.
12. Menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi dan menentukan
intervensi untuk transisi anak dan kesiapan mereka memasuki jenjang
pendidikan dasar.

Kerangka Kompetensi Guru
Pendidikan Anak Usia Dini untuk Asia Tenggara

9. Memonitor, mencatat, dan merefleksikan kemajuan dan perkembangan
setiap anak sesuai dengan standar perkembangan anak yang berlaku.
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Lingkungan pembelajaran
Di Asia Tenggara, membangun lingkungan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan perkembangan
anak dipandang penting. Apakah lingkungan yang dimakusd merupakan fasilitas yang dikelola oleh
masyarakat, ruang belajar berbasis agama, layanan penitipan anak yang didanai pemerintah atau
lembaga pra-sekolah swasta, sangat penting bahwa guru PAUD untuk memastikan bahwa fasilitas
belajar baik di dalam maupun di luar ruangan aman, bersih, dan kondusif untuk pembelajaran dan
perkembangan anak. Selain struktur bangunan fisik, guru PAUD yang kompeten juga mampu
memastikan bahwa kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara umum
tetap terlindungi.
Oleh karena itu, kerangka kompetensi ini mengakui dua kompetensi inti di dalam domain lingkungan
pembelajaran: membangun lingkungan yang mengasuh, inklusif, dan aman; dan mempromosikan
kesehatan, nutrisi, keamanan, dan perlindungan terhadap anak. Kompetensi-kompetensi ini dilengkapi
dengan dua puluh lima sub-kompetensi yang pada gilirannya memampukan guru PAUD untuk
menunjukkan kompetensi dalam domain lingkungan pembelajaran anak.
Di antara kompetensi pendukung yang paling utama bagi guru PAUD adalah menyediakan dan
merancang lingkungan pembelajaran dan perkembangan yang kondusif yang mempertimbangkan
kebutuhan sosio-emosional dan fisik anak-anak dan yang memungkinkan anak-anak merasa diasuh,
aman, dan dilindungi. Selain itu, sejalan dengan berbagai agenda perkembangan untuk menjamin
penyertaan (inklusi) bagi semua peserta didik, guru mampu menyediakan lingkungan dan menunjukkan
penerapan praktik inklusif yang mendorong penyertaan semua anak, terutama bagi mereka yang
memiliki kebutuhan khusus, dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan perkembangan.
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Sekali lagi, sejalan dengan pedoman Asia Tenggara, kemampuan yang terkait dengan kompetensi
bahasa dan budaya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan kemampuan untuk
menangani keadaan darurat termasuk di antara kompetensi pendukung di dalam domain lingkungan
pembelajaran.
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Kotak 2. Kompetensi guru PAUD dalam domain lingkungan pembelajaran
Kompetensi Inti/Umum

Kompetensi Pendukung

3. Membangun
lingkungan yang
mengasuh, inklusif
dan aman.

1. Menyediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif yang
menjadikan anak merasa diasuh, aman, dan dilindungi.

Kompetensi ini
terkait dengan
bagaimana cara
guru menciptakan
lingkungan yang
kondusif untuk anakanak.

2. Merancang lingkungan yang ramah anak, aman, dan kondusif
serta mempertimbangkan kebutuhan fisik dan sosio-emosional
semua anak.
3. Menyediakan lingkungan yang peka akan jender, budaya serta
bahasa yang mendorong penyertaan (inklusi) semua anak
terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
4. Menyediakan lingkungan yang mendukung integrasi kesehatan,
nutrisi, pembelajaran dini, dan perlindungan.
5. Mempersiapkan lingkungan yang menumbuhkan pemikiran
kritis, kreativitas, komunikasi, kerjasama, rasa ingin tahu,
empati, eksplorasi, pemecahan masalah dan pengambilan
keputusan.
6. Memastikan bahwa semua sumber daya kelas, teknologi, dan
bahan belajar aman, bersih, lengkap, dan memadai.
7. Menyediakan materi pembelajaran yang mendorong anak-anak
untuk melakukan penemuan (discovery) dan mencipta (create).
8. Membangun rutinitas yang sesuai tahap perkembangan untuk
belajar menumbuhkan rasa aman dan mengembangkan
kebiasaan sehat pada anak-anak.

