
 

 
 

BUPATI SINJAI 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SINJAI 

NOMOR  54 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN 
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SINJAI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi layanan dalam 
memberikan landasan operasional pelaksanaan 
pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten 

Sinjai, pemerintah Daerah perlu menetapkan pedoman 
dan tata cara pendirian, perubahan dan penutupan 
satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  

   
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, perlu mengatur tata cara pendirian, 
perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, 

Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 

 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 

3. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  
tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5670); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan; 

 
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan 
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1279); 
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Anak Usia Dini; 
 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan 
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1679); 
 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 3 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 

74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 107); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Nomor 93); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, 
PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK 

USIA DINI. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sinjai. 
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sinjai. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. 
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7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. 
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 
11. Badan hukum adalah badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk 

yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

12. Orang perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
13. Kelompok orang adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih. 
14. Pendiri adalah orang perseorangan dan/atau orang yang mewakili atas 

nama pemerintah daerah/pemerintah desa/badan hukum/kelompok 
orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendirian satuan 

PAUD. 
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. 
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut. 

19. Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD 

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 
20. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar 

Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD 

Sejenis. 
21. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu 

bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) 
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 

(enam) tahun. 
22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk 

satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 
yang pengelolaannya dibawah naungan Kementerian Agama. 
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23. Taman Pendidikan Al Qur’an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah 
salah satu bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan pendidikan 

nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan 
pengajaran membaca Al Qur’an sejak usia dini, serta memahami dasar-

dasar dinul Islam. 
24. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu 

bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 
dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun. 

25. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu 

bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 4 (empat) 

tahun. 
26. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS 

adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikam nonformal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 
dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai 

layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial. 
27. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, 

guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh 

pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses 
pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran,serta melakukan 
pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. 

28. Tenaga kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga 
administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada 

satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan 
penyelenggaraan PAUD. 

29. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu identitas 

resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi 
Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk penataan kelembagaan PAUD di 

Daerah. 
 

Pasal 3 

 
Peraturan Bupati ini bertujuan: 
a. sebagai pedoman/landasan hukum bagi Daerah, Pemerintah Desa, 

masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pendirian, 
perubahan status dan penutupan satuan PAUD; 

b. untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan publik terkait 
prosedur permohonan pendirian, perubahan dan penutupan status 
satuan PAUD; dan 

c. untuk menjamin mutu penyelenggaraan satuan PAUD sesuai Standar 
Nasional Pendidikan dan Standar Nasional PAUD. 

 
 
 

 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qur%E2%80%99an


-6- 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 4 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu: 
a. satuan PAUD; 

b. pendirian satuan PAUD formal; 
c. pendirian satuan PAUD nonformal; 
d. perubahan satuan PAUD; 

e. penutupan satuan PAUD; 
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 

g. peran serta masyarakat. 
 

BAB IV 

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
 

Pasal 5 
 
Satuan PAUD terdiri dari: 

a. satuan PAUD formal; dan 
b. satuan PAUD nonformal. 
 

Pasal 6 
 

(1) Satuan PAUD formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
merupakan satuan PAUD yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan 
yang berbentuk TK, RA dan/atau bentuk lain yang sederajat. 

 
(2) Satuan PAUD nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

merupakan satuan PAUD yang diselenggarkan oleh satuan pendidikan 

yang berbentuk KB, SPS, TPA, TPQ dan/atau bentuk lain yang sederajat. 
 

BAB V 
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 7 
 

Satuan PAUD formal dapat didirikan oleh: 

a. Pemerintah Daerah;  
b. Pemerintah Desa; 

c. orang perseorangan; 
d. kelompok orang; dan 
e. badan hukum. 
 

Pasal 8 

 
(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d wajib 
mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte 

pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD formal 
sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. 

 
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bersifat 

nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis. 

 
Bagian Kedua 

Pendirian Taman Kanak-Kanak 

 
Paragraf I 

Umum 
 

Pasal 9 

 
Pendirian TK wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis. 
 

Paragraf II 

Persyaratan Administratif Pendirian  
 

Pasal 10 

 
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 

a. fotokopi KTP Pendiri: 
b. fotokopi keputusan pengangkatan pejabat berwenang jika diajukan oleh 

Pemerintah Daerah; 

c. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa jika diajukan oleh 
Pemerintah Desa; 

d. fotokopi akta pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat 

nirlaba berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis jika 
diajukan oleh Badan Hukum; 

e. surat keterangan domisili satuan PAUD dari Kepala Desa atau Lurah; 
f. susunan pengurus TK dan rincian tugas; 
g. dalam hal permohonan diajukan oleh Pemerintah Desa, maka 

dilampirkan Keputusan Kepala Desa tentang penugasan tim/panitia 
pembentukan/ pendirian TK; dan 

h. dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka dilampirkan 
surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak mewakili yayasan/ 
perkumpulan/badan hukum yang bersangkutan.  

