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 Sejak masa penjajahan hingga era digital dewasa ini, pendidikan selalu menjadi kunci dari pergerakan dan perkem-
bangan bangsa. Pentingnya edukasi tersebut membuat banyak keluarga berusaha untuk memberikan pendidikan yang 
sebaik-baiknya bagi buah hati mereka. Salah satunya adalah dengan memberikan si kecil pendidikan sejak dini.
 Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan pendidikan anak usia dini atau yang biasa disebut PAUD. PAUD merupa-
kan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (sebelum jen-
jang pendidikan dasar), yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan 
anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan/atau informal1.
 Selama tahun ajaran 2016/2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa terdapat total 
4.605.809 anak-anak yang menjadi siswa-siswi Taman Kanak-Kanak di seluruh Indonesia2. Sementara itu, Kementerian 
Kesehatan RI pada tahun 2017 mengestimasi jumlah anak usia prasekolah adalah sebanyak 9.647.997 anak3. Angka ini 
mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak anak-anak usia prasekolah yang tidak mengikuti jalur pendidikan formal 
PAUD.
 Hal ini tentunya amat disayangkan mengingat pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dari kegiatan 
wajib belajar 9 tahun.
 Selain jalur formal, PAUD dapat dilakukan juga melalui jalur nonformal yaitu Kelompok Bermain (KB) dan Tempat 
Penitipan Anak (Daycare). Namun yang tidak kalah penting juga adalah pendidikan anak usia dini yang ditempuh melalui 
jalur informal. Dalam Pendidikan informal, peran keluarga terutama orangtua sangat penting dalam memberikan eduka-
si dan landasan bagi perkembangan anak.

KATA PENGANTAR



 Pentingnya peran orangtua terhadap pendidikan anak tidak dapat dianggap sepele. Seorang anak terlahir di dunia 
ibarat sebuah kertas kosong. Orangtua, sebagai lingkungan awal anak, tentunya turut berperan dalam mengisi kertas 
tersebut. Didikan yang telah diberikan sejak usia dini akan terus-menerus dibawa dan menjadi pegangan sang anak 
ketika dewasa nanti.
 Pendidikan yang diberikan untuk anak usia dini tidak hanya bertujuan mengenalkan anak pada bidang-bidang pela-
jaran ataupun melatihnya berinteraksi dengan anak sebaya. Lebih jauh dari itu, PAUD memiliki fungsi utama mengem-
bangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), 
sosial dan emosional4. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat terutama orangtua akan pentingnya Pendidikan anak usia 
dini perlu untuk ditingkatkan kembali.
 Dengan berlandaskan kepada urgensi tersebut, Apple Tree Pre-School BSD sebagai salah satu institusi yang member-
ikan akses dan pelayanan pendidikan prasekolah, mengadakan Kompetisi Blog dengan tajuk “Peran Keluarga dalam Pen-
didikan Anak Usia Dini” dengan harapan dapat turut menaikan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan PAUD.
 Akhir kata, selamat berkarya bagi seluruh peserta Blog Competition Apple Tree Pre-School BSD! Semoga karyamu 
bisa turut membawa perubahan dan inspirasi bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

4
https://www.parentingclub.co.id/smart-stories/

  alasan-si-kecil-perlu-mendapatkan-pendidikan-anak-usia-dini

1http://paud.kemdikbud.go.id/2016/03/30/memahami-pendidikan-anak-usia-dini/ 2publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_C6C3980D-F1F1-4BEB-8DFA-
FD57559F1D86_.pdf

3Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2017



Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD)

Memotivasi keluarga, terutama orangtua, untuk lebih terlibat aktif 
dalam mengedukasi anak

Menyediakan wadah bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan 
opini dan pendapat

Mengapresiasi dan mendukung perkembangan aktivitas dan kebiasaan 
creative writing

TUJUAN



Demografis
Semua usia, khususnya 25 – 40 tahun, pria dan wanita, sosial 
ekonomi status (SES) A-D
Geografis
Peserta dapat berasal dari seluruh Indonesia
Psikografis
Menyukai tantangan, aktif, kompetitif, kreatif, dan kritis
Behavioral
Blogger, suka menulis, memiliki ketertarikan dalam bidang 
pendidikan.

TARGET



MEKANISME LOMBA

11.
12.