11. Secara aktif mendengarkan anak-anak dan responsif terhadap
kebutuhan mereka.
12. Menunjukkan teladan positif secara konsisten untuk
menunjukkan perilaku yang diharapkan dari anak-anak.
13. Mendemonstrasikan penerapan praktik inklusif bagi semua
anak dari berbagai latar belakang, karakteristik, dan
kemampuan.
14. Menyediakan berbagai strategi untuk mendukung disiplin positif
dan mendorong perilaku positif anak.
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9. Menumbuhkan interaksi positif, termasuk interaksi antara guru
dan orang dewasa, guru dan anak, anak dan anak, serta anak
dan orang dewasa.
10. Berinteraksi dengan semua anak dengan cara yang penuh
kasih dan perhatian.
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Kompetensi Inti/Umum
4. Mendorong
kesehatan,
nutrisi,
keamanan, dan
perlindungan.
Kompetensi ini
terkait dengan
strategi dan
praktik untuk
memastikan
bahwa
kesehatan,
nutrisi,
keamanan, dan
kebutuhan
perlindungan
anak ditangani
dengan baik.

Kompetensi Pendukung
1. Mengidentifikasi dan menghubungkan anak-anak dengan
layanan kesehatan, keamanan, nutrisi, dan perlindungan yang
tersedia di masyarakat.
2. Menerapkan kebijakan, peraturan, dan praktik yang sesuai
budaya serta yang menjamin kesehatan, nutrisi, keamanan, dan
perlindungan anak.
3. Mendukung perkembangan keterampilan kemandirian anak
(misalnya: makan, berpakaian, kebersihan diri, dan penggunaan
toilet oleh anak sendiri) untuk menumbuhkan kebiasaan baik
dan sikap mandiri pada anak.
4. Memonitor dan mendokumentasikan kebutuhan kesehatan,
nutrisi, keamanan, dan perlindungan anak.
5. Menyiapkan anak-anak untuk dapat melindungi dirinya sendiri
dari kemungkinan ancaman dan bahaya baik pada tubuh
maupun pikiran mereka (misalnya: keselamatan di jalan raya,
kehati-hatian bertemu dengan orang tidak dikenal, dll.)
6. Dapat mengenali faktor risiko/kondisi buruk di lingkungan
keluarga anak (misalnya penyalahgunaan zat berbahaya,
kekerasan dalam rumah tangga, kondisi kesehatan orang tua)
yang dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan
perlindungan anak.
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7. Mendeteksi, melaporkan, dan merujuk kemungkinan terjadinya
kasus pelecehan atau penelantaran anak kepada pihak yang
berwenang.
8. Melakukan pertolongan pertama sebagai respon awal terhadap
cedera dan jatuh sakit.
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9. Cepat tanggap dan sigap dalam menghadapi keadaan darurat
seperti kecelakaan, kebakaran, bencana, dan malapetaka.
10. Menyiapkan anak-anak untuk mampu bertindak tepat jika terjadi
keadaan darurat.
11. Siap dan tanggap merespon dan mendukung kebutuhan
kesehatan nutrisi, keamanan, perlindungan dan kesejahteraan
anak, termasuk bagi mereka yang mungkin menjadi korban
pelecehan atau penelantaran.
Keterlibatan dan kolaborasi
Sejalan dengan Bronfenbrenner, yang mengakui pentingnya interaksi dan hubungan di dalam sistem
yang berbeda, keterlibatan dan kolaborasi dipandang sebagai domain kompetensi dalam kerangka
kompetensi guru PAUD. Guru PAUD yang kompeten mampu melibatkan para pemangku kepentingan
dalam pengembangan anak untuk berbagai kepentingan.

Misalnya, guru dapat berkomunikasi secara teratur dengan anggota keluarga, wali, atau pengasuh
anak untuk memberikan umpan balik mengenai hal-hal yang menyangkut perkembangan anak, serta
untuk memperluas pengalaman belajar di rumah. Selain itu, guru dapat berkolaborasi dengan sesama
rekan —termasuk guru PAUD dan guru sekolah dasar lainnya —untuk berbagi pengetahuan yang
relevan terkait perkembangan anak, serta untuk memastikan kesinambungan hasil belajar ketika anak
memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
Dalam beberapa hal, guru juga diharapkan untuk memperluas peran mereka. Dari sekedar pengajar
anak-anak di kelas, mereka juga menjadi petugas advokasi PAUD, terkadang untuk memobilisasi
dukungan sumber daya dari pemangku kepentingan PAUD. Sementara kompetensi yang lebih tinggi
seperti penggalangan dana dapat didelegasikan kepada pengelola lembaga PAUD, guru PAUD
setidaknya mampu mengkomunikasikan kebutuhan tersebut kepada pengawas dan otoritas lain yang
relevan.
Kotak 3. Kompetensi guru PAUD dalam domain keterlibatan dan kolaborasi
Kompetensi Inti/Umum
5. Melibatkan
orangtua dan
keluarga sebagai
mitra di PAUD.
Kompetensi ini
berkenaan dengan
kolaborasi bersama
keluarga dan
pengasuh anak-anak
sebagai mitra di
PAUD.

