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TENTANG

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten
Sleman perlu didukung dengan adanya gugus tugas
pengembangan anak usia dini Holistik-integratif,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4)

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada
Satuan Pendidikan, gugus tugas kabupaten ditetapkan
dengan keputusan bupati,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Bantuan
Operasional Sekolah,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini,
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif,
Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada
Satuan Fendidikan.

MEMUTUSKAN :

Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif Kabupaten Sleman dengan susunan personalia
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Gugus Tugas bertugas :

a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan
usia dini holistik-integratif,

. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan,
dan anggaran pengembangan usia dini holistik-integratif
pada Perangkat Daerah dan instansi terkait serta
stakeholder,
memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam
rangka pelaksanaan pengembangan usia dini holistik-
integratif,

. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi pengembangan usia dini holistik-integratif, dan
menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan
pengembangan usia dini holistik-integratif.

Tata kerja gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai berikut :

a. pengarah:
memberikan arahan dan petunjuk kebijakan pelaksanaan
pengembangan anak usia dini holistik integratif.



kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pendidikan
anak usia dini,
melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi,
penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan anak usia
dini,

meningkatkan akses, pemerataan, kesinambungan,
dan kelengkapan jenis pelayanan pendidikan anak usia
dini, dan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

b. Sub Gugus Tugas Layanan Kesehatan dan Gizi Anak Usia
Dini mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan
kebijakan, program, kegiatan dan anggaran kesehatan
dan gizi anak usia dini,
melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi,
penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam
penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan dan gizi
anak usia dini,
meningkatkan akses, pemerataan, kesinambungan,
dan kelengkapan jenis pelayanan kesehatan dan gizi

anak usia dini, dan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan kesehatan dan gizi anak usia dini.

c. Sub Gugus Tugas Layanan Perlindungan, Pengasuhan,
dan Kesejahteraan Anak Usia Dini mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan
kebijakan, program, kegiatan dan anggaran
perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak
usia,
melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi,
penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam
penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan,
pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini,
meningkatkan akses, pemerataan, kesinambungan,
dan kelengkapan jenis pelayanan perlindungan,
pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini, dan



KEEMPAT

KELIMA

b. penanggung jawab :

bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan
pengembangan anak usia dini holistik-integratif di

Kabupaten Sleman.
ketua:
1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan

pelaksanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
kegiatan gugus tugas pengembangan anak usia dini
holistik integratif, dan

2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada sub
gugus layanan pendidikan, sub gugus layanan
kesehatan dan sub gugus perlindungan, pengasuhan
dan kesejahteraan anak usia dini.

. wakil ketua:
1. membantu ketua dalam menyusun perencanaan

program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
kegiatan gugus tugas pendidikan anak usia dini
holistik integratif,

2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pihak terkait, dan

3. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan.
anggota:
membantu ketua dan wakil ketua di dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan gugus
tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

terdiri atas sub gugus tugas:
a.
b.

c.

layanan pendidikan anak usia dini,
layanan kesehatan dan gizi anak usia dini, dan
layanan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan
anak usia dini.

Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT mempunyai tugas :

a. Sub Gugus Tugas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini:
1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyiapan



4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan perlindungan, pengasuhan, dan
kesejahteraan anak usia dini.

KEENAM : Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

padaSena 26 Juli 2021

ApeAA PWI,/Na:BUPATISLEMAN,
Hain SSS ) 1.9
LKemitenEa

N 1
NGAETRSRI PURNOMO

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pengendalian
Pendudukan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sleman.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.VOA

OA

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sleman.

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kalurahan Kabupaten Sleman.



Ll.

12.

13.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sleman.