 
Paragraf III 

Persyaratan Teknis Pendirian  

 
Pasal 11 

 
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: 
a. hasil penilaian kelayakan, terdiri dari: 

1. fotokopi dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan 
bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK; 

2. dalam hal tanah dan bangunan dengan status sewa atau pinjam 
pakai, jangka waktunya minimal 5 (lima) tahun; 

3. fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan atau 

badan lain sejenis; 
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4. fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan atau 
badan lain sejenis dari kementerian di bidang hukum; 

5. dalam hal pendiri merupakan cabang dari induk 
yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis, wajib melampirkan surat 

keputusan susunan kepengurusan cabang dari induk organisasi yang 
bersangkutan; dan 

6. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling 

sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. 
b. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK yang 

ditandatangani oleh pendiri, yang memuat: 

1. visi dan misi; 
2. kurikulum satuan pendidikan TK; 

3. sasaran usia peserta didik; 
4. pendidik dan tenaga kependidikan; 
5. sarana dan prasarana; 

6. struktur organisasi; 
7. pembiayaan; 

8. peran serta masyarakat; dan 
9. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) 

tahun. 

c. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK meliputi: 
1. dokumen kurikulum satuan pendidikan TK yang ditandatangani oleh 

pendiri dan kepala satuan PAUD, serta disahkan oleh Kepala Dinas 

atau pejabat yang ditunjuk; 
2. dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau sertifikat 

pelatihan/kursus PAUD, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang 
diikat dengan perjanjian kerja antara pendiri dengan pendidik dan 
tenaga kependidikan; 

3. dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan yang 
biasa dimanfaatkan, luas bangunan dan sarana/fasilitas bermain 
indoor dan outdoor; dan 

4. dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran pendapatan Satuan 
Pendidikan TK yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis dan 

pemanfaatannya, sumber pembiayaan dan pengawasan serta 
pertanggungjawaban. 

 

Paragraf IV 
Tata Cara Pendirian  

 
Pasal 12 

 

(1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian TK kepada Kepala 
DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian. 

 
(2) Kepala DPMPTSP menindaklanjuti permohonan izin pendirian TK setelah 

dilakukan penelaahan oleh Kepala Dinas. 

 
(3) Kepala Dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap 

permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan 
persyaratan pendirian TK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian TK dari segi tata 

ruang, geografis, ekologis, pendaftar, keuangan, sosial dan budaya. 
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b. data mengenai perimbangan antara jumlah TK yang telah ada dengan 
yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang 

akan dilayani di wilayah tersebut; 
c. data mengenai perkiraan jarak TK yang akan didirikan di antara TK, 

RA, KB, TPA dan/atau SPS terdekat; 
d. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK yang akan 

didirikan per usia anak yang dilayani; dan 

e. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah. 

 

(5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan 
izin pendirian TK berdasarkan hasil telaahan. 

 
(6) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 

 
(7) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian TK sesuai denga 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 13 

 
(1) Dalam hal permohonan izin pendirian TK yang akan diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah, maka pendiri mengajukan permohonan persetujuan 

pendirian TK kepada Bupati. 
 

(2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin 
pendirian TK. 

 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 

 

Paragraf V 
Masa Berlaku Izin Pendirian  

 
Pasal 14 

 

Izin pendirian TK berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pejabat 
yang berwenang. 

 
Bagian Ketiga 

Pendirian Raudhatul Athfal dan Taman Pendidikan Al-Qur’an 

 
Pasal 15 

 

(1) Pendirian RA dan TPQ memenuhi persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis. 

 
(2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), serta tata cara pendirian RA dan TPQ sesuai ketentuan 

yang diatur oleh Kementerian Agama. 
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Bagian Keempat 
Format Dokumen Pendirian  

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal 
 

Pasal 16 
 

Ketentuan mengenai format dokumen yang terkait dengan pendirian satuan 

PAUD Formal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VI 

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 

Pasal 17 
 

(1) Satuan PAUD nonformal dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa dan masyarakat. 

 

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. orang perseorangan; 
b. kelompok orang; dan/atau 

c. badan hukum. 
 

Pasal 18 
 
(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf a merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b 
wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau 

akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD 
nonformal sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. 

 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c 
bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain 

sejenis. 
 