Kompetensi Pendukung
1. Menjalin komunikasi terbuka dengan orangtua dan keluarga,
menggunakan strategi dan teknologi yang tepat.
2. Membangun dan menjaga rasa saling percaya dan kerjasama
dengan orangtua dan keluarga.
3. Menjelaskan program PAUD dan bekerja sama dengan
orangtua, keluarga, dan pengasuh untuk memperluas dan
memperkuat pengalaman belajar yang positif di rumah.
4. Merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan atau
program untuk orangtua, keluarga, dan pengasuh untuk
mendukung pengasuhan dan pendidikan anak.

7. Melibatkan orangtua/keluarga dalam penilaian anak dan
memberikan umpan balik agar memungkinkan mereka dapat
mendukung kemajuan dan perkembangan anak di rumah.
8. Menginformasikan dan mendorong orangtua/keluarga tentang
keterlibatan mereka dalam layanan masyarakat terkait
kesehatan, nutrisi, keamanan, dan perlindungan.
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5. Mendorong partisipasi orangtua dan keluarga dalam kegiatan di
kelas.
6. Mendorong keterlibatan model peran laki-laki yang positif di
PAUD (misalnya: ayah, kakek, paman, saudara laki-laki, dll.)
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Kompetensi Inti/Umum

Kompetensi Pendukung

6. Jejaring dan
bekerjasama
dengan pemangku
kepentingan yang
relevan untuk
mempromosikan
PAUD.
Kompetensi ini
terkait dengan
kerjasama dengan
berbagai pemangku
kepentingan yang
peduli dengan
kesejahteraan anakanak secara umum.

1. Berkolaborasi dengan guru PAUD untuk berbagi pengetahuan,
pembelajaran sebaya (peer learning), dan dukungan.
2. Berkolaborasi dengan rekan sebaya, pengelola tempat penitipan
anak, dan guru sekolah dasar untuk memastikan transisi yang
halus dan dukungan yang sesuai ketika anak berada di berbagai
tingkatan perkembangan.
3. Bekerja secara kolaboratif dengan guru sekolah dasar, terutama
guru kelas satu, untuk menyandingkan dan memahami kurikulum
PAUD dan kurikulum kelas satu serta informasi latar belakang
lain yang relevan guna memastikan transisi yang halus dari
PAUD ke jenjang pendidikan sekolah dasar.
4. Bekerja secara kolaboratif dengan spesialis dan pihak
berwenang yang relevan untuk mengambil tindakan yang tepat
guna meningkatkan inklusi bagi anak-anak berkebutuhan
khusus.
5. Membangun dan memelihara hubungan kolaboratif dengan para
pemangku kepentingan/penyedia layanan yang relevan
(misalnya: masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan mitra
non-pemerintah) untuk mengambil tindakan yang tepat guna
memastikan pemberian layanan kesehatan, nutrisi, keselamatan,
perlindungan, dan kesejahteraan sosial untuk anak-anak.
6. Melibatkan anggota masyarakat untuk memperkaya pengalaman
belajar anak-anak dan mempromosikan PAUD di masyarakat.
7. Mengidentifikasi dan terlibat dengan lembaga/organisasi lokal,
nasional, regional, dan internasional yang relevan untuk
benchmarking, pengembangan dan pengayaan program.
8. Memberi layanan advokasi untuk pemimpin masyarakat, pejabat
pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya
untuk mempromosikan dan mendukung tujuan PAUD.
9. Memobilisasi dukungan dari pemangku kepentingan PAUD yang
berbeda.

Pengembangan profesionalisme
Sama pentingnya, guru PAUD yang kompeten mampu menunjukkan komitmen mereka untuk terus
meningkatkan kualitas diri dan praktik profesi mereka sebagai praktisi PAUD melalui pengembangan
profesionalisme yang berkelanjutan. Hal ini tidak sebatas merujuk pada keikutsertaan di dalam
pelatihan dalam jabatan atau peningkatan gelar akademik. Inti dari kegiatan pengembangan
profesional terletak dalam komitmen untuk terus proaktif belajar sepanjang hayat dan terus
meningkatkan kualitas pribadi. Hal ini mencakup sejumlah kompetensi pendukung yang menunjukkan
kebanggaan dan komitmen guru dalam peran mereka sebagai guru PAUD, kepatuhan pada standar
etika profesi, perilaku profesional, dan perencanaan berkelanjutan, partisipasi, dan refleksi tentang cara
mereka untuk dapat meningkatkan praktik pengasuhan dan pendidikan anak usia dini.
Dalam lingkungan yang semakin dinamis, guru PAUD diharapkan untuk dapat membangun jejaring dan
terlibat dalam komunitas praktisi yang memungkinkan mereka untuk terus berbagi pengalaman dan
belajar dari satu sama lain. Hal ini juga akan memberi mereka kesempatan untuk berbagi bagaimana
mereka menggunakan kerangka kompetensi ini, serta bagaimana kerangka kompetensi ini dapat
ditingkatkan di masa depan, tergantung pada perkembangan praktik profesi PAUD.
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Kotak 4. Kompetensi guru PAUD dalam domain pengembangan profesi

