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Definisi Akreditasi

Pasal 1 Ayat 22

“Akreditasi adalah kegiatan penilaian
kelayakan program dalam satuan pendidikan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan”

UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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Standar Kompetensi  Lulusan

Standar Isi

Standar Proses

Standar Penilaian

Standar PTK

Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan

Standar Sarana Prasana

Standar nasional pendidikan adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan
di seluruh wilayah hukum NKRI. (Pasal 
1(1), PP-19/2005)
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Kesinambungan Proses 

Ditjen Teknis

Pemenuhan SNP:
1. Kegiatan

• Proses pembelajaran
• kurikulum
• peningkatan mutu sarpras
• peningkatan mutu pendidik

2. Regulasi, peraturan, NSPK

Rekomendasi satuan pendidikan 
yang siap diakreditasi

Jumlah satuan pendidikan siap 
diakreditasi 

AKREDITASI
PENILAI: ASESOR

Jumlah satuan 
pendidikan yang 

diakreditasi

1. Sistem informasi  akreditasi yang 
berjalan efektif

2. Regulasi dan peraturan untuk 
meningkatkan linkage

3. Pedoman sebagai acuan 
peningkatan mutu: SNP yang 
ditetapkan

Laporan hasil akreditasi dan 
rekomendasi tentang perbaikan, 

pengembangan, dan penyempurnaan
mutu dalam rangka penjaminan mutu

pendidikanrencana peningkatan 
mutu

BAN PAUD & PNF

Karakteristik: 
- PAUD 
- PNF



http://www.banpaudpnf.or.id

Karakteristik PAUD dan PNF

Karakteristk PAUD Karakteristik PNF

• Dunia anak adalah dunia bermain: 

 proses pembelajaran: mengedepankan pendekatan bermain

sambil belajar

• Anak usia dini sedang dalam masa emas perkembangan
otak dan pertumbuhan fisiknya:
 proses pembelajaran: mendorong berkembangnya semua

potensi anak (mental dan fisik) secara optimal melalui
pemberdayaan semua indera, pembiasaan dan keteladanan
secara berkesianambungan dengan memberdayakan semua
potensi yang ada di sekitar anak (potensi alam, kearifan local, 
dsb)

 proses pembelajaran: yang memberi kebebasan untuk
mengembangkan kreativitas, minat dan bakat anak

• Orientasi pembelajaran: 

 Kompetensi Skolastik: pra membaca, pra menulis, pra

matematika, berbahasa, problem solving, motoric kasar
(kemampuan koordinasi otot-otot besar)

 Non skolastik: kemandirian, komunikasi, kemampuan
membina hubungan, sikap kerja

Peserta didik umumnya sudah dewasa:

 Proses pembelajaran: memperhatikan karakteritik peserta
didik, a.l. menempatkan warga belajar sebagai subyek yang 
aktif; menekankan pada kebutuhan warga belajar; 
menggunakan pendekatan partisipatif; peran “guru” lebih
sebagai fasilitator

 Program pembelajaran: lebih bersifat praktis, fleksibel, 
fungsional

 Strategi membelajarkan: memperhatikan konsep diri, 
pengalaman, kesiapan pserta didik
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ANAK LAHIR
MEMILIKI

POTENSI

POTENSI
BERKEMBANG

OPTIMALPOTENSI
BERKEMBANG

ALAMIAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

‘PAUD’ yang 
dilaksanakan secara
alamiah di keluar-

ga/masyarakat

‘PAUD’ yang 
dilaksanakan secara

terlembaga dan 
terakreditasi
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KONSEP DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
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PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Perpres

60/2013 
(PAUD HI)
• Ps. 1 butir 1 

& 2

PP 2/2018 

(SPM)
• Ps. 1 butir 1 

&    Ps. 5 

ayat (23)

Potensi anak (fisik & mental) tumbuh & 
berkemb scr otimal, 6 aspek perkemb dpt
dicapai sesuai tk. usia/tahap perkemb & 
kebutuhan spesifiknya

Stimulasi thdp semua potensi kecerdasan anak
(fisik & mental) scr optimal mengacu pada
kurikulum PAUD (Permendikbud 137/2014)

Melalui proses pembelajaran yang terencana dan 
menyenangkan (mengedepankan pendekatan bermain
sambal belj dg memberdayakan semua indera), melalui
pembiasaan & keteladanan scr berkesinambungan, serta
memberdayakan semua potensi yg ada di sekitar anak

Bagaimana melakukan penilaian otentik pd anak ser-
ta pelaporannya kpd orang tua.  Penilaian selama pro-
ses pembelajaran, mengedepankan pengamatan thdp
setiap aspek perkembangan anak, fokus mengukur
ketercapaian output/TPPA.

• Pendidik: sabar & sayang kapada anak, memahami
karakteristik & kebutuhan blj anak, komunikatif dg 
anak, kreatif, paham cara mendidik anak

• Tenaga Kependidikan: memahami karakteristik dan 
kebutuhan belajar anak, kreatif

Mengoptimalkan pemberdayaan
potensi sarpras yang tersedia di 
alam sekitar (tdk harus beli), yang 
penting memungkinkan setiap
anak bisa bermain sambil belajar
scr menyenangkan & aman utk
mengemb. seluruh potensi
kecerdasan, minat dan bakatnya

Memastikan seluruh proses pembelj. dpt
direncanakan, dirkoordinasikan, dilaks & 
dikontrol dg baik utk mencapai output yg
diharapkan

Orangtua/keluarga, masy dan pemerintah
bersama-sama bertanggung jawab utk
mendukung pembiayaan program pembe-
lajaran di PAUD 
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UU 20/2003

(Sisdiknas)

- Ps 1 butir

14 & Ps. 28

UU 23/2014

(Pemda)

- Ps  12 ayat

(1) a & Lamp 
1 No I.A.1
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