Bagian Kedua 

Pendirian Kelompok Bermain 
 

Paragraf I 

Umum 
 

Pasal 19 
 
Pendirian KB wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis. 
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Paragraf II 
Persyaratan Administratif Pendirian  

 

Pasal 20 
 

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: 
a. fotokopi KTP Pendiri: 

b. fotokopi keputusan pengangkatan pejabat berwenang jika diajukan oleh 
Pemerintah Daerah; 

c. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa jika diajukan oleh 
Pemerintah Desa; 

d. fotokopi Akta pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat 

nirlaba berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis jika 
diajukan oleh Badan Hukum; 

e. surat keterangan domisili satuan PAUD dari Kepala Desa atau Lurah; 
f. susunan pengurus KB dan rincian tugas; 
g. dalam hal permohonan diajukan oleh pemerintah desa, maka dilampirkan 

Keputusan Kepala Desa tentang penugasan tim/panitia pembentukan/ 
pendirian KB; dan 

h. dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka dilampirkan 

surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak mewakili 
yayasan/perkumpulan/badan hukum yang bersangkutan.  

 

Paragraf III 
Persyaratan Teknis Pendirian  

 

Pasal 21 
 

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi: 

a. hasil penilaian kelayakan dalam bentuk dokumen sebagai berikut: 
1. fotokopi dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan 

bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB yang sah 

atas nama pendiri;  
2. dalam hal tanah/bangunan dengan status sewa atau pinjam pakai, 

jangka waktunya minimal 5 (lima) tahun; 

3. fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan atau 
badan lain sejenis; 

4. fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan atau 
badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum;  

5. dalam hal pendiri merupakan cabang dari induk 

yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis, wajib melampirkan surat 
keputusan susunan kepengurusan cabang dari induk organisasi yang 

bersangkutan; dan 
6. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB paling 

sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. 

b. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB yang 
ditandatangani oleh pendiri, yang memuat: 
1. visi dan misi; 

2. kurikulum satuan pendidikan KB; 
3. sasaran usia peserta didik; 

4. pendidik dan tenaga kependidikan; 
5. sarana dan prasarana; 
6. struktur organisasi; 

7. pembiayaan; 
8. pengelolaan; 

9. peran serta masyarakat; dan 
10. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) 

tahun. 
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c. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB meliputi: 
1. dokumen kurikulum satuan pendidikan KB yang ditandatangani oleh 

pendiri dan kepala satuan/pendidik serta disahkan oleh Kepala Dinas 
atau pejabat yang ditunjuk; 

2. dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau sertifikat 
pelatihan/kursus PAUD, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang 
diikat dengan perjanjian kerja antara pendiri dengan pendidik dan 

tenaga kependidikan; 
3. dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan yang 

biasa dimanfaatkan, luas bangunan dan sarana/fasilitas bermain 

indoor dan outdoor; 
4. dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran pendapatan Satuan 

Pendidikan KB yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis dan 
pemanfaatannya, sumber pembiayaan dan pengawasan serta 
pertanggungjawaban. 

 
Paragraf IV 

Tata Cara Pendirian  
 

Pasal 22 

 
(1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian KB kepada Kepala 

DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian. 
 
(2) Kepala DPMPTSP menindaklanjuti permohonan izin pendirian KB setelah 

dilakukan penelaahan oleh Kepala Dinas. 
 
(3) Kepala Dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap 

permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan 

persyaratan pendirian KB dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian KB dari segi tata 
ruang, geografis, ekologis, pendaftar, keuangan, sosial dan budaya; 

b. data mengenai perimbangan antara jumlah KB yang telah ada dengan 

yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan 
dilayani di wilayah tersebut; 

c. data mengenai perkiraan jarak KB yang akan didirikan di antara TK, 
RA, KB, TPA dan/atau SPS terdekat; 

d. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan KB yang akan 

didirikan per usia anak yang dilayani; dan 
e. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 
 
(5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan 

izin pendirian KB berdasarkan hasil telaahan. 
 
(6) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 
 

(7) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian KB sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 23 
 

(1) Dalam hal permohonan izin pendirian KB yang akan diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah, maka Pejabat berwenang mengajukan permohonan 

persetujuan pendirian KB kepada Bupati. 
 
(2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin 

pendirian KB. 
 
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 

dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 
 

Paragraf V 
Masa Berlaku Izin  

 

Pasal 24 
 

Izin pendirian KB berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pejabat 
yang berwenang. 
 

Bagian Ketiga 
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis 

 

Paragraf I 
Umum 

 
Pasal 25 

 

Pendirian SPS wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis. 
 