!22

Kompetensi Inti/Umum

Kompetensi Pendukung

7. Memastikan
pengembangan diri
dan
pengembangan
profesional
yang
berkelanjutan.

1. Menunjukkan kebanggaan dan komitmen terhadap perannya
sebagai guru anak usia dini.
2. Berperilaku dengan cara yang profesional dan etis, termasuk
menghormati perbedaan pandangan dan budaya, menjunjung
tinggi etika dan nilai-nilai, dan berkolaborasi dengan rekan kerja,
sesuai dengan hukum, kebijakan, dan standar profesi dan etika
lainnya yang relevan terkait dengan anak usia dini.

Kompetensi ini
berkenaan dengan
kemampuan untuk
menunjukan
komitmen guru
untuk meningkatkan
kualitas diri dan
praktek
profesi mereka
sebagai praktisi
PAUD.

3. Mengidentifikasi, merencanakan, dan berperan serta dalam
program/kegiatan pengembangan profesional yang mendorong
peningkatan kualitas diri berkelanjutan sebagai guru anak usia
dini.
4. Mengembangkan keterampilan interpersonal.
5. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan teknologi untuk
mendukung implementasi program PAUD.
6. Terus merefleksikan cara-cara untuk meningkatkan praktik PAUD
dengan menerapkan pengetahuan, pembelajaran, dan wawasan
baru dari kegiatan/program pengembangan profesional di PAUD.
7. Menunjukan sikap kepemimpinan dalam praktik pendidikan anak
usia dini.
8. Berbagi dan menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan
baru yang diperoleh dari kegiatan pengembangan profesional
dengan pemangku kepentingan PAUD lainnya melalui media
yang tepat (misalnya: pertemuan, forum, seminar, dll.).
9. Terlibat dalam kegiatan penelitian untuk meningkatkan
pengasuhan dan pendidikan anak usia dini.

Simpulan
Keempat domain ini — pengetahuan konten, praktik pedagogik dan penilaian; lingkungan belajar;
keterlibatan dan kolaborasi; dan pengembangan profesionalisme — adalah merupakan aspekaspek kunci dari kerangka kompetensi bagi guru PAUD di Asia Tenggara. Aspek-aspek dalam kerangka
ini tidak berdiri sendiri-sendiri; melainkan, ada sinergi dan interelasi dalam setiap rangkaian
kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang tercantum di dalam kerangka kompetensi ini menunjukkan
bahwa pihak-pihak yang berbeda dalam sistem mikro (misalnya orangtua-guru, guru-teman sebaya,
pemangku kepentingan-guru), terus melakukan proses berinteraksi.
Sebagai contoh, pemahaman seorang guru tentang perkembangan holistik dan pembelajaran anak,
yang diidentifikasi sebagai kompetensi inti pertama, harus diterjemahkan ke dalam bagaimana dia
mendesain dan menerapkan kegiatan pembelajaran, serta bagaimana dia terlibat dengan pemangku
kepentingan PAUD lainnya untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak di dalam proses pembelajaran
tersebut. Sementara itu, kemampuan mengenali kesenjangan kebutuhan dalam menyediakan
lingkungan pembelajaran yang kondusif dapat mendorong guru untuk memaksimalkan kompetensi
keterlibatan dan kolaborasinya, sehingga mereka dapat secara lebih efektif mengkomunikasikan
kebutuhan ini kepada para pemangku kepentingan PAUD.
Disamping itu, domain-domain ini juga berinteraksi dengan aspek lanskap PAUD yang lebih luas dan
tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, memahami perkembangan holistik dan pembelajaran anak,
serta pengetahuan tentang hukum dan kebijakan yang terkait PAUD, dapat dimasukkan sebagai
prasyarat bagi pengembangan kurikulum nasional atau standar guru. Kompetensi-kompetensi ini
kemudian dapat lebih mudah dipenuhi jika sistem makro menyediakan mekanisme pendukungan untuk
hal itu.

