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PENGANTAR

Panduan aplikasi Visitasi ini ditujukan untuk memandu asesor peserta PRA BAN
PAUD dan PNF tahun 2019 untuk dapat mengisi Instrumen Penilaian Akreditasi

(IPA) melalui suatu media aplikasi.

Aplikasi ini dibuat khusus untuk kegiatan PRA dikarenakan aplikasi SISPENA

2.0 masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga pada pelaksanaan visitasi

sebenarnya asesor dapat mengisi IPA pada SISPENA 2.0 yang established.

Teknis pengisian IPA pada aplikasi merupakan suatu rangkaian yang

harus diikuti langkah demi langkahnya sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan

PNF Tahun 2019. Peserta PRA wajib menggunakan aplikasi tersebut dalam

pengisian

IPA selama kegiatan ToT dan diharapkan menguasai penggunaanya, dikarenakan

pada kegiatan visitasi sebenarnya tahapan pengisian IPA di SISPENA 2.0 akan

sama dengan aplikasi Visitasi PRA ini.



PANDUAN TEKNIS PENILAIAN
VISITASI AKREDITASI



LAMAN APLIKASI UJICOBA IPA

http://simulasi.banpaudpnf.or.id/tot

MASUKAN NIA ANDA DI KOLOM
Username dan Password
kemudian klik Login



TAMPILAN SETELAH BERHASIL LOGIN

Klik menu tersebut untuk 
masuk ke Visitasi

Menunjukan nama asesor 
yang bertugas



TAMPILAN MENU APLIKASI

Tombol tersebut menunjukan
asesor B belum menilai asesi

Klik tombol tersebut untuk 
mulai menilai Visitasi. Pada 
contoh ini, pengguna adalah 
asesor A

Jika asesorA & B telah selesai menilai, 
maka nilai kelompok dapat diisikan



-IPA-
PAUD



TAMPILAN SETELAH MENGISIKAN NPSN (PAUD)

Setelah semua kolom 
isian terisi, klik tombol 
Mulai Menilai

Untuk IPA PAUD 
asesor dimohon 
untuk memilih 
kelompok usia 

layanan terlebih 
dahulu dan jumlah 

anak

Asesor dimohon untuk 
mengisi kolom-kolom 
tersebut



TAMPILAN UNTUK MENILAI IPA (PAUD)

Pilih sesuai dengan
standar yang akan diisi



TAMPILAN STANDAR PENCAPAIAN PERKEMBANGAN

Klik tombol tersebut



TAMPILAN ISIAN BUTIR PADA IPA (PAUD)

Asesor dimohon untuk 
mengobservasi setiap 
indicator dan menjawab 
butir dengan mengklin Ya 
atau Tidak



PETUNJUK UNGGAHAN FILE

Asesor dimohon mengisi 
catatan temuan / 
keterangan, kemudian klik 
simpan

Asesor dimohon memilih dan menunggah 
foto/dokumen/video*) hasil temuan di 
asesi, kemudian klik simpan

*) Catatan:

1. Setelah dipilih salah satu jenis format file
temuan, klik tombol                    untuk
mengunggah file (maksimum 2mb),
kemudian klik simpan;

2. Jika format file temuan adalah video maka
asesor dimohon untuk mengunggah video
tersebut ke google drive kemudian copy-
paste kan sharing link ke kolom isian,
kemudian klik simpan.



CATATAN 8 STANDAR

format .pdf. Maksimum dokumen unggahan adalah 2 mb.

terunggah semua dan catatan 8 standar sudah semua diisi

Asesor wajib mengisi catatan 8 standar di setiap kolom 
yang sudah disediakan.

Asesor wajib mengunggah 5 item tersebut. Untuk foto, 
format file adalah (.jpg/.jpeg/.png) dan dokumen dengan

Klik tombol Visitasi Selesai jika dokumen unggahan sudah

Menampilkan nilai *) per 
standar. Asesor dapat 
melihat detail nilai per 
butirnya

*) Catatan:

Nilai tersebut bersifat
sementara, dan masih
dalam proses kajian
akademik



-IPA-
LKP



TAMPILAN SETELAH MENGISIKAN NPSN (LKP)

Setelah semua kolom 
isian terisi, klik tombol 
Mulai Menilai

Asesor dimohon untuk 
mengisi kolom-kolom 
tersebut



TAMPILAN UNTUK MENILAI IPA (LKP)