Paragraf II 
Persyaratan Administratif Pendirian  

 
Pasal 26 

 

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi: 
a. fotokopi KTP Pendiri: 

b. fotokopi keputusan pengangkatan pejabat berwenang jika diajukan oleh 
Pemerintah Daerah; 

c. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa jika diajukan oleh 

Pemerintah Desa; 
d. fotokopi akta pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat 

nirlaba berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis jika 

diajukan oleh Badan Hukum; 
e. surat keterangan domisili satuan PAUD dari Kepala Desa atau Lurah; 

f. susunan pengurus SPS dan rincian tugas; 
g. dalam hal permohonan diajukan oleh Pemerintah Desa, maka 

dilampirkan Keputusan Kepala Desa tentang penugasan tim/panitia 

pembentukan/ pendirian SPS; dan 
h. dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka dilampirkan 

surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak mewakili yayasan/ 
perkumpulan/badan hukum yang bersangkutan. 
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Paragraf III 
Persyaratan Teknis Pendirian  

 
Pasal 27 

 
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi: 
a. hasil penilaian kelayakan dalam bentuk dokumen sebagai berikut: 

1. fotokopi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan 
bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan SPS yang sah 
atas nama pendiri;  

2. dalam hal tanah/bangunan dengan status sewa atau pinjam pakai, 
jangka waktunya minimal 5 (lima) tahun; 

3. fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan, atau 
badan lain sejenis; 

4. fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan, atau 

badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum;  
5. dalam hal pendiri merupakan cabang dari induk 

yayasan/perkumpulan/badan  lain sejenis, wajib melampirkan surat 
keputusan susunan kepengurusan cabang dari induk organisasi yang 
bersangkutan; dan 

6. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan SPS paling 
sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. 

b. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan SPS yang 

ditandatangani oleh pendiri, yang memuat: 
1. visi dan misi; 

2. kurikulum satuan pendidikan SPS; 
3. sasaran usia peserta didik; 
4. pendidik dan tenaga kependidikan; 

5. sarana dan prasarana; 
6. struktur organisasi; 
7. pembiayaan; 

8. pengelolaan; 
9. peran serta masyarakat; dan 

10. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) 
tahun. 

c. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan SPS meliputi: 

1. dokumen kurikulum satuan pendidikan SPS yang ditandatangani oleh 
pendiri dan kepala satuan/pendidik serta disahkan oleh Kepala Dinas 

atau pejabat yang ditunjuk; 
2. dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau sertifikat 

pelatihan/kursus PAUD, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang 

diikat dengan perjanjian kerja antara pendiri dengan pendidik dan 
tenaga kependidikan; 

3. dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan yang 

biasa dimanfaatkan, luas bangunan dan sarana/fasilitas bermain 
indoor dan outdoor; dan 

4. dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran pendapatan Satuan 
Pendidikan SPS yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis dan 
pemanfaatannya, sumber pembiayaan dan pengawasan serta 

pertanggungjawaban. 
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Paragraf IV 
Tata Cara Pendirian  

 
Pasal 28 

 
(1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian SPS kepada Kepala 

DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian. 

 
(2) Kepala DPMPTSP menindaklanjuti permohonan izin pendirian SPS setelah 

dilakukan penelaahan oleh Kepala Dinas. 

 
(3) Kepala Dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap 

permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

(4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan 
persyaratan pendirian SPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 
a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian SPS dari segi tata 

ruang, geografis, ekologis, pendaftar, keuangan, sosial dan budaya. 

b. data mengenai perimbangan antara jumlah SPS yang telah ada 
dengan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran 
yang akan dilayani di wilayah tersebut; 

c. data mengenai perkiraan jarak SPS yang akan didirikan di antara TK, 
RA, KB, TPA dan/atau SPS terdekat; 

d. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan SPS yang akan 
didirikan per usia anak yang dilayani; dan 

e. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 
 
(5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan 

izin pendirian SPS berdasarkan hasil telaahan. 
 

(6) Persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 

 

(7) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian SPS sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 29 

 

(1) Dalam hal permohonan izin pendirian SPS yang akan diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah, maka Pejabat berwenang mengajukan 
permohonan persetujuan pendirian SPS kepada Bupati. 

 
(2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin 

pendirian SPS. 
 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 

dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 
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Paragraf V 
Masa Berlaku Izin  

 
Pasal 30 

 
Izin pendirian SPS berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh 
Pejabat yang berwenang. 

 
Bagian Keempat 

Pendirian Tempat Penitipan Anak 

 
Paragraf I 

Umum 
 

Pasal 31 

 
Pendirian TPA wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis. 
 