Kerangka Kompetensi Guru
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IV.Alternatif penggunaan
dan penerapan
Kerangka kompetensi guru PAUD untuk Asia Tenggara tidak dimaksudkan untuk menjadi bersifat
preskriptif; bukan pula untuk menjatuhkan sanksi bagi guru yang tidak dapat menunjukkan kompetensi
yang dimaksud, atau untuk memberi penghargaan kepada guru yang menunjukkan kompetensi
tersebut. Pengetahuan dan keterampilan yang tercakup dalam kerangka kompetensi ini akan diperoleh
secara bertahap. Dengan demikian, kerangka kompetensi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk
mengembangkan kompetensi guru pada masa pra-jabatan (pre-service) atau masa dalam-jabatan (inservice), atau untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan guru PAUD yang telah dimiliki. Guru
dalam-jabatan juga dapat menggunakan kerangka kompetensi ini sebagai acuan dalam meningkatkan
kompetensi mereka, serta untuk melacak dan merencanakan pengembangan profesional mereka
sendiri dan meningkatkan tujuan karir mereka.
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Kementerian terkait, lembaga pelatihan guru, dan komunitas donor dapat menggunakan kerangka
kompetensi ini untuk memfokuskan atau memprioritaskan bidang pelatihan yang akan mereka lakukan.
Misalnya, untuk daerah yang rentan terhadap bencana alam, pihak berwenang dapat menentukan
prioritas kegiatan pelatihan guru yang difokuskan pada penguasaan kompetensi yang relevan dalam
penyediaan lingkungan yang aman dan kondusif bagi PAUD. Dalam contoh lain di mana keluarga dan
anggota rumah tangga lainnya kurang terlibat dalam PAUD, pihak berwenang juga dapat memutuskan
untuk memberikan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam
melibatkan keluarga sebagai mitra di PAUD.
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Ketika disahkan oleh negara-negara anggota SEAMEO, kerangka kompetensi ini juga merupakan
dokumen yang berpotensi sebagai panduan bagi SEAMEO Regional Centre untuk PAUD dan
Parenting (SEAMEO CECCEP) yang baru dibentuk di Bandung, Indonesia, dalam menyusun dan
mengembangkan rencana strategis lima tahun pertamanya. Dokumen kerangka kompetensi, serta
penelitian terkait PAUD di sub-regional, dapat memberikan tim CECCEP wawasan yang lebih
mendalam tentang isu-isu dan kondisi nyata PAUD di wilayah Asia Tenggara ketika tim tersebut
menyusun program pengembangan kapasitas, penelitian, advokasi kebijakan, serta kegiatan
diseminasi pengetahuan yang dirancang untuk memperkuat PAUD di Asia Tenggara.
Kesederhanaan dan fleksibilitas dari kerangka kompetensi ini memberikan kelonggaran bagi pemangku
kepentingan PAUD ketika menjadikan kerangka kompetensi ini sebagai acuan untuk disesuaikan agar
bisa memenuhi kebutuhan dan sesuai konteks pengembangan PAUD di wilayahnya masing-masing.
Pengguna disarankan untuk menjadi lebih kreatif dalam penggunaan kerangka kompetensi ini.
Dengan catatan bahwa kerangka kompetensi ini dimaksudkan untuk memajukan tujuan PAUD. Tabel 2
menyajikan contoh bagaimana pengguna yang berbeda dapat menerapkan kerangka kompetensi ini,
bergantung pada tujuan tertentu yang ingin diraih.

Table 2. Contoh penggunaan dan penerapan kerangka kompetensi
Pengguna
yang dituju
Kementerian
Pendidikan

Alternatif penerapan
1. Kementerian pendidikan dapat merujuk pada
kerangka kompetensi ini sebagai acuan
dalam mengembangkan standar kompetensi
baru, atau meninjau ulang kerangka
kompetensi guru atau sistem sertifikasi/
akreditasi yang sudah dimiliki.
2. Kementerian Pendidikan yang menangani
PA U D d a p a t m e r e n c a n a k a n u n t u k
mengembangkan atau meningkatkan
program pengembangan kapasitas bagi
lembaga pelatihan guru di tingkat nasional.

Tujuan
• Perencanaan untuk
program peningkatan
kapasitas PAUD yang
didanai oleh pemerintah.
• Acuan
untuk
mengembangkan
kerangka kompetensi
baru, atau meninjau
kerangka kompetensi
yang telah dimiliki.
• Mengkaji kebijakan
terkait guru dengan tujuan
untuk meningkatkan
status dan kondisi kerja
guru PAUD.

Kementerian
lainnya (misal:
Kementerian
Sosial,
Kementerian
Urusan
Peranan
Wanita,
Pemuda dan
Anak, dll.)

1. Lembaga pemerintah lainnya yang
menangani PAUD dapat mengacu pada
kerangka kompetensi ini untuk
merencanakan kegiatan yang terkait dengan
penyediaan layanan dukungan untuk PAUD.