Pilih sesuai dengan
standar yang akan diisi



TAMPILAN ISIAN BUTIR PADA IPA (LKP)

Asesor dimohon untuk 
mengobservasi setiap 
indicator dan menjawab 
butir dengan mengklin Ya 
atau Tidak



PETUNJUK UNGGAHAN FILE

Asesor dimohon mengisi 
catatan temuan / 
keterangan, kemudian klik 
simpan

Asesor dimohon memilih dan menunggah 
foto/dokumen/video*) hasil temuan di 
asesi, kemudian klik simpan

*) Catatan:

1. Setelah dipilih salah satu jenis format file
temuan, klik tombol                    untuk
mengunggah file (maksimum 2mb),
kemudian klik simpan;

2. Jika format file temuan adalah video maka
asesor dimohon untuk mengunggah video
tersebut ke google drive kemudian copy-
paste kan sharing link ke kolom isian,
kemudian klik simpan.



CATATAN 8 STANDAR

format .pdf. Maksimum dokumen unggahan adalah 2 mb.

terunggah semua dan catatan 8 standar sudah semua diisi

Asesor wajib mengisi catatan 8 standar di setiap kolom 
yang sudah disediakan.

Asesor wajib mengunggah 5 item tersebut. Untuk foto, 
format file adalah (.jpg/.jpeg/.png) dan dokumen dengan

Klik tombol Visitasi Selesai jika dokumen unggahan sudah

Menampilkan nilai *) per 
standar. Asesor dapat 
melihat detail nilai per 
butirnya

*) Catatan:

Nilai tersebut bersifat
sementara, dan masih
dalam proses kajian
akademik



-IPA-
PKBM



TAMPILAN SETELAH MENGISIKAN NPSN (PKBM)

Setelah semua kolom 
isian terisi, klik tombol 
Mulai Menilai

Untuk IPA PKBM asesor dimohon untuk 
memilih program yang diselenggarakan 

asesi dan jumlah peserta didik

Asesor dimohon untuk 
mengisi kolom-kolom 
tersebut



TAMPILAN UNTUK MENILAI IPA (PKBM)

Pilih sesuai dengan
standar yang akan diisi



TAMPILAN ISIAN BUTIR PADA IPA (PKBM)

Asesor dimohon untuk 
mengobservasi setiap 
indicator dan menjawab 
butir dengan mengklin Ya 
atau Tidak



PETUNJUK UNGGAHAN FILE

Asesor dimohon mengisi 
catatan temuan / 
keterangan, kemudian klik 
simpan

Asesor dimohon memilih dan menunggah 
foto/dokumen/video*) hasil temuan di 
asesi, kemudian klik simpan

*) Catatan:

1. Setelah dipilih salah satu jenis format file
temuan, klik tombol                    untuk
mengunggah file (maksimum 2mb),
kemudian klik simpan;

2. Jika format file temuan adalah video maka
asesor dimohon untuk mengunggah video
tersebut ke google drive kemudian copy-
paste kan sharing link ke kolom isian,
kemudian klik simpan.



CATATAN 8 STANDAR

format .pdf. Maksimum dokumen unggahan adalah 2 mb.

terunggah semua dan catatan 8 standar sudah semua diisi

Asesor wajib mengisi catatan 8 standar di setiap kolom 
yang sudah disediakan.

Asesor wajib mengunggah 5 item tersebut. Untuk foto, 
format file adalah (.jpg/.jpeg/.png) dan dokumen dengan

Klik tombol Visitasi Selesai jika dokumen unggahan sudah

Menampilkan nilai *) per 
standar. Asesor dapat 
melihat detail nilai per 
butirnya

*) Catatan:

Nilai tersebut bersifat
sementara, dan masih
dalam proses kajian
akademik



VIEW PENILAIAN VISITASI



View Penilaian Visitasi dan Validasi oleh Asesor

Setelah asesor selesai menilai pada tahapan Visitasi dan Validasi maka asesor dapat

melihat hasil penilaiannya pada Menu View Visitasi dan View Validasi

Menu 

View Visitasi dan 

View Validasi
Klik salah satu

penilaian untuk

melihat hasil peniaian



View Penilaian Visitasi oleh Asesor



TERIMA KASIH
0821-24312271 

info@banpaudpnf.or.id

@banpauddanpnf
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