Paragraf II 

Persyaratan Administratif Pendirian  
 

Pasal 32 

 
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi: 

a. fotokopi KTP Pendiri; 
b. fotokopi Keputusan Pengangkatan pejabat berwenang jika diajukan oleh 

Pemerintah Daerah; 

c. fotokopi keputusan pengangkatan Kepala Desa jika diajukan oleh 
Pemerintah Desa; 

d. fotokopi akta pendirian dan penetapan sebagai badan hukum bersifat 

nirlaba berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis jika 
diajukan oleh Badan Hukum; 

e. surat keterangan domisili satuan PAUD dari Kepala Desa atau Lurah; 
f. susunan pengurus TPA dan rincian tugas; 
g. dalam hal permohonan diajukan oleh Pemerintah Desa, maka 

dilampirkan Keputusan Kepala Desa tentang penugasan tim/panitia 
pembentukan/pendirian TPA; dan 

h. dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa hukum, maka dilampirkan 
surat kuasa bermaterai cukup dari orang yang berhak mewakili yayasan/ 
perkumpulan/badan hukum yang bersangkutan. 

 
Paragraf III 

Persyaratan Teknis Pendirian 

 
Pasal 33 

 
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi: 
a. hasil penilaian kelayakan dalam bentuk dokumen sebagai berikut: 

1. fotokopi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan 
bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TPA yang sah 

atas nama pendiri; 
2. dalam hal tanah/bangunan dengan status sewa atau pinjam pakai, 

jangka waktunya minimal 5 (lima) tahun; 

3. fotokopi akta pendirian dan perubahan yayasan, perkumpulan atau 
badan lain sejenis; 
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4. fotokopi surat penetapan badan hukum yayasan, perkumpulan atau 
badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum;  

5. dalam hal pendiri merupakan cabang dari induk 
yayasan/perkumpulan/badan lain sejenis, wajib melampirkan surat 

keputusan susunan kepengurusan cabang dari induk organisasi yang 
bersangkutan; dan 

6. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TPA paling 

sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. 
b. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA yang 

ditandatangani oleh pendiri, yang memuat: 

1. visi dan misi; 
2. kurikulum satuan pendidikan TPA; 

3. sasaran usia peserta didik; 
4. pendidik dan tenaga kependidikan; 
5. sarana dan prasarana; 

6. struktur organisasi; 
7. pembiayaan; 

8. pengelolaan; 
9. peran serta masyarakat; dan 
10. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) 

tahun. 
c. dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA meliputi: 

1. dokumen kurikulum satuan pendidikan TPA yang ditandatangani oleh 

pendiri dan kepala satuan/pendidik serta disahkan oleh Kepala Dinas 
atau pejabat yang ditunjuk; 

2. dokumen kualifikasi dan kompetensi berupa ijazah dan/atau sertifikat 
pelatihan/kursus PAUD, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang 
diikat dengan perjanjian kerja antara pendiri dengan pendidik dan 

tenaga kependidikan; 
3. dokumen sarana dan prasarana yang mencakup luas lahan yang 

biasa dimanfaatkan, luas bangunan dan sarana/fasilitas bermain 

indoor dan outdoor; dan 
4. dokumen pembiayaan/Rencana Anggaran pendapatan Satuan 

Pendidikan TPA yang menjelaskan paling sedikit tentang jenis dan 
pemanfaatannya, sumber pembiayaan, dan pengawasan serta 
pertanggungjawaban. 

 
Paragraf IV 

Tata Cara Pendirian  
 

Pasal 34 

 
(1) Pendiri mengajukan permohonan izin pendirian TPA kepada Kepala 

DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian. 

 
(2) Kepala DPMPTSP menindaklanjuti permohonan izin pendirian TPA setelah 

dilakukan penelaahan oleh Kepala Dinas. 
 

(3) Kepala Dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap 

permohonan izin pendirian dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah kelengkapan 
persyaratan pendirian TPA dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 
a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian TPA dari segi tata 

ruang, geografis, ekologis, pendaftar, keuangan, sosial dan budaya; 
b. data mengenai perimbangan antara jumlah TPA yang telah ada 

dengan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran 

yang akan dilayani di wilayah tersebut; 
c. data mengenai perkiraan jarak TPA yang akan didirikan di antara TK, 

RA, KB, TPA dan/atau SPS terdekat; 

d. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TPA yang akan 
didirikan per usia anak yang dilayani; dan 

e. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah. 

 

(5) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan 
izin pendirian TPA berdasarkan hasil telaahan. 