• Merencanakan inisiatif
dukungan untuk PAUD

Lembaga
Pelatihan Guru

1. Pengembang kurikulum di lembaga pelatihan
guru dapat merujuk kerangka kompetensi ini
dalam mengembangkan program atau mata
latih baru tentang Pengasuhan dan
Pendidikan Anak Usia Dini, atau untuk
meningkatkan program pelatihan guru PAUD
dari diploma ke tingkat sarjana.

• Mengembangkan
kurikulum baru/
meningkatkan kurikulum
yang sudah ada
• Meningkatkan program
guru PAUD
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2. Pengembang kurikulum dapat merujuk
kerangka kompetensi ini untuk meningkatkan
kurikulum yang telah ada dalam program
PAUD yang dimilikinya.

• Memperkuat kolaborasi
antar-pemerintah tentang
PAUD
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Pengguna
yang dituju
Fakultas di
Lembaga
Pendidikan
Tinggi

Alternatif penerapan
1. Fakultas atau program pendidikan PAUD
dapat menggunakan kerangka ini sebagai
panduan untuk mengembangkan program
studi baru atau meningkatkan yang telah
ada.
2. Fakultas dapat merujuk ke kerangka
kompetensi ini untuk menggabungkan
program studi PAUD dengan program lain
dan memberikan pilihan karir untuk menjadi
guru PAUD, sebagai upaya meningkatkan
jumlah guru PAUD yang berkualitas.

Tujuan
• Penguatan atau
pengembangan
program studi PAUD
• Batu loncatan untuk
penilitian tentang
pengembangan
k o m p e t e n s i ,
pengembangan
profesionalisme, dan
tema terkait lainnya.

3. Fakultas di lembaga pendidikan tinggi bisa
melakukan penelitian yang berkenaan
dengan kerangka kompetensi guru dengan
tema terkait PAUD.
4. Fakultas juga dapat menggunakan kerangka
kompetensi ini sebagai acuan untuk menilai
kompetensi yang sudah mereka miliki terkait
dengan PAUD.
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Kepala atau
Pengelola
lembaga PAUD
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1. Kepala/pengelola PAUD dapat merujuk
kerangka kompetensi ini untuk
mengembangkan atau meningkatkan
standar rekrutmen guru yang ada, serta
kondisi kerja guru PAUD.
2. K e p a l a / p e n g e l o l a P A U D d a p a t
menggunakan kerangka kompetensi ini
untuk merencanakan pengembangan
profesional guru PAUD.
3. Kepala/pengelola PAUD bisa menggunakan
kerangka kompetensi sebagai alat untuk
melakukan advokasi untuk memperoleh
dukungan/sumber daya PAUD dari
pemerintah daerah, komunitas, atau mitra
lainnya.
4. Kepala/pengelola PAUD bisa menggunakan
kerangka kompetensi ini sebagai bahan
melakukan pendampingan, pelatihan, dan
pengawasan pengajaran guru PAUD.

• Meningkatkan atau
mengembangkan standar
rekrutmen
•M e l a n j u t k a n
pengembangan
profesional
• Menggalang sumber daya
• Mentoring/pembinaan/
supervisi pengajaran

Pengguna
yang dituju
Koordinator
guru/
pengawas/
penasehat
pedagogis
yang
menangani
guru PAUD

Guru PAUD

Alternatif penerapan
1. Koordinator guru/pengawas dapat mengacu pada
kerangka kompetensi ini untuk rekrutmen guru
PAUD yang berkualitas.
2. Koordinator guru/pengawas bisa menggunakan
kerangka kompetensi ini untuk merencanakan
program pengembangan profesional untuk guru
PAUD
3. P e n g a w a s / p e n a s e h a t p e d a g o g i s d a p a t
menggunakan kerangka kompetensi ini sebagai
instrumen untuk merencanakan, menelaah, dan
menilai kinerja guru PAUD di kelas.
4. P e n g a w a s / p e n a s e h a t p e d a g o g i s d a p a t
menggunakan kerangka kompetensi ini untuk
merancang kegiatan pembinaan untuk
meningkatkan kapasitas guru PAUD.
1. Di setiap awal tahun pembelajaran, guru bisa
menggunakan kerangka kompetensi ini untuk
menentukan kompetensi mana saja yang harus
diterapkan selama tahun ajaran tersebut, serta
merencanakan peningkatan dalam area tersebut
yang sejalan dengan kurikulum lembaga.
2. Di awal setiap tahun pelajaran, guru dapat
menggunakan kerangka kompetensi ini untuk
menilai area mana yang ingin mereka kembangkan
sebagai seorang profesional.
3. Sepanjang tahun pelajaran, guru bisa merujuk ke
kompetensi untuk menilai kemajuan dari tujuan
peningkatan diri yang direncanakan.