Tema artikel: “Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak Usia Dini”.
Judul artikel: Bebas
Blog yang dilombakan dipublikasikan antara tanggal 18 Maret – 11 Mei 2019.
Peserta wajib memasukkan keyword “Apple Tree Pre-School BSD” pada artikel yang dit-
ulis dan di-hyperlink ke url https://www.appletreebsd.com/.
Tulisan minimal 500 kata, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Cantumkan minimal 1 foto/gambar pendukung di dalam artikel.
Sertakan hashtag #appletreebsd pada akhir artikel.
Peserta wajib share artikel yang di-submit melalui akun Facebook dan Instagram, serta 
mention/tag social media Apple Tree Pre-School BSD.
Peserta wajib follow Instagram @appletreebsd & Facebook @appletreebsd.
Setelah menulis, peserta dapat mendaftarkan karyanya dengan mengisi
formulir pada https://www.appletreebsd.com/blogcompetition/
Pemenang diumumkan lewat Instagram @appletreebsd pada 15 Mei 2019.
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
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Peserta adalah Warga Negara Indonesia, terbuka untuk semua kalangan.
Tulisan dalam blog belum pernah diikutsertakan pada lomba serupa yang diselenggarakan pihak lain.
Tulisan merupakan karya orisinal, tidak copy-paste, tidak plagiat.
Tulisan yang tidak sesuai dengan tema dan ketentuan lomba, tidak dapat diikutsertakan dalam 
lomba.
Tulisan tidak mengandung unsur pornografi dan SARA, serta tidak melanggar hukum/aturan yang 
berlaku.
Pihak Apple Tree Pre-School BSD berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau pemenang yang diang-
gap melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan perlombaan.
Seluruh hasil karya pemenang akan menjadi hak milik Apple Tree Pre-School BSD.
Hadiah pemenang diambil di Apple Tree Pre-School BSD, Lt. 7 EduCenter, Senin – Jumat mulai 16 – 21 
Mei 2019 pukul 08.00 – 15.30 atau via transfer Bank BCA.

SYARAT & KETENTUAN
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KRITERIA PENILAIAN

1.

2.
3.

4.

5.

Kesesuaian dengan tema (Keselarasan dan fokus tulisan seputar 
tema besar yang ditentukan)
Gaya penulisan (Alur penulisan, diksi, dan tata bahasa)
Kualitas dan value artikel (Kedalaman, kemenarikan, dan nilai 
guna yang dimiliki artikel)
Tampilan dan desain blog (Tata letak, kemudahan akses konten, 
kesesuaian desain blog dengan tema, harmonisasi warna, kerapihan 
widget dan desain fitur lainnya)
Interaktivitas (Banyaknya komentar pada artikel, aktivitas update 
blog)



Syarat dan Ketentuan Pengambilan Hadiah:

Juara I:
Uang tunai Rp 1.500.000 + Sertifikat
Juara II:
Uang tunai Rp 1.000.000 + Sertifikat
Juara III:
Uang tunai Rp 500.000 + Sertifikat

10 pengirim artikel pertama:
Voucher MAP senilai Rp 100.000
10 pengirim artikel berikutnya:
Saldo GoPay senilai Rp 50.000
1 Doorprize Winner:
Panasonic Hair Dryer

HADIAH PEMENANG

Pemenang yang sudah mendapatkan juara 1, 2, atau 3 tidak dapat menerima hadiah lainnya (Voucher MAP/Doorprize).
Para pemenang dan pengirim artikel tercepat akan menerima e-mail notifikasi dari panitia perlombaan.
Pengambilan hadiah dilakukan di Apple Tree Pre-School BSD, Lt. 7 EduCenter pada 16 – 21 Mei 2019 pukul 08.00 – 15.30 (Senin – Jumat).
Harap membawa KTP/KTM dan menunjukan e-mail notifikasi pemenang saat pengambilan hadiah.
Apabila berhalangan hadir, pengambilan hadiah dapat dilakukan oleh perwakilan dengan membawa surat kuasa dan menunjukan screenshot e-mail 
notifikasi.
Apabila hadiah tidak diambil hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka hadiah dianggap tidak berlaku/hangus.
Jika tidak ada perwakilan yang dapat hadir, hadiah berupa uang tunai dapat ditransfer (hanya ke rekening BCA), dan e-sertifikat akan dikirimkan 
melalui e-mail.
Hadiah berupa voucher MAP dan Doorprize dapat dikirimkan dengan kurir JNE, ongkos kirim ditanggung pemenang.
Mohon konfirmasikan pengambilan dan/atau pengiriman hadiah pemenang dengan cara membalas e-mail kami.
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TENTANG KAMI

Apple Tree Pre-School didirikan pada tahun 2000 dengan visi menjadi sekolah yang 
mendorong kepercayaan diri dan kemandirian setiap siswa. Dengan suasana 
lingkungan belajar yang positif dan dukungan dari orangtua murid dan guru-guru 
yang berdedikasi, kami bertujuan untuk membentuk dasar yang solid untuk 
perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional anak. 

Apple Tree Pre-School BSD menggunakan Adopted Singapore Curriculum dalam 
pembelajarannya. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Inggris dan Mandarin 
telah digunakan sejak jenjang pendidikan awal sekolah.

Kami merupakan sekolah yang berkomitmen dan berfokus pada pelajar
muda, dan kami yakin dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan
setiap peserta didik kami.



KONTAK KAMI

Ms. Beatrix
087774056744
beatrix8981@gmail.com