 
(6) Persetujuan Kepala Dinas ebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 

 
(7) Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian TPA sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 35 

 
(1) Dalam hal permohonan izin pendirian TPA yang akan diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah, maka Pejabat berwenang mengajukan 

permohonan persetujuan pendirian TPA kepada Bupati. 
 

(2) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin 

pendirian TPA. 
 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP. 

 

Paragraf V 
Masa Berlaku Izin  

 
Pasal 36 

 

Izin pendirian TPA berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh 
Pejabat yang berwenang. 

 

Bagian Kelima 
Format Dokumen Pendirian  

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal 
 

Pasal 37 

 
Ketentuan mengenai format dokumen yang terkait dengan pendirian satuan 

PAUD nonformal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

 
Bagian Kesatu 

Perubahan Nama 
 

Paragraf I 

Persyaratan Perubahan Nama 
 

Pasal 38 

 
Perubahan nama satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau 

masyarakat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berita acara perubahan nama satuan PAUD dan keputusan perubahan 

nama satuan PAUD oleh pengurus/pengelola satuan PAUD yang 

diketahui/disetujui oleh pendiri; dan 
b. akta perubahan nama satuan PAUD. 

 
Pasal 39 

 

Perubahan nama satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. surat persetujuan oleh Bupati; dan 

b. surat keputusan perubahan nama satuan PAUD oleh pejabat yang 
berwenang. 

 
Paragraf II 

Tata Cara Perubahan Nama 

 
Pasal 40 

 

Tata cara perubahan nama satuan PAUD diatur sebagai berikut: 
a. pengurus/pengelola melaporkan kepada kepala Dinas atas perubahan 

nama satuan PAUD dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan 
dan latar belakang perubahan nama;  

b. Kepala Dinas melakukan telahan dan mencatat perubahan nama satuan 

PAUD; 
c. hasil telahan Kepala Dinas dituangkan dalam bentuk rekomendasi 

kepada Kepala DPMPTSP; dan 
d. Kepala DPMPTSP menindaklanjuti perubahan nama satuan PAUD sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kedua 

Perubahan Bentuk 

 
Paragraf I 

Umum 
 

Pasal 41 

 
Perubahan bentuk satuan PAUD terdiri dari: 

a. penggantian bentuk satuan PAUD lama dengan bentuk satuan PAUD 
baru; dan 

b. penambahan bentuk satuan PAUD lama dengan bentuk satuan PAUD 

baru. 
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Pasal 42 
 

Penggantian bentuk satuan PAUD lama dengan bentuk satuan PAUD baru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. dari TPA menjadi SPS/KB/TK; 
b. dari SPS menjadi KB/TK; dan 
c. dari KB menjadi TK. 

 
Pasal 43 

 

Penambahan bentuk satuan PAUD lama dengan bentuk satuan PAUD baru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. semula hanya TPA menambah satuan PAUD dalam bentuk SPS/KB/TK; 
b. semula hanya SPS menambah satuan PAUD dalam bentuk TPA/KB/TK; 
c. semula hanya KB menambah satuan PAUD dalam bentuk TPA/SPS/TK; 

d. semula hanya TK menmbah satuan PAUD baru dalam bentuk 
TPA/SPS/KB; dan/atau 

d. semula TPA/SPS/KB/TK menambah satuan PAUD baru dalam bentuk 
lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf II 
Persyaratan Perubahan bentuk 

 

Pasal 44 
 

Perubahan bentuk satuan PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. penggantian satuan PAUD lama dengan bentuk satuan PAUD baru 

dengan melampirkan persyaratan pendirian bentuk satuan PAUD baru; 

dan 
b. penambahan satuan PAUD lama dengan satuan PAUD baru dengan 

melampirkan persyaratan pendirian bentuk satuan PAUD baru. 

 
Paragraf III 

Tata Cara Perubahan Bentuk 
 

Pasal 45 

 
Tata cara perubahan bentuk satuan PAUD diatur sebagai berikut: 

a. pendiri satuan PAUD mengajukan izin kepada Kepala DPMPTSP; dan 
b. melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD baru. 
 

Bagian Ketiga 
Perubahan Pendiri Antar Masyarakat 

 

Paragraf I 
Umum 

 
Pasal 46 

 

Perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat terdiri dari: 
a. perubahan pendiri satuan PAUD antar orang perorangan; 

b. perubahan pendiri satuan PAUD antar kelompok orang; 
c. perubahan pendiri satuan PAUD antar badan hukum; dan/atau 
d. perubahan pendiri antar orang perorangan, kelompok orang dan badan 

hukum. 
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Paragraf II 
Persyaratan Perubahan Pendiri Antar Masyarakat 

 
Pasal 47 

 
Perubahan  pendiri satuan PAUD  wajib memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. dokumen serah terima dari pendiri lama ke pendiri baru; dan 
b. kelengkapan persyaratan pendirian bentuk satuan PAUD baru. 
 