Lembaga
Regional
(misalnya
SEAMEO
CECCEP)

1. SEAMEO CECCEP/organisasi regional PAUD
lainnya dapat menggunakan kerangka kompetensi
ini untuk menyusun program pengembangan
kapasitas bagi praktisi PAUD di tingkat regional.
2. Organisasi regional dapat merancang dan
melaksanakan penelitian dan diseminasi
pengetahuan berkenaan dengan kompetensi dan
pengembangan professional guru PAUD.

Tujuan
• Memperbaiki atau
mengembangkan
standar
rekrutmen
• Perencanaan
untuk
pengembangan
profesional guru
• Merencanakan
dan meninjau
kinerja guru
• Pembinaan dan
pendampingan

• Pengembangan
profesionalisme
berkelanjutan
• Memperkuat
keterampilan,
pengetahuan, dan
area lain yang
diperlukan
• Menilai kemajuan
dalam mencapai
tujuan
pengembangan
profesionalisme
yang telah
direncanakan
• Memandu
penyusunan
program
pengembangan
kapasitas
• Menyediakan
platform untuk
memperkuat
kerjasama riset
regional
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V. Langkah ke depan
Pengembangan kerangka kompetensi ini menjawab tantangan yang mengemuka di dalam Forum
Putrajaya, khususnya agenda aksi 3, yang menyerukan pengembangan kebijakan, strategi dan
pedoman yang jelas untuk profesionalisasi personel PAUD melalui pengembangan profesionalisme.
Jika menteri-menteri pendidikan Asia Tenggara dan para pemangku utama kepentingan PAUD
mengadopsi kerangka kompetensi guru PAUD ini, akan menjadi suatu langkah maju dalam memenuhi
komitmen yang telah disepakati untuk meraih peningkatan kualitas guru dan penguatan kesiapan anak
untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.

Kerangka Kompetensi Guru
Pendidikan Anak Usia Dini untuk Asia Tenggara

Menimbang peran penting yang dimainkan oleh para profesional dalam meningkatkan dan menjamin
kualitas PAUD, kerangka kompetensi ini memberikan titik awal yang jelas namun fleksibel untuk
melengkapi dan mengaitkan dengan inisiatif tingkat nasional dan regional yang sudah ada terkait
dengan peraturan, standar, dan kerangka kompetensi bagi guru. Berdasarkan konteks dan situasi
PAUD yang unik di setiap negara di Asia Tenggara, salah satu tindak lanjut bagi para pemangku
kebijakan PAUD adalah untuk menilai sudah sampai mana inisiatif dan sistem PAUD yang mereka
miliki, menelaah ulang kerangka kompetensi, dan menentukan bagaimana mereka dapat
mengadaptasi dan menerapkan kerangka kompetensi guru ini agar kerja mereka di bidang PAUD
menjadi lebih relevan.
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Dampak

Hasil yang diharapkan dari perkembangan dan pembelajaran anakanak dalam berbagai domain yang berbeda.

Guru PAUD

Individu dengan kualifikasi yang sesuai yang dipekerjakan untuk
memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan untuk anak di
fasilitas yang terdaftar, di luar rumah. Dalam kerangka kompetensi ini,
masing-masing negara perlu mempertimbangkan berbagai peran para
profesional di bidang PAUD sesuai dengan konteks negara mereka dan
mengembangkan definisi guru PAUD yang jelas untuk kepentingan
penerapan kerangka kompetensi ini (Diadaptasi dari PRC4ECCE, n.d.).

Inklusi

Mengacu pada proses mengatasi hambatan yang membatasi
kehadiran, partisipasi, dan pencapaian peserta didik (UNESCO, 2017).

Kemampuan
Interpersonal

Sebagaimana didefinisikan oleh Oxford English Dictionary, kemampuan
interpersonal mengacu pada kemampuan untuk berkomunikasi atau
berinteraksi dengan baik dengan orang lain.

Kemampuan
Intrapersonal

Mengacu pada keterampilan dan komunikasi yang terjadi di dalam
pikiran orang itu sendiri, seperti melalui meditasi, doa, visualisasi, dan
afirmasi positif.

Kerangka kompetensi

Serangkaian kompetensi profesional yang diharapkan dimiliki oleh guru
guru PAUD, yang mungkin berbeda sesuai dengan konteks negara/
regional masing-masing. Kerangka kompetensi ini berfokus pada
kompetensi yang diharapkan dari guru anak usia dini di Asia Tenggara.

Kompetensi

Kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, perilaku, dan sifat-sifat
lain yang diperlukan untuk melaksanakan kinerja yang berhasil
(SEAMEO INNOTECH, 2015).