Paragraf III 
Tata Cara Perubahan Pendiri Antar Masyarakat 

 
Pasal 48 

 

Tata cara perubahan pendiri satuan PAUD diatur sebagai berikut: 
a. pendiri baru satuan PAUD atau yang diberi kuasa mengajukan izin 

kepada Kepala DPMPTSP; dan 
b. melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD baru. 
 

Bagian Keempat 
Perubahan Status 

 

Paragraf I 
Umum 

 
Pasal 49 

 

Perubahan status satuan PAUD terdiri dari: 
a. perubahan status satuan PAUD yang semula didirikan oleh masyarakat 

atau Pemerintah Desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah; dan 
b. perubahan status satuan PAUD yang semula didirikan oleh Pemerintah 

Daerah menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat 
atau Pemerintah Desa. 

 

Paragraf II 
Persyaratan Perubahan Status 

 
Pasal 50 

 

Perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat 
atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 
a. surat permohonan perubahan status satuan PAUD dari pendiri kepada 

Bupati disertai dengan alasan perubahan status; 
b. memiliki sertifikat hak milik dan/atau surat keterangan kepemilikan 

lahan; 

c. memiliki akta pendirian satuan PAUD; 
d. memiliki surat izin operasional; 

e. memiliki nomor pokok sekolah nasional; 
f. membuat surat pernyataan kesediaan peralihan status dari pendiri yang 

bermaterai cukup; 

g. membuat daftar nama tenaga pendidik dan jenis program PAUD yang 
diselenggarakan; 
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h. dokumen serah terima satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh 
masyarakat atau pemerintah desa kepada Pemerintah Daerah yang 

bermaterai cukup; 
i. berita acara penyerahan aset satuan PAUD yang semula diselenggarakan 

oleh masyarakat atau pemerintah desa kepada pemerintah daerah; 
j. berita acara penyerahan aset sebagaimana dimaksud huruf h dilengkapi 

paling sedikit nama aset, jenis aset, tahun perolehan aset, nilai perolehan 

aset dan status aset; dan 
k. penyerahan bukti kepemilikan aset yang semula diselenggarakan oleh 

masyarakat atau Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 51 

 
Perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat atau 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. memiliki sertifikat hak milik dan/atau surat keterangan kepemilikan 
lahan; 

b. memiliki akta pendirian satuan PAUD; 

c. memiliki surat izin operasional; 
d. memiliki nomor pokok sekolah nasional; 
e. membuat surat pernyataan kesediaan peralihan status dari pendiri yang 

bermaterai cukup; 
f. membuat daftar nama tenaga pendidik dan jenis program PAUD yang 

diselenggarakan; 
g. dokumen serah terima satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Pemerintah Desa yang 

bermaterai cukup; 
h. berita acara penyerahan aset satuan PAUD yang semula diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Pemerintah Desa; 

i. berita acara penyerahan aset sebagaimana dimaksud huruf h dilengkapi 
paling sedikit nama aset, jenis aset, tahun perolehan aset, nilai perolehan 

aset dan status aset; dan 
j. penyerahan bukti kepemilikan aset yang semula diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah kepada masyarakat atau pemerintah desa. 

 
Paragraf III 

Tata Cara Perubahan Status 
 

Pasal 52 

 
Tata cara perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh 
masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi satuan PAUD yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas mengajukan usulan perubahan status kepada Bupati 

dengan melampirkan persyaratan perubahan satuan PAUD; dan 
b. Bupati memberikan persetujuan terhadap perubahan status satuan 

PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah 

Desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal 53 
 

Tata cara perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh 

masyarakat atau Pemerintah Desa diatur sebagai berikut: 
a. masyarakat atau Pemerintah Desa mengajukan permohonan pengelolaan 

PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

b. Kepala Dinas dapat membentuk tim dalam penelaahan terhadap 
permohonan masyarakat atau Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan 
PAUD yang semula diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

c. Kepala Dinas mengajukan usulan perubahan status kepada Bupati; dan 
d. Bupati memberikan persetujuan terhadap perubahan status satuan 

PAUD yang semula diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi 
satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah 
Desa dengan Keputusan Bupati. 