Pendidikan prasekolah dasar

ISCED level 0; program awal pengajaran secara terorganisir, yang
dirancang untuk memperkenalkan anak-anak minimal usia 3 tahun, ke
lingkungan semacam sekolah yang menjadi jembatan antara lingkungan
rumah dan sekolah. Secara beragam disebut sebagai pendidikan balita,
pendidikan pengasuhan, pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak,
atau ECE, program semacam itu merupakan komponen PAUD yang
lebih formal. Setelah menyelesaikan program-program ini, anak-anak
melanjutkan pendidikan mereka di tingkat ISCED 1 (pendidikan dasar).
(UNESCO dan SEAMEO, 2016).

Pendidikan
multibahasa berbasis
bahasa ibu (MTBMLE)

Mengacu pada penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa
pengajaran di kelas. MTB-MLE tidak membatasi akses ke bahasa
nasional atau internasional, melainkan tentang bagaimana
mempersiapkan anak-anak secara memadai untuk mempelajari
bahasa-bahasa ini dengan baik.
MTB-MLE mengakui bahwa ketika dimulai dari bahasa yang
mereka kuasai dengan baik maka memungkinkan anak-anak
untuk membangun fondasi yang kuat, yang kemudian
memungkinkan mereka melewati transisi yang efektif ke Bahasa
nasional atau bahasa internasional lainnya (UNESCO, 2013).

Pengasuhan dan
pendidikan anak usia
dini

Pengasuhan dan pendidikan anak usia dini menekankan pada
perkembangan holistik anak (sosial, emosional, kognitif, dan fisik)
untuk membangun landasan yang kuat dalam hal pembelajaran
sepanjang hayat dan kesejahteraan. Seperti yang dinyatakan di
dalam tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs), PAUD
mencakup fokus kesiapan anak untuk memasuki jenjang
pendidikan sekolah dasar.
Pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan anak usia dini dan
pengasuhan (ECEC), perawatan anak usia dini, pengembangan
anak usia dini (ECD), dan pengasuhan dan pengembangan anak
usia dini (ECCD) adalah beberapa terminologi yang sering
digunakan di bidang ini.
Mengacu pada berbagai kegiatan pelatihan, pendidikan formal, atau
pembelajaran profesional tingkat lanjut, yang dapat membantu para
guru, pengelola, dan pendidik lainnya meningkatkan pengetahuan,
kompetensi, keterampilan, dan efektivitas mereka secara profesional
(The Glossary of Education Reform).

Penilaian (assessment)

Dalam konteks kerangka kompetensi guru PAUD, kompetensi
penilaian dapat merujuk pada pengetahuan tentang berbagai
instrumen penilaian perkembangan dan pembelajaran anak,
mekanisme umpan balik, dan sistem pengumpulan data; penilaian
formatif yang mendukung kebutuhan belajar individu anak-anak, dan
kemampuan guru dalam mengidentifikasi dan merespon secara
tepat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus (UNESCO dan
SEAMEO, 2016).

Perkembangan

Mengacu pada perkembangan anak secara holistik dalam hal
kesehatan dan pertumbuhan fisik, sosial-emosional, bahasa,
budaya, perawatan diri, dan keterampilan berpikir (PRC4ECCE,
n.d.).
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Pengembangan
profesional
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Perlindungan anak

Perlindungan dari segala bentuk pelecehan dan penelantaran,
termasuk kekerasan fisik, seksual, verbal, dan emosional. di
dalamnya termasuk juga penyediaan pengasuhan yang positif dan
kesehatan serta nutrisi yang memadai (PRC4ECCE, n.d.).

Program PAUD

Program yang selain memberikan layanan pengasuhan bagi anakanak, juga menawarkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang
terstruktur dan terarah baik di dalam lembaga formal (pra-sekolah
dasar atau ISCED 0) atau sebagai bagian dari program
pengembangan anak non-formal. Program PAUD biasanya
dirancang untuk anak-anak mulai usia tiga tahun dan mencakup
kegiatan belajar terorganisir dengan durasi rata-rata setidaknya
dua jam per hari dan 100 hari per tahun (UNESCO dan SEAMEO,
2016).

Rekrutmen

Proses penambahan individu baru ke populasi atau sub populasi
(UNESCO dan SEAMEO, 2016).

Sesuai tahap
perkembangan anak

Mengacu pada kegiatan yang sesuai dengan usia dan budaya,
termasuk yang didasarkan pada kemampuan individu dan tahapan
pertumbuhan anak (PRC4ECCE, n.d.).

Usia dini

UNESCO, UNICEF, dan sebagian besar literatur internasional
mendefinisikan usia dini sebagai rentang umur mulai kelahiran
sampai usia delapan tahun, sebagai periode perkembangan
manusia yang paling pesat.
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