 
Bagian Kelima 

Perubahan Lokasi 
 

Paragraf I 

Umum 
 

Pasal 54 

 
Perubahan lokasi satuan PAUD merupakan perpindahan lokasi satuan PAUD 

dari satu wilayah ke wilayah lain. 
 

Paragraf II 

Persyaratan Perubahan Lokasi 
 

Pasal 55 

 
Perubahan lokasi satuan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. surat keterangan domisili satuan PAUD baru yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Desa/kelurahan setempat; dan 

b. surat keterangan yang berisi pertimbangan perubahan lokasi dari satuan 

PAUD. 
 

Paragraf III 
Tata Cara Perubahan Lokasi 

 

Pasal 56 
 
Tata cara perubahan lokasi satuan PAUD diatur sebagai berikut: 

a. pendiri satuan PAUD melaporkan kepada kepala Dinas; 
b. dalam hal perpindahan lokasi berada dalam satu wilayah 

desa/kelurahan, maka kepala Dinas mengeluarkan surat keterangan 
pindah lokasi satuan PAUD; 

c. dalam hal perpindahan lokasi berada dalam dalam Daerah, maka kepala 

Dinas mengeluarkan surat keputusan pindah lokasi satuan PAUD; dan 
d. dalam hal perpindahan lokasi luar Daerah, maka kepala Dinas 

menerbitkan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP untuk mencabut izin 
pendirian satuan PAUD. 

 

 
 



-24- 
 

Bagian Keenam 
Format Dokumen Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 

 
Pasal 57 

 
Ketentuan mengenai format dokumen yang terkait dengan perubahan satuan 
PAUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VIII 

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

 
Bagian Kesatu 

Mekanisme Penutupan  
 

Pasal 58 

 
Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila: 

a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan PAUD;  
b. satuan PAUD tidak melakukan kegiatan proses belajar mengajar dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan/1 (satu) semester;  

c. satuan PAUD tidak melakukan update data pokok pendidikan dalam 
jangka waktu 4 (empat) semester;  

d. pemberian peringatan tidak diindahkan; dan/atau 

e. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. 
 

Pasal 59 
 
(1) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Kepala DPMPTSP. 

 
(2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mencabut izin pendirian satuan PAUD. 

 
Pasal 60 

 
Dalam hal satuan PAUD telah ditutup, maka Kepala Dinas  berwenang: 
a. menyalurkan/memindahkan peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis; 
b. menyerahkan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada 

Pemerintah Daerah; dan 
c. menyerahkan aset milik satuan PAUD yang didirikan oleh 

masyarakat/Pemerintah Desa kepada satuan PAUD lainnya berdasarkan 

kesepakatan pendiri/penyelenggara satuan PAUD. 
 

Bagian Kedua 

Format Dokumen Penutupan  
 

Pasal 61 
 
Ketentuan mengenai format dokumen yang terkait dengan penutupan satuan 

PAUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IX 
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

 
Bagian Kesatu 

Pemantauan dan Evaluasi 
 

Pasal 62 

 
(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap satuan PAUD dilakukan secara 

berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Pemantauan dan evaluasi  satuan PAU sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh Dinas. 
 

Bagian Kedua 

Pelaporan 
 

Pasal 63 
 
(1) Pelaporan pendirian, perubahan dan penutupan satuan PAUD dilakukan 

oleh: 
a. satuan PAUD; dan 
b. Kepala Dinas. 

 
(2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas. 
 

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan 

laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

BAB X 

PERAN SERTA MASYARAKAT 
 

Pasal 64 
 
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan PAUD. 

 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

berupa sebagai pendiri, penyelenggara dan/atau pengawas satuan PAUD. 
 
(3) Pengawas satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 

oleh masyarakat dengan melaporkan kegiatan satuan PAUD yang tidak 
memiliki izin resmi dari pemerintah daerah. 

 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 65 

 

(1) Dalam hal pendiri satuan PAUD perseorangan dan kelompok orang telah 
meninggal dunia, maka segala kewenangan pendiri dilaksanakan oleh 

yang berhak. 
 

(2) Dalam hal pendiri satuan PAUD dari Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Desa dan Badan Hukum telah berganti pejabat, maka segala kewenangan 
pendiri dilaksanakan oleh pejabat berwenang. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 66 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai. 
 

Ditetapkan di Sinjai 
pada tanggal 26 Desember 2018 

 
BUPATI SINJAI, 
 

ttd 
 

ANDI SETO GADHISTA ASAPA 
 
Diundangkan di Sinjai 

pada tanggal 26 Desember 2018      
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

 
ttd 

 
AKBAR  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR 54 
 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 
 
 
 
LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si 
Pangkat: Pembina Tk.I 